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Resultatet av denna undersökning visar hur 
en myndighet, Bolagsverket, har lyckats med 
att få språket i en av sina broschyrer att vara 
lätt att läsa, och genom detta få sina 
mottagare att förstå vad det är de läser. 
Broschyren är lyckad och språket väl 
fungerande. Den uppfyller sina syften och 
visar att språkvård kan bedrivas även med 
små medel. Vidare visar den att 
myndighetsperspektiv kan undvikas, utan att 
för den delen förlora viktig information i 
texten. En broschyr med mycket information 
behöver inte vara svår att förstå om den är 
välskriven. 
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1 Inledning 
 
 
Som språkkonsult är ens huvudsakliga uppgift oftast att arbeta med texter som på 
något vis behöver förbättras. Vi undersöker begripligheten, vad i texten som gör 
att den måste förändras och varför. Det är många delar som spelar in och gör att 
en skriven text är lätt att läsa och kan förmedla information på ett rätt och tydligt 
sätt. Detta är ofta ett stort och omfattande arbete som tar tid, men med ambitionen 
att det i slutändan ska bli en bättre text med lättillgänglig information. Men många 
myndigheter och företag har inte tillgång till en språkkonsult som kan göra detta 
arbete. Det finns ändå många som vill arbeta med att förbättra språket i texterna 
och jobba aktivt med språkvård. Bolagsverket är en sådan myndighet. De har i 
många av sina texter lyckats med att framhäva det viktigaste och göra 
informationen lättförstådd. Min undersökning fokuserar på hur de har gått tillväga 
för att arbeta fram en text med bra språk och vilka effekter detta ger. Vad i texten 
har blivit bättre och fungerar som det ska och vad kunde man ha arbetat ännu mer 
med?  
 
Men det är också viktigt att fokusera på hur mottagarna ser på texten. Jag 
undersöker även hur de tycker att broschyren har fungerat när de har använt sig av 
den. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra? Har den varit begriplig? Har 
informationen de sökt varit lätt att hitta? 
 
 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med mitt examensarbete är inte att titta på ett problem, utan hur det har 
fungerat att undvika ett problem och effekterna av detta. Jag vill undersöka och 
försöka klargöra vilka faktorer som spelar in när man arbetar för att språket i en 
text ska vara enkelt att förstå. Hur går en myndighet som inte har en språkvårdare 
tillväga med att nå ut med information som ofta kan uppfattas som krånglig? Jag 
undersöker Bolagsverkets broschyr Ekonomiska föreningar, 
bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, Nyregistrering och 
ändring för att ta reda på hur språket i den har fungerat. 
 
Detta examensarbete blir en slags utvärdering av Bolagsverkets broschyr där jag 
undersöker både hur de som arbetat med broschyren ser på den och hur de som 
läser den tycker att den fungerar. Många gånger stannar språkvårdsarbetet innan 
man kommer till denna punkt, ofta på grund av bristande resurser. Det viktiga 
tycks många gånger vara att arbeta fram en text som är lättillgänglig och ska 
förstås av flera, medan (en av de viktigaste punkterna i arbetet) utvärderingen 
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hamnar i skymundan. Vi vet inte med säkerhet att det arbete vi lägger ner 
språkligt motsvarar resultaten, utan litar till tidigare belagda argument för hur en 
text ska se ut för att på bästa sätt nå ut till mottagaren. Men samhället förändras 
och så gör även de skrivnormer som företag och myndigheter följer, normer som 
vi måste följa i deras utveckling för att hela tiden förbättra språkvårdsarbetet. 
 
 
 

1.3 Bakgrund 
 
Undersökningen gör jag på uppdrag av Bolagsverket i Sundsvall. Bolagsverket är 
ett statligt verk med ca 480 anställda och bildades 2004 genom att den gamla 
bolagsavdelningen i Patent- och registreringsverket blev egen myndighet. De har 
två huvuduppgifter (en myndighetsutövande funktion och en servicefunktion); att 
registrera företag och ändringar i företag, ta emot årsredovisningar samt pröva och 
besluta om vissa tillstånd och likvidationer och att erbjuda en öppen faktabank 
(Näringslivsregistret) med information om företag och anordna kurser och 
seminarier inom olika områden. Bolagsverket lyder under Näringsdepartementet 
och verksamheten betalas inte av skattemedel utan tar istället ut avgifter för det de 
gör. 
  
Informationssektionen (som är en del av Informations- och marknadsenheten) är 
den del som är ansvarig för broschyrer, blanketter och webbplatsen och det är 
genom dem jag gör min undersökning. På Informationssektionen arbetar 12 
anställda.  
 
För ca 10 år sedan hade Bolagsverket ett uttalat språkvårdsarbete, då de bland 
annat hade en inhyrd språkkonsult. 1998 vann de lilla klarspråkskristallen för sitt 
arbete. De hade dessutom språkrör på varje avdelning som skulle ta emot idéer 
och synpunkter från de anställda om hur språket på Bolagsverket användes, men 
även vara ett stöd för handläggare när de skulle skriva texter. Dessutom gjordes 
en skrivhandledning där det fanns tips och råd för hur man skulle skriva sin text. 
Idag har detta aktiva språkvårdsarbete runnit ut i sanden, men många anställda 
tycker ändå att det är viktigt med klarspråk och arbetar för att detta ska synas i 
deras texter. 
 
 
 

1.2 Utgångspunkter 
 
Jag har i min undersökning valt att fokusera på de kommunikativa handlingarna i 
broschyren och hur dessa tas emot hos målgruppen. Jag kommer därför att 
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använda mig till största del av två av de tre sociolingvistiska 
gemenskapsbegreppen som Gunnarsson (1992) presenterar; talgemenskap, 
skrivgemenskap och kommunikativ gemenskap. Den sistnämnda är en gemenskap 
hon själv introducerar och den innehåller i sin tur fyra gemenskapstyper. Jag 
kommer här att använda skrivgemenskapen och den kommunikativa gemenskapen 
som grund för min undersökning. 
 
Gunnarsson (1992) presenterar skrivgemenskapen och hänvisar till Faigley (1985) 
som talar om en ”discourse communtiy” (ett skriftbaserat nätverk) där mediet är 
grundläggande. Han menar att när vi skriver så gäller andra markörer än när vi 
talar, eftersom skrift inte är bundet till tid och rum på samma sätt som tal. Skrift är 
istället mer genreanknutet, där vi är medvetna om våra språkliga val, och därmed 
också mer enhetligt. Även Saville-Troike (2002:17) pratar om denna ”discourse 
community”, men menar att detta är en grupp personer som delar samma 
diskursiva regler. Skrivgemenskapen som Faigley talar om bygger på en kontakt 
på avstånd, geografiskt och tidsmässigt, och uppstår genom att de som skriver 
utvecklar specialistkunskaper. Skribenterna vet vad som är värt att kommunicera, 
hur det kan göras och vad andra inom skrivgemenskapen kan antas veta och anse 
vara sant om vissa ämnen. Vilka typer av texter som produceras, vilka ämnen som 
tas upp och hur genrer utvecklas är kännetecken på en skrivgemenskap. För 
Faigley är en skrivgemenskap först och främst knuten till de producerade 
texttyperna, och mindre till själva skrivandet som process. Dessutom fokuserar 
den inte på det vardagliga skrivandet utan istället på det professionella skrivandet, 
vilket lämpar sig för min undersökning.  
 
Gunnarssons egna begrepp kommunikativ gemenskap grundar sig på både talad 
och skriven kommunikation i både privat och offentlig miljö. Hon visar med hjälp 
av en figur (se figur 1) att kommunikation kan ske på olika sätt i olika miljöer. 
 
 
 Nära Fjärran 
Privat TAL skrift TAL SKRIFT 

Offentlig 
TAL SKRIFT tal SKRIFT 

Figur 1. Kommunikativ gemenskap: fyra prototyper 

 
Gunnarsson skiljer på gemenskapstyperna som hon kallar kontaktvariabel (nära-
fjärran) och domänvariabel (privat-offentlig) och menar att dessa är väsentliga för 
kommunikationstypen i ett modernt samhälle. Uppdelningen som hon gjort ovan 
beskriver fyra prototypiska klassificeringar av nätverk och sociala grupperingar. 
Den visar hur vi använder tal och skrift beroende på om vi befinner oss i privata 
eller offentliga sammanhang och om denna kommunikation sker i en närmiljö 
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eller på längre avstånd (även genom tid). Till exempel är det vanligt i en privat 
närmiljö (övre vänstra rutan i figur 1 ovan) att man till största del använder tal för 
sin kommunikation. Huvudmediet är markerat med versaler. Både tal och skrift 
används i alla gemenskapstyper, men olika mycket beroende på miljö.  
 

De kommunikativa gemenskaperna gäller alltså såväl tal som skrift. De inbegriper 
kunskap om bruk och mönster, attityder och normer knutna till produkterna (de talade 
diskurserna och de skrivna texterna), till de kommunikativa processerna (talandet och 
skrivandet) samt till funktionerna (talets/talandets och skriftens/skrivandets funktion i 
gemenskapen). (Gunnarsson 1992:39). 

 
Min undersökning baserar sig på den offentliga fjärrmiljön (nedre högra rutan i 
figur 1 ovan) där företag eller myndigheter passar in. Där är skriftspråket det mest 
vanliga mediet i kommunikationen utåt till samhället. Men självklart förekommer 
även tal t ex via telefon. Gunnarsson ger förslag på hur en analys av de olika 
grupperna kan se ut och vad den bör innehålla. Jag har tagit fasta på hur gruppen 
ser ut, d v s storlek och varaktighet, hur relationerna inom gruppen ser ut, d v s 
sociala och/eller funktionella, och hur man kommunicerar med olika personer i 
olika syften. 
 
Skribentens val av innehåll, struktur och språk är styrt av flera faktorer. En av 
dessa är att man ofta följer vissa språk- och textkonventioner som är mer eller 
mindre medvetna och mer eller mindre starka. Om man starkt följer dessa 
konventioner är textproduktionen automatiserad, vilket kan vara bra när man 
skriver protokoll eller dylikt, men inte lämpar sig vid skönlitterärt skrivande. 
(Liljestrand 1993:113). Mycket av det som skrivs i offentlig tjänst har visat sig 
icke-funktionellt, och man har därför börjat ändra skrivvanorna. 
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2 Tidigare forskning 
 
 
En del forskning och utredningar har genomförts inom ramen för språkvård hos 
statliga myndigheter och resultatet verkar oftast vara detsamma. Myndigheterna 
bedriver språkvård utifrån resurser och egenändamål. Många tycks vara positiva 
till att bedriva språkvård inom myndigheten. Men vägen dit ser olika ut för olika 
myndigheter och när man väl är där bedriver man den på olika sätt. Johansson 
(2004) har i sitt examensarbete från Språkkonsultlinjen undersökt hur tio 
myndigheter bedriver sitt språkvårdsarbete och vad det ger för resultat. Där 
kommer hon fram till att myndigheterna försöker hitta sina egna lösningar på hur 
de ska ta itu med språkvårdsarbetet utifrån råd från Klarspråksgruppen och de 
resurser som finns. Många brukar dock anlita en språkkonsult som kommer in och 
håller seminarier och skrivkurser, och hos en del myndigheter finns det anställda 
som har som sin huvuduppgift att jobba med språkvården. Men språkvården tycks 
ha låg status inom många myndigheter, och det är ofta den som drabbas när det 
sker besparingar och omorganisationer. Inom flera myndigheter sker då 
språkvårdsarbetet inte som en del av organisationen, utan ”på sidan av”, vilket gör 
det svårt att mäta hur mycket tid och pengar som läggs ner på det. 
 
Enligt Nyström (2006) har det under de senaste tio-femton åren ägnats tid åt att 
arbeta och få bort den kanslispråkliga stilen i myndighetstexter. Ålderdomliga och 
svårbegripliga ord har rensats ut. I regeringens rapport Mål i mun (2002) menar 
man att ”ett klart och enkelt myndighetsspråk som alla begriper är en förutsättning 
för öppenhet, demokrati och rättssäkerhet. Den offentliga administrationens språk 
måste vara både korrekt och välfungerande i den meningen att det är klart och 
tydligt, och i största möjliga utsträckning enkelt och lättbegripligt.” (2002:245). I 
deras förslag ingår bland annat att ”varje statlig myndighet ska ges ett tydligare 
ansvar för sitt eget språkvårdsarbete” och att ”det centrala stödet till 
myndighetsspråkvården skall behållas och utvecklas till nya områden.” 
(2002:250). I det första förslaget betonar man vikten av att begripligheten i texter 
på Internet ges utrymme och att språkvården ska vara en ordinarie verksamhet 
inom myndigheten, och inte ett projekt som drivs under en begränsad tid. I det 
andra förslaget tas punkten om att olika myndigheter har olika resurser för att 
arbeta aktivt med språkvårdsarbete upp. Man menar att det behövs stöd för att 
myndigheterna ska kunna bedriva språkvårdsarbete vid både statliga och 
kommunala myndigheter. 
 
Under 2000 bestämde regeringen att en utvärdering (På väg mot ett bättre 
myndighetsspråk, 2001) skulle göras om hur myndighetsspråket i Sverige såg ut 
och fungerade. Catharina Nyström fick som uppgift att leda utvärderingen där det 
vi idag känner till som Klarspråkstestet utarbetades. Det togs fram som ett 
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diagnosinstrument som användes i utvärderingen av tre texttyper från olika 
myndigheter; broschyrer, förvaltningsbeslut och rapporter. Diagnosinstrumentet 
hade två syften; att användas som ett mätverktyg för att pröva begripligheten i 
myndighetstexterna i utvärderingen och att användas som ett instrument för att 
testa texter under produktion, så att de inte blir för svårlästa (2001:19). Enligt 
rapporten visar tidigare forskning ”att den språkliga utformningen inte är en 
tillräcklig förklaring till om en text är begriplig eller inte.” Istället är det 
”avgörande för textens funktion i en kommunikationssituation dess anpassning till 
mottagaren.” (2001:20). De texter som undersöktes av Nyström visade sig vara 
bättre på att visa vem avsändaren var än att tilltala mottagaren eller ta mottagarens 
perspektiv. Men det visade sig också att en del texter fortfarande består av 
kanslispråk, framför allt texter som rörde skatt och pension. Nyström menar att 
vad som orsakar begriplighetsproblem i de undersökta texterna är just brist på 
mottagaranpassning (för alla texterna) och kanslispråklig stil (för vissa texter). 
(2001:88). Det behövs ännu mer arbete med frågorna kring språkvård och enligt 
Nyström ett gemensamt ideal att luta sig mot. Hon skriver att ”[u]tvärderingen 
visar att det inte råder enighet om vad som är ett gott myndighetsspråk.” 
(2001:107).  
 
I skriften Klarspråk lönar sig (2006) har Anneli Hedlund skrivit samman en hel 
del handfasta tips för hur man som myndighet aktivt kan jobba med språkvård. 
Hon ger förslag till hur ett språkvårdsprojekt kan läggas upp och hur man sedan 
jobbar vidare med det. Boken innehåller även exempel från flera myndigheter och 
kommuner som aktivt arbetar med språkvård. Hon skriver i inledningen att efter 
att ha vunnit Lilla Klarspråkskristallen 2004 kontaktades hon av flera 
myndigheter som ville veta hur hennes arbetsplats bedrivit sitt språkvårdsarbete. 
Hon menar att intresset för att arbeta med klarspråksfrågor är stort, men att det 
behövs bra förebilder och struktur på hur man ska lägga upp klarspråksarbetet. 
Något som går samman med Nyström om det gemensamma idealet om hur ett bra 
myndighetsspråk ser ut. 
 
Ett av de starkaste skälen till att bedriva språkvårdsarbete är att det finns stöd i 
lagar och förordningar om att myndigheter ska uttrycka sig begripligt. I 
förvaltningslagen (1986:223) står det att ”myndigheten skall sträva efter att 
uttrycka sig lättbegripligt”. Och i verksförordningen (1995:1322) kan man läsa att 
”myndighetens chef […] skall […] se till att allmänhetens och andras kontakter 
med myndigheten underlättas genom en god service och lättillgänglighet, genom 
information och genom ett klart och begripligt språk i myndigheternas skrivelser 
och beslut”. 
 
I en rapport från Språkvårdsprojektet (1993) talar skribenterna om hur 
myndighetsspråket kan förändras. Fyra myndigheter har deltagit i projektet där 
man testat olika metoder för att förändra texter och skrivvanor. Bland annat 
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analyserade man texter och hade skrivutbildningar med de anställda. Rapporten 
visar att många skribenter på olika myndigheter tycker att det ger en trygghet att 
använda sig av ett myndighetsspråk. Det blir en språkgemenskap på arbetsplatsen 
som sedan används i texterna för att visa att man tillhör denna gemenskap. Man 
vill också inge respekt och visa att det är myndigheten som har övertaget, inte 
gemene man. Och genom att vara opersonlig i texter slipper skribenten känslan av 
att lysa igenom och synas. Många menar att man inte skriver som privatperson, 
utan som tjänsteman på en myndighet, och då behöver man inte vara personlig i 
texten. En annan orsak till att texterna ofta kan bli svåra att läsa och förstå är att 
det många gånger används lagtext och juridiska termer. Som skribent vill man 
försäkra sig om att ha lagen på sin sida och att texten inte ska missförstås. Man 
garderar sig mot att inte lämna något till slumpen och att inget ska kunna 
missförstås. Abstraktionsnivån blir därmed hög och det är svårt för läsaren att 
skilja ut det konkreta i texten. 
 
En orsak till att texter just hos myndigheter kan tyckas vara stela och opersonliga 
är att många använder sig av standardsvar och färdiga mallar för att svara på brev, 
i försändelser och kortare informationstexter. Inte nog med att det mesta i dagens 
samhälle ska gå snabbt, det ska också vara bekvämt. Att använda sig av en mall 
uppfyller båda dessa saker. Dessutom kan det vara skönt att ha en färdig mall om 
man ofta måste författa samma slags text, men då ska kravet finnas att mallen 
fungerar och att den är lätt att läsa. Till exempel måste det viktigaste komma först 
och förklaringar måste finnas med. Men ”[e]tt begripligt myndighetsspråk är en 
förutsättning för en förvaltning som vill nå, och behålla, medborgarnas 
förtroende. Det är viktigt att statliga och kommunala myndigheter använder 
språket så att det inte försvårar kommunikationen med medborgarna.” (Mål i 
mun, 2002:250). För att kunna underlätta denna kommunikation måste 
myndigheterna få hjälp genom en språkvårdare eller själva arbeta för att språket 
ska fungera. Det är inte en lätt uppgift att göra myndighetsspråk begripligt, men 
en driven myndighet med en inställning till att få kommunikationen att fungera 
kan göra ett bra språkvårdsarbete och därmed skapa en positiv inställning hos 
medborgarna. 
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3 Material  
 
 
Materialet i undersökningen utgörs av en broschyr från Bolagsverket och 
intervjuer gjorda med medarbetare på Bolagsverket och personer i nystartade 
bostadsrättsföreningar. 
 
 
 

3.1 Broschyr 
 
Broschyren jag har blivit ombedd att undersöka är en broschyr som Bolagsverket 
ger ut för att informera om hur man ska gå till väga för att starta en 
bostadsrättsförening, ekonomisk förening eller kooperativ hyresrättsförening. 
Broschyren består av ca 30 sidor med både text och bilder. Broschyren ger 
förklaringar till hur de olika föreningarna ser ut, hur man gör för att starta en egen 
förening och vilka lagar och regler som gäller. Den förklarar också hur det går till 
att driva en förening efter att man startat den och ger exempel på hur olika 
protokoll och stadgar kan se ut. Till sist hänvisar den till författningar som kan 
vara bra att läsa, litteratur och andra myndigheter och organisationer som man kan 
behöva vända sig till. 
 
 
 

3.2 Intervjuer 
 
Flertalet intervjuer har gjorts med olika medarbetare på Bolagsverket för att ta 
reda på hur de ser på broschyren och hur de har arbetat med den, och vilket 
resultat de önskat få. Jag har även gjort intervjuer med några nystartade 
bostadsrättsföreningar, till vilka denna broschyr vänder sig, och undersökt hur de 
tycker att broschyren har fungerat. Med hjälp av intervjuerna med de nystartade 
bostadsrättsföreningarna vill jag ta reda på hur broschyren faktiskt fungerar ”ute i 
verkligheten” och om Bolagsverket lyckats med syftet med sin broschyr. 
Intervjuerna ligger sedan till grund för den efterföljande textanalysen av 
broschyren och används därmed både som material och metod. 
 
Intervjuerna redovisas inte i sin helhet. Jag har istället sammanfattat de viktigaste 
delarna av intervjuerna och beskriver vad de intervjuade sagt. Intervjuerna ska 
ligga som grund till textanalysen, men är också en viktig del av undersökningen. 
Genom intervjuerna kan jag ta reda på hur utformningen av broschyren gått till, 
vad skribenterna i första hand tänker på när de ska skriva och hur mottagarna av 
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broschyren använder den, och så vidare. Saker som inte går att ta reda på genom 
en textanalys, men som spelar en stor roll i resultatet av utvärderingen. 
 
 
 

3.3 Bilder 
 
Jag har valt att i textanalysen även undersöka hur bilderna i broschyren fungerar i 
förhållande till texten, och om detta kan påverka hur man läser texterna i 
broschyren. Eftersom bilderna inte tillhör huvudsyftet i undersökningen väljer jag 
att låta dem tillhöra textanalysdelen och där i sin tur underrubriken: Grafisk 
utformning. Detta eftersom jag inte vill frångå mitt huvudsyfte, men ändå 
framhäva att bilder och den övriga utformningen av texten spelar en stor roll i hur 
man läser och förstår en text.  
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4 Metod 
 
 
För att kunna undersöka hur broschyren fungerar språkligt och hos mottagarna har 
jag intervjuat medarbetare på Bolagsverket och tre nystartade 
bostadsrättsföreningar och gjort en textanalys. Jag har även testat broschyren med 
hjälp av Klarspråkstestet för att få en övergripande syn över hur texten ser ut och 
om den enligt testet saknar något. Klarspråkstestet redovisas inte här eftersom det 
inte ligger till grund för undersökningen, utan enbart använts som hjälpmedel i 
textanalysen för att se om jag har missat något (t ex språkfel, övergripande fel i 
strukturen, stilbrott o s v) när jag undersökt texten. 
 
 
 

4.1 Textanalys 
 
Textanalysen av broschyren har jag gjort med hjälp av Hellspong och Ledins 
Vägar genom texten (1997). I textanalysen går jag igenom hur broschyren ser ut 
på tre nivåer: interpersonell struktur, textuell struktur och ideationell struktur. Jag 
utgår från dessa tre kategorier eftersom de ger en bra överblick i hur broschyren 
ser ut och kan ge svar på frågorna jag angav i inledningen. Är texten begriplig? 
Motsvarar innehållet förväntningarna på broschyren? Är broschyren lätt att läsa? 
Men jag tar även upp den grafiska utformningen och tar då hjälp av Melins Språk 
som syns. Analysen fokuserar på att ta reda på om texten uppfyller sitt syfte, om 
den använder sig av rätt stil och ton till mottagarna och om den grafiska 
utformningen fungerar i kombination med texten. 
 
En textanalys kan göras på många olika sätt och med flera syften. Kategorierna 
jag har valt är ur Hellspong och Ledin, och kan ses som en sammanställning av de 
punkter i deras bok som passar bäst in på den textanalys jag tänkt göra. Hellspong 
och Ledin utgår från att en text har tre huvudegenskaper: en textuell struktur där 
orden är ordnade i helheter på olika nivåer (formen), en ideationell struktur där 
texten har något att säga och framföra (innehållet) och en interpersonell struktur 
där texten framför sitt innehåll i en social situation (relation). Inom dessa tre 
huvudegenskaper återfinns en rad underkategorier. Jag kommer att använda mig 
av delar av dessa kategorier och begrepp, att använda sig av alla skulle göra min 
analys allt för omfattande och ta alldeles för lång tid. Jag har därför ansett det 
bättre att modifiera och använda deras begrepp så som det passar för just denna 
analys, och istället ha deras bok som utgångspunkt. 
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4.1.1 Interpersonell struktur 
 
Under denna rubrik analyserar jag texten i broschyren utifrån vilken stil, ton och 
tilltal den använder sig av. Stil handlar om vilket framställningssätt texten har. 
Om den är enkel eller svår, konkret eller personlig eller opersonlig. Här utgår jag 
helt från Hellspongs och Ledins begrepp interpersonell struktur. Ton handlar om 
hur texten talar till mottagaren. Om den använder du-tilltal eller ni-tilltal. Eller 
kanske inte talar till mottagaren alls. Här utgår jag till viss del från Hellspongs 
och Ledins begrepp om deltagare och kommunikationssätt. Vilka deltagare finns i 
texten och vilka roller och relationer har de? Vilka uttryck används för att få fram 
budskapet i texten? Även begreppen språkhandlingar och attityder ryms under 
denna del. De handlar om hur förbindelserna mellan sändare och mottagare ser ut. 
 
 
 

4.1.2 Textuell struktur 
 
Här har jag använt delar av Hellspongs och Ledins begrepp textstruktur som i sin 
tur har flera underkategorier. Begreppet fokuserar på hela texten och dess 
struktur. Ord och form, textbindning, innehåll och social situation är delar som 
textstrukturen tar upp. Med hjälp av dessa kan jag ta reda på och analysera hur 
texten är uppbyggd, vilka ord och fraser som används, hur textens innehåll 
fungerar i motsats till hur den är skriven och om budskapet kommer fram. 
 
 
 

4.1.3 Ideationell struktur 
 
Den ideationella strukturen fokuserar på textens innehållsmönster. Vad texten 
handlar om. Här fokuserar jag på vilket tema texten tar upp, om det finns 
bestämda innehållsmönster och vilket perspektiv texten har. Under perspektiv 
tittar jag på vilken synvinkel författaren (Bolagsverket) har på texten, om det även 
finns ett läsarperspektiv (exempelvis om denne tilltalas med du) och om texten 
växlar mellan närperspektiv och fjärrperspektiv. Ett närperspektiv gör att texten 
blir mer konkret medan ett fjärrperspektiv gör texten mer allmän. 
 
 
 

4.1.4 Grafisk utformning 
 
I denna del av textanalysen tar jag även hjälp av Lars Melins Språk som syns 
(2000) för att undersöka hur textens grafiska utformning fungerar. Jag vill veta 
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hur texten samspelar med bilderna i broschyren. Men jag undersöker även hur 
typsnitt, utformning och rubriker fungerar i texten. Jag använder mig till största 
del av två kapitel ur Melins bok där han tar upp hur den grafiska formen kan se ut 
och bör se ut, och hur detta bör samspela med språket och texten. Med hjälp av en 
tabell visar han hur man kan använda domäner (struktur, emfas, konkretisering, 
introduktion och sammanfattning) för att föra in dem i både grafiska och språkliga 
lösningar. Denna tabell står som grund för min analys och jag använder den för att 
undersöka hur texten i Bolagsverkets broschyr har använts och vilka fokus den 
får.  
 
 
 

4.2 Intervjuer 
 
Jag har valt att använda intervjuer som undersökningsmetod eftersom de ger en 
bra bild av hur Bolagsverkets anställda och personerna i de nystartade 
bostadsrättsföreningarna tycker att broschyren fungerar.  
 
På Bolagsverket genomförde jag intervjuer med anställda på 
informationsavdelningen och en jurist från juristavdelningen. Intervjuerna på 
Bolagsverket spelade jag in. Detta för att de blev ganska långa, ca 30-45 minuter 
vardera, och för att jag inte skulle behöva anteckna så mycket. Intervjuerna 
fokuserade i första delen på att ta reda på hur varje person var delaktig i 
utformningen av broschyren och hur de gick till väga när de arbetade med den. 
Andra delen av intervjun bestod av attitydfrågor. Hur medarbetarna tyckte att 
slutresultatet såg ut och fungerade och om det var något de tyckte behövde 
förändras. I min redovisning av intervjuerna kommer jag till största del använda 
mig av två av intervjuerna, en med en informatör och den andra med juristen. 
Detta eftersom informatörerna gav i princip liktydiga svar, och det skulle bli flera 
upprepningar av samma sak. 
 
Intervjuerna med de nystartade bostadsrättsförmedlingarna gjordes per telefon. 
Från början var det meningen att de skulle få en enkät skickad till sig för att svara 
på, men då de två första intervjuade tyckte att det var lättare och kändes mer 
bekvämt att bli intervjuade så gjorde jag intervjuer med resterande. Dessa 
intervjuer spelades inte in, men upplägget liknade det som jag använde på 
Bolagsverket. De intervjuade fick först svara på frågor om och hur de använt 
broschyren för att sedan svara på attitydfrågor. Bland annat hur de tyckte att 
broschyren hade fungerat, bra eller dåligt? Om upplägget var bra, vad som var 
bättre respektive sämre, om de skulle rekommendera andra att använda den o s v. 
Eftersom jag hade en färdig enkät utgick jag från frågorna i den, men modifierade 
dem utifrån den aktuella intervjun och svaren jag fick. 
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5 Intervjuer 
 
 
Intervjuerna med Bolagsverket och de nystartade bostadsrättsföreningarna är både 
en egen del av undersökningen och en grund till textanalysen. Jag gjorde 
intervjuerna innan textanalysen för att få ett grepp om hur medarbetarna på 
Bolagsverket går tillväga när de skriver en text och hur synen på broschyren är. 
Utifrån intervjuerna har jag sedan kunnat välja vilket fokus jag vill ha på 
textanalysen och vilka frågor jag vill kunna besvara. Nedan redovisas intervjuerna 
och kommentarer från de intervjuade. 
 
 
 

5.1 Bolagsverket 
 
Enligt en av informatörerna på Bolagsverket är broschyrer ett av de viktigaste 
medierna hos dem, och därför är det också viktigt att språket fungerar och att de 
är lätta att förstå. Det ska också vara lätt att få tag i den information man söker 
och webbplatsen ska tillhandahålla denna information. Där går det att ladda ner 
broschyrer och blanketter och det ska vara lätt för alla att förstå språket i dessa. 
Arbetet med att försöka göra en broschyr informativ och enkel att förstå är 
omfattande, textmässigt kan det ta en månad att gå igenom språket beroende på 
omfång. När informatören får texten från juristen läser hon alltid igenom texten 
först för att få en överblick och försöker sedan förenkla språket i texterna och ta 
bort onödiga termer, oftast innehåller broschyren också en del svåra ord som 
måste förklaras. Hon använder inte hjälpmedel så som Klarspråkstestet eller en 
skrivhandledning ofta, istället söker hon reda på information om hon stöter på 
problem. Det allra viktigaste för henne är att alltid tänka på mottagarna, vilka hon 
skriver för och varför. ”Texten är ju till för dem, därför är det viktigt att de förstår 
vad som står där.”  
 
Forskning har visat att om man har bra kunskap om ett ämne kan man tycka att 
texten är lättare att läsa även om dess svårighetsgrad är högre än läsförmågan. 
Motivation är också viktigt för hur vi läser en text, ju mer intresserad och 
motiverad vi är att läsa en text desto svårare kan den vara utan att lässvårigheter 
uppstår (Platzack 1974). Informatören tror att många läser för att de måste, därför 
känns det ännu viktigare att det ska vara enkelt och lätt att förstå. 
 
Juristen tycker själv att hon har ett bra språk i sina texter som är lätt att förstå. 
Enligt henne beror mycket av detta på att hon jobbar med de texter som ska ut till 
allmänheten. Hon påpekar att många av hennes kollegor kan ha ett krångligare 
språk och ligger på en annan nivå eftersom de jobbar mot andra företags 
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juristavdelningar, vilket gör att man håller sig till det fackspråket. Men hon har i 
flera år jobbat med ”vanliga människor” och därför lärt sig att använda ett enkelt 
och lättförståeligt språk. ”Språket förändras ju hela tiden, därför måste även våra 
texter uppdateras. De får inte bli föråldrade.” Juristen tror också att det handlar 
om att ha ”en känsla för språket”. De som inte skriver och läser ofta tror hon har 
svårare att skriva texter som ska läsas av en stor allmänhet. När hon själv skriver 
försöker hon undvika juridiska termer så långt det är möjligt och dela upp långa 
och krångliga meningar. 
 
Juristen är kritiskt till hur kontakten med reklambyrån fungerar. Hon tycker att de 
många gånger försöker ”fixa till” språket så att det blir ”flashigare” och ska 
tilltala läsarna mer. Dessutom tycker hon att bilderna i texten inte speglar 
innehållet, och det är ett problem i alla broschyrer. De består oftast av bilder på 
människor och i synnerhet kvinnor och barn som inte har något att göra med vad 
som står i broschyren. ”Det finns ju inga barn som skulle starta företag, bilderna 
ger fel bild av innehållet.” Juristen anser att Bolagsverket ska vara hårdare i hur 
utformningen ska se ut. 
 
Eftersom både informatören och juristen försöker arbeta med att förenkla språket i 
texterna märker de också att det inte kommer in särskilt mycket kritik på dem. 
Informatören hoppas att det beror på att mottagarna förstår vad som står i texterna 
och att det därför inte klagas på dem. 
 
Både informatören och juristen tycker att broschyren i nuläget ser bra ut, men att 
många texter inte får den omsorg de behöver. De menar att det lilla 
språkvårdsarbete som bedrivs idag inte på långa vägar är tillräckligt. Bolagsverket 
behöver anställa en språkvårdare som på heltid kan arbeta med texter och övrig 
språkvård. Det räcker inte att det finns några på arbetsplatsen som jobbar för att 
språket hos Bolagsverket ska fungera och vara bra. Flera av texterna som finns 
hos Bolagsverket nu är inte alls lika bra som broschyren och behöver skrivas om. 
Juristen tror också att medvetenheten om språket och hur det används är större 
hos informationsavdelningen än hos andra avdelningar, eftersom de har stor 
kontakt utåt och är vana att skriva informativa texter. 
 
 
 

5.2 Nystartade bostadsrättsföreningar 
 
I min redovisning av intervjuerna med de nystartade bostadsrättsföreningarna har 
jag valt att hålla dem anonyma efter att en av dem inte ville att jag skulle sätta ut 
deras namn. Intervjuerna redovisas var för sig och går igenom hur de olika 
föreningarna använde sig av broschyren och hur de tyckte att den fungerade. Alla 
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tre föreningar angav att de kunde tänka sig att rekommendera andra att läsa 
broschyren. 
 
 
 

5.2.1 Förening 1 
 
Kontaktpersonen i förening 1 (vidare nämnd som KP1) berättar att de läste 
broschyren innan de skulle starta föreningen. Han menar att det är något som alla 
borde göra innan de ska starta någon av de föreningar som broschyren vänder sig 
till. ”Visst, det kan kännas tråkigt att sätta sig ner och läsa en broschyr på 30 
sidor, det är nästan aldrig roligt att läsa en broschyr. Men hela proceduren att 
starta en bostadsrättsförening kan vara ganska krånglig och det underlättar en hel 
del att först läsa om vad det är man ger sig in på.” KP1 tyckte att broschyren gav 
svar på de första funderingarna som de i föreningen hade. D v s hur de skulle gå 
till väga, hur mötena och hur protokollen skulle se ut och vilka regler som gällde. 
Däremot ansåg han inte att broschyren var till lika stor hjälp när de sedan skulle 
börja fylla i blanketter, då hade han velat ha en separat instruktion till hur de 
skulle gå tillväga. Bolagsverket webbplats var då till hjälp, där han själv kunde 
leta reda på de svar han sökte. KP1 säger att hänvisningarna i slutet av broschyren 
kom att användas mest. Att det fanns hänvisningar till författningar och till olika 
myndigheter och organisationer var till stor hjälp. ”På så vis slapp vi ödsla en 
massa tid på att leta upp dem själva, nu fanns de där, samlade på ett och samma 
ställe. Perfekt!”  
 
På frågorna om hur KP1 upplevde broschyren svarar han att den var lätt att läsa 
och gav ett intryck av att tala till läsaren. Han tycker att Bolagsverket på ett bra 
sätt lyckas förklara vad de olika föreningarna innebär och vad olika begrepp 
betyder, utan att krångla till det eller förenkla det för mycket. ”Det blir inte på ett 
barns nivå, men ändå väldigt lättförstått.” Broschyren har enligt honom ett bra 
upplägg. Det är inte för mycket text under varje rubrik och det är lätt att hitta just 
det man söker, utan att behöva läsa flera sidor. Vidare anser han att broschyren 
genomgående hade ett språk som var lätt att förstå och en struktur som gjorde att 
texten inte blev för omfattande på varje sida. Han påpekade också att det var 
”trevligt med lite bilder som lättade upp texten.” Han menade att om det bara 
hade varit en enda stor textmassa utan bilder hade han kanske inte tyckt att 
broschyren var lika bra.  
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5.2.2 Förening 2 
 
I förening 2 (KP2) läste man inte igenom broschyren så noga innan man skulle 
starta bostadsrättsförening. En av dem som var delaktiga i att starta upp den hade 
tidigare varit med och startat en annan bostadsrättsförening och detta gjorde att de 
ansåg sig ha tillräckligt med kunskap för att inte behöva gå igenom broschyren. 
KP2 menar ändå att de hade nytta av broschyren. ”Vi använde den mer som en 
uppslagsbok där vi kunde leta reda på svar om vi funderade över något speciellt, t 
ex vilka stadgar som skulle finnas med och hur de skulle se ut.” Även KP2 
betonar att det som var riktigt bra med broschyren var att det i slutet fanns 
hänvisningar till andra myndigheter och organisationer. Det besparade dem en hel 
del tid. 
 
KP2 tyckte att broschyren hade ett bra upplägg och fungerade väl som 
uppslagsbok. ”Man kan välja om man bara vill läsa en viss del eller hela 
broschyren från pärm till pärm. Jag läste en viss del och tycker att det fungerade 
alldeles utmärkt.” Av det han läste tyckte han att det var lätt att förstå och ”inte så 
tillkrånglat som det brukar vara när en myndighet ska förklara något”. Språket flöt 
på bra och förklaringarna var enkla att förstå. Han tyckte också att det var lätt att 
hitta det han sökte eftersom broschyren hade en bra innehållsförteckning och att 
varje del hade många och bra underrubriker.  
 
 
 

5.2.3 Förening 3 
 
Förening 3 (KP3) är den förening som till störst del använt sig av broschyren, 
både innan de skulle starta en bostadsrättsförening och under tiden de fyllde i 
blanketter och var mitt uppe i processen. ”Jag återkom till broschyren flera 
gånger, ibland för att bekräfta något jag hade funderat på men inte visste riktigt 
om det stämde eller inte, och ibland för att leta hänvisningar till någon förordning. 
Den fungerade som en liten handbok.” KP3 har ingenting negativt att säga om 
broschyren utan tycker att den var informativ och gav svar på de frågor hon hade. 
Även hon anser att hänvisningarna i slutet var en bra lista med olika kontakter 
som föreningen hade stor nytta av. Men även de olika exemplen på hur protokoll 
och stadgar kan se ut fick de användning för. ”Det är inte alltid så lätt att hålla 
koll på allt sånt. De flesta av oss visste hur ett protokoll ser ut och har skrivit det 
själv, men när vi läste i broschyren visade det sig att alla gjorde på olika sätt. Med 
hjälp av exemplet kunde vi komma överens om hur ett protokoll ska se ut. Hade 
vi inte använt det hade vi nog än idag varit oense om det.” 
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KP3 anser att språket i broschyren var både enkelt och lättbegripligt. Svåra ord 
förklarades och det fanns exempel på sådant som kunde verka svårt. Meningarna 
var inte heller för långa. Även hon tycker att det var bra med många rubriker som 
delade upp texten och gjorde den lättare att läsa. ”Det blir så tungt och jobbigt att 
läsa en informationstext om det bara är text, text, text hela tiden.” Hon menar att 
både rubriker och bilder gjorde texten mer ”luftig” och inte så kompakt. ”Ibland 
får man känslan av att någon har försökt att klämma in så mycket text som möjligt 
på så lite plats som möjligt. Här var det tvärtom om. Varje del fick sin plats.” 
Vidare anser KP3 att texten inte kändes opersonlig, utan riktad till alla som är 
intresserade av att läsa den. ”Man måste inte vara i startgropen av att starta en 
bostadsrättsförening eller liknande för att läsa broschyren, man kan bara vara 
allmänt intresserad och det känns ändå inte som att man hamnar utanför den 
tilltänkta gruppen.” 
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6 Textanalys 
 
 
Textanalysen är genomförd på fyra olika nivåer. Tre av dessa är från Hellspong 
och Ledin (1997), interpersonell struktur (relationen till läsaren), textuell struktur 
(ordens och textens form) och ideationell struktur (innehåll). Den sista är från 
Melin (2000), grafisk utformning, som handlar om hur textens layout ser ut i 
förhållande till text och innehåll. Jag undersöker först och främst hur texten är 
uppbyggd, hur den förhåller sig till sina mottagare, om innehållet motsvarar 
rubrikerna och syftet med broschyren och hur den grafiska utformningen ser ut.  
 
 
 

6.1 Interpersonell struktur 
 

6.1.1 Tilltal 
 
Det kan vara svårt att avgöra hur personlig man ska vara i en text. Många som 
arbetar med kommunikation utanför sin myndighet eller sitt företag tycker att det 
är lättare att vara personlig när man talar med sin kund i telefon eller i ett möte, än 
när man ska skriva en text. Det som är lätt att säga kan vara svårt att skriva. 
Istället för att skriva jag eller vi är det lätt att man använder myndighetens namn 
eftersom många tycker att det blir för personligt med jag eller vi. I Bolagsverkets 
broschyr använder man i början Bolagsverket för att introducera sig själva och 
namnet på myndigheten. I resten av broschyren blandar man Bolagsverket, vi och 
i vissa fall utelämnas pronomen helt då det är möjligt och inte nödvändigt för 
texten. Mottagaren av broschyren kan vara vem som helst som är intresserad av 
att veta mer om hur de olika föreningarna ser ut och hur man gör för att starta en 
själv. Bolagsverket använder du-tilltal i texten i väldigt liten utsträckning, 
eftersom de annars skulle lämna en stor mottagargrupp utanför, de som inte ska 
starta en bostadsrättsförening eller liknande utan bara är intresserade av att veta 
mer. För att inte tappa det personliga tilltalet i texten där man inte använder du-
tilltal skriver man istället till tredje person.  
 
Ex. 1: Vi bevakar att föreningen …  
 
Ex. 2: Glöm inte att ange föreningens organisationsnummer …   
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6.1.2 Ton 
 
Relationen mellan sändare och mottagare i texten visar att det är Bolagsverket 
man ska vända sig till för att få hjälp och för att skicka handlingar till, men de 
upplevs inte som en myndighet som ställer sig bättre vetande till informationen i 
broschyren. Istället framhålls det att myndigheten finns till för alla. Läsaren ges 
förtroende för texten. 
 
Textens röst är Bolagsverket, vilket är tydligt eftersom de ofta använder vi eller 
Bolagsverket för att tala om sig själva. Detta gör att läsaren tydligt förstår att det 
är de som är avsändare av texten och också dem som ansvarar för innehållet. Inga 
inbäddningar förekommer (där någon annans röst än sändarens förekommer), 
istället talar man om andra avsändare i tredje person och ger förklaringar till deras 
information.  
 
Ex. 3: Det är revisorsnämnden som beslutar om …  
 
Texten visar tydligt att det finns ett avstånd mellan sändare och mottagare, genom 
att använda vi och du. Förhållandet mellan dem blir inte för intimt, men inte heller 
allt för avståndstagande eftersom man neutraliserar det och inte gör en hierarki 
mellan deltagarna i texten. 
 
Texten präglas av typiska språkhandlingar. Mest förekommande är förklaringar.  
 
Ex. 4: Ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarnas ansvar 
begränsas till det kapital som satsas i föreningen.  
 
Men också upplysningar.  
 
Ex. 5: Tänk på att …  
 
Även uppmaningar finns med.  
 
Ex. 6: Detta ska skickas in till Bolagsverket.  
 
 
 

6.1.3 Stil 
 
Eftersom det är en text som ska vara informativ finns inte språkhandlingar som är 
negativa eller frågande, utan hela texten domineras av förklaringar och 
uppmaningar. Texten visar inte heller vilka attityder författaren har till vad som är 
skrivet. Värdeord förekommer inte, utan texten är väldigt saklig och tar inte 
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ställning på något sätt. Den är objektiv, och eftersom det är en myndighet gör det 
att man som läsare gärna litar på att det som står i texten är sant. Den är 
förtroendeingivande eftersom den är så pass saklig, neutral och opartisk.  
 
 
 

6.2 Textuell struktur 
 

6.2.1 Textbindning 
 
”I en välformulerad text är ordföljden sådan att informationen flyter naturligt med 
anknytning mellan leden, dels inom meningen, dels inom en följd av meningar.” 
(Liljestrand 1993:107). För att texten ska få detta ”flyt” är textbindning, hur en 
texts satser och meningar samspelar, en viktig del. De viktigaste delarna är 
referensbindning (hur orden syftar till varandra), tematisk bindning (vad läsaren 
redan vet i texten) och konnektivbindning (markör för meningars samband, t ex 
därför, men, och, när o s v). I Bolagsverkets broschyr har en fungerande 
textbindning eftersom meningar och satser hålls samman med hjälp av olika 
syftningar och ny information länkas samman med gammal genom att referera 
bakåt och sedan introducera det nya. Dessutom förekommer upprepningar sällan, 
och när de gör det är det för att förstärka viktiga delar i texten. 
 
Bolagsverket syftar tillbaka med hjälp av referensbindning. 
 
Ex. 7: … enligt ägarmodellen, i vilken … 
 
Ex. 8: … årsredovisningarna. Dessa ska skickas in senast … 
 
På detta sätt undviker de upprepning av samma referent och skapar sammanhang i 
texten. Det är ordens syftning, och inte betydelse, som skapar referensbindning. 
Hellspong och Ledin (1997) talar om olika slags upprepningar av referenter, 
identitetsbindning, där samma referens återkommer i texten, men på olika sätt. 
Identisk upprepning, då man återkommer till referenten med samma beteckning, 
modifierad upprepning, då en mindre del av uttrycket kommer tillbaka och 
varierad upprepning, då man använder olika namn på samma referent. Ovan 
angivna exempel (ex. 7 och 8) visar hur den sista varianten kan se ut, vilken 
Bolagsverket använder till störst del. 
 
Vid tematisk bindning talar Hellspong och Ledin (1997) om tema och rema. 
Temat är utgångspunkten i meningen, något man talat om tidigare, och rema är 
vad texten går vidare till och talar om, något nytt. Man går från det bekanta till det 
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obekanta. Genom att inte upprepa temat blir texten mer dynamisk. Bolagsverket 
använder sig ofta av tematisk bindning.  
 
Ex. 9: Vid fusion talar man om ”överlåtande” förening och ”övertagande” 
förening.  
 
Vid fusion är tema och resten är rema.  
 
I denna text är det ovanligt att utelämna subjekt då man förutsätter ett givet tema, 
detta dels för att undvika eventuella missförstånd, dels för att det inte förekommer 
givet tema ofta. Istället upprepar man temat med ett pronomen för att tydligt visa 
vad man syftar till. Men det förekommer i vissa fall då missförstånd inte kan 
uppkomma. 
 
Ex. 10: Numera måste båda intygsgivarna vara helt oberoende och [de] får inte ha 
någon anknytning till föreningen.  
 
Det finns flera olika sätt på hur tema och rema är sammanbundna till varandra. 
Temaupprepning är den vanligaste formen, också hos Bolagsverket, då temat 
upprepas i samma mening.  
 
Ex. 11: Om det finns fler än ett hus i en bostadsrättsförening, ska husen ligga så 
nära varandra … 
 
Motsatsen till detta är temaväxling. Då något som är rema i en mening 
återkommer som tema i nästa mening, något som inte är så vanligt i Bolagsverkets 
broschyr, men förekommer någon gång.  
 
Ex. 12: Det ska framgå hur medlemmarna ska få reda på andra meddelanden från 
styrelsen. Andra meddelanden kan t.ex. vara … 
 
Vid konnektivbindning binds meningar och satser samman med hjälp av en 
språklig markör, oftast ett adverb (t ex därför), subjunktion (t ex eftersom, som) 
eller konjunktion (t ex eller, men). Bindningen mellan meningarna bygger enligt 
Hellspong och Ledin (1997) på OCH-, DÅ-, MEN- och DÄRFÖR-relationer. Det 
är ett orsaksförhållande mellan referenterna. Bolagsverket använder ofta 
konnektiver för att binda samman meningar och satser.  
 
Ex. 13: En revisor ska vara minst 18 år och får inte vara försatt i konkurs… 
 
Ex. 14: I en anmälan ska det dessutom finnas …  
 
Ex. 15: Om det är frågan om enstaka …  
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De vanligaste konnektivbindningarna i texten är additiva och och konditionala 
om. Det konditionala om beror på att det många gånger förekommer undantag i 
vad föreningarna måste göra och inte beroende på vilken slags förening de är och 
hur den ser ut. 
 
 
 

6.2.2 Ord 
 
Texten består till största del av substantiv och verb. Adjektiv förekommer mer 
sällan och då oftast i form av större, högre och mindre då de beskriver olika 
föreningar eller krav. Verben är ofta uppmanande, t ex ska och bör eller förklarar 
vad föreningarna ska göra, t ex välja, besluta och skicka. Det är också vanligt att 
verben är passiva, t ex anges, tillgodoses och granskas. Detta sker när man 
undviker att nämna en tydlig referent som du eller man och istället lämnar det 
öppet för att det kan handla om en eller flera personer. Bland substantiven 
förekommer både vanliga substantiv och sammansatta substantiv. De 
sammansatta är ofta bildade av substantiv som hör samman med föreningarna och 
hör till dem.  
 
Ex. 16: Styrelseledamot, föreningsstämma och bostadsrättshavare.  
 
Ord som kan uppfattas som fackspråkliga och svåra ges förklaringar. Oftast sker 
detta i ingressen eftersom de fackspråkliga orden oftast är tema för kommande 
textavsnitt. 
 
 
 

6.2.3 Form 
 
Meningarna i Bolagsverkets broschyr är av blandad längd, vissa är kortare än åtta 
ord medan andra kan komma upp i 25 ord eller mer. Den genomsnittliga 
meningslängden är ca 13 ord. Tack vare den varierade meningslängden blir inte 
texten svårläst och den behåller hela tiden flytet. Meningarna består inte av långa 
bisatser, detta undviks genom att istället skriva flera meningar. I fall där 
meningarna kan bli för långa på grund av till exempel uppräkningar använder sig 
Bolagsverket av punktlistor. De försöker också undvika parenteser, och använder 
dessa till störst del när de hänvisar till en annan sida i broschyren eller till en 
paragraf. 
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Det förekommer även en del metatext i broschyren, där texten kommenterar sig 
själv. Det är ofta vanligt i inledningarna, men i denna broschyr förekommer det 
bara ett fåtal gånger.  
 
Ex. 17: I den här broschyren behandlas …  
 
Ex. 18: I detta avsnitt kommenteras …  
 
Däremot är det vanligare i löptexten att man hänvisar till en annan sida i 
broschyren inom parentes. 
 
 
 

6.3 Ideationell struktur 
 

6.3.1 Tema och innehållsmönster 
 
Huvudämnet för broschyren är att beskriva vad en ekonomisk förening, en 
bostadsrättsförening och en kooperativ hyresgästförening är och hur man ska göra 
för att starta någon av dessa föreningar. Broschyren är utformad så att den i varje 
kapitel tar upp ett ämne ur detta huvudämne och börjar övergripande för att sedan 
gå djupare in i de olika föreningarnas utformning. Den är med andra ord 
monotematisk, d v s att de övriga temana i broschyren förhåller sig till och ordnar 
sig under ett makrotema. Huvudrubriker och underrubriker för varje tema gör att 
de blir tydliga och att man som läsare inte behöver försöka tolka vad det är man 
läser. 
 
Ex. 19: Så här bildas en förening  
 
Ex. 20: Anmälan och Avgift 
 
Exempel 19 visar en huvudrubrik och exempel 20 visar underrubrikerna. Dessa 
rubriker har i sin tur underrubriker som tydligt förklarar vad texten handlar om. 
Det är ett tydligt innehållsmönster i texten, där det går från att vara översiktligt till 
att sedan gå in på detaljer. Tema och innehåll går tydligt hand i hand.  
 
 
 

6.3.2 Perspektiv 
 
Textens perspektiv är också tydligt. Bolagsverket är myndigheten som förklarar 
hur det hela ska gå till, medan läsaren är den som ska utföra handlingar och vara 
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aktiv. Perpektivet växlar beroende på om det förekommer förklaringar och 
uppmaningar, då det är Bolagsverkets perspektiv. Eller om det förekommer 
konkreta handlingar då något ska utföras, då det är läsarens perspektiv. 
Perspektiven tydliggörs med pronomen. 
 
Ex. 21: vi, Bolagsverket och du, föreningen.  
 
Perspektivet växlar därmed också mellan att vara individuellt eller kollektivt när 
det är knutet till läsaren. Texten har ett tydligt närperspektiv. Den är konkret, 
detaljerad och förklarar tydligt alla delar.  
 
Ex. 22: På Bolagsverkets blankett finns också plats för att lämna ett 
namnteckningsprov …  
 
Därför har den också ett utifrånperspektiv där författaren ser på texten på ett 
sakligt sätt och inte utifrån sin egen situation. Tidsmässigt är perspektivet nutid 
(så här är det idag) och framtid (så här ska du göra för att bilda en förening). 
 
 
 

6.4 Grafisk utformning 
 

6.4.1 Utformning 
 
Det är inte bara själva texten och dess innehåll som påverkar hur vi läser den och 
hur vi tar till oss informationen den försöker förmedla. Den grafiska utformningen 
är också viktig för hur läsaren uppfattar syftet och informationen. Är till exempel 
typsnittet för litet och texten för tätt sammanskriven utan luft och nya stycken, gör 
det att läsaren snabbt tappar koncentrationen och istället för att läsa och ta till sig 
informationen börjar tänka på annat, irritera sig över att texten är svår att läsa och 
till slut kanske inte ens läser klart texten. Bolagsverkets broschyr är tydligt 
strukturerad och varje sida består av två kolumner med text. Det är bara när det är 
exempel på stadgarnas innehåll och protokoll som texten inte är indelad i 
kolumner utan istället tar upp hela sidan. Detta grepp gör att exemplen hålls 
separat från övrig text och gör det lättare att läsa.  
 
 
 

6.4.2 Rubriker 
 
Broschyren är indelad i kapitel som i sin tur har en huvudrubrik och 
underrubriker. Melins (2000) domän introduktion tar upp rubriker, ingresser och 
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bildtexter. I denna broschyr inleds huvudrubriken alltid med en ingress som talar 
om vad kapitlet handlar om. Och underrubrikerna tar upp ett ämne åt gången. 
Rubrikerna är informativa, ofta består de av en mening som talar om vad texten 
under kommer att handla om.  
 
Ex. 23: Exempel på stadgar i en ekonomisk förening.  
 
Informativa rubriker gör direkt texten mer mottaglig. När läsaren redan från 
början vet vad som kommer i nästa del är det lättare att ta till sig informationen. 
 
 
 

6.4.3 Typsnitt 
 
Melin (2000) använder domänen emfas för beskrivningen av typsnitt, storlek, färg 
och ramar. Typsnittet i broschyren är Garamond, som är en av de vanligaste 
typsnitten i många texter. Det är lätt att läsa och avstånden mellan raderna ger luft 
mellan dem. Broschyren består av ca 30 sidor med till största delen text. Men 
ungefär vartannat till vart tredje uppslag innehåller en bild som tar upp ungefär en 
tredjedel av en sida. Bilderna är manipulerade och i en blåskala. För att rama in 
texten finns det på varje sida ett en centimeter brett blått streck. Detta streck 
återfinns också längst ner på varje sida för att markera sidnumret, men då lite 
smalare och bara för att täcka sidnumret. Eftersom broschyren håller sig till en 
färgställning blir den också tydligare layoutmässigt. Den blir enhetlig och lättare 
att läsa. 
 

6.4.4 Text/bild-samspel 
 
Bilderna består allihop av människor som utför olika slags arbete. Att använda 
bilder i en broschyr gör att texten inte blir kompakt och ger den liv, men det är 
viktigt att använda rätt slags bilder och sätta in dem i ett sammanhang till texten. 
Den första bilden i broschyren är på en skrattande kvinna. Bilden är satt i 
högerkolumnen på en sida (på uppslagets vänstra sida), bredvid texten Om denna 
broschyr. Men kvinnan tittar bort från denna text (och har dessutom ryggen mot 
den) och mot den text som kommer på nästa sida, något som gör att läsaren drar 
blicken ditåt utan att ordentligt läsa det som står bredvid bilden. Det gör också att 
texten hon tittar bort från inte verkar lika intressant och viktig, det som står på 
nästa sida ges större värde. Männen på bilderna tittar in i kameran och det är 
tydligt att de har olika arbeten, både tack vare hur de är klädda och vad de gör på 
bilden. Kvinnorna tittar bort från kameran och det är inte tydligt vilka slags 
arbeten de utför. Det är endast på framsidan och första sidan av broschyren som 
kvinnan på bilden tittar in i kameran, men bara på framsidan som det är tydligt 
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vilket arbete hon har. Bilderna har inga bildtexter och kopplas inte heller till 
texten på något sätt, vilket skulle kunna göras för att exemplifiera och 
konkretisera det som tas upp. Bilderna och texten är istället fristående från 
varandra. 
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7 Resultat 
 
 
Undersökningen visar att myndighetens strävan efter att nå ut till medborgarna 
genom att ha lättillgängliga och informativa texter kan nås. Att arbeta för att 
språket i en broschyr ska vara lätt att förstå och genom att undvika 
myndighetsperspektivet gör att texten når ut och förstås av mottagarna.  
 
Texter kommer till i varierande språksituationer, där olika faktorer påverkar 
resultatet. Därmed kan en text se olika ut på alla nivåer, där den språkliga kan 
varieras i stort sett obegränsat. (Liljestrand 1993). Språket förfogar över stora 
resurser och det är därför viktigt att kunna se dessa resurser och veta vilka man 
ska använda sig av. Detta är något Bolagsverket har dragit fördel av i sin 
broschyr. 
 
 
 

7.1 Så blir en broschyr på Bolagsverket till 
 
När Bolagsverket ska tillverka en ny broschyr börjar det med att juristen skriver 
en text med information om hur till exempel någon som vill starta en 
bostadsrättsförening ska gå till väga. Denna text kan vara både lång och innehålla 
en hel del juridiska termer, men enligt den intervjuade på juristavdelningen 
försöker åtminstone hon alltid tänka på att skriva lättillgängligt. Men pekar också 
på bristen i att många inte gör det. Hon menar att hon är en av de få jurister på 
Bolagsverket som faktiskt försöker tänka på mottagaren när hon skriver och inte 
använda sig av svårbegripliga termer och konstiga uttryck. Om det är en mening 
som är krånglig och kan vara svår att förstå försöker hon ge en förklaring till den 
eller skriva om den om det är möjligt. Ibland kan meningarna inte skrivas om 
säger hon, eftersom de då tappar sin ursprungliga innerbörd och inte fungerar 
juridiskt eller kan missförstås. Det är viktigt att vara tydlig och samtidigt inte 
förlora substans och riktighet i texten. Om någon skulle hamna i en juridisk tvist 
ska den personen kunna hänvisa till texten utan problem. Texten får inte vara 
tvetydig, utan ska fungera på samma sätt för alla. 
 
När juristen är klar med att skriva samman den information som behövs för att 
kunna starta en bostadsrättsförening skickar hon eller han texten vidare till 
informationsavdelningen som går igenom texten och gör språkliga ändringar där 
det behövs. Den intervjuade på informationsavdelningen säger att hon många 
gånger kan stryka en hel del i texten som inte behöver vara med, men som juristen 
skrivit ”för säkerhets skull”. Enligt henne vill juristerna oftast gardera hela texten 
genom att skriva så mycket som möjligt och fylla alla eventuella luckor, även om 
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det inte behövs. En del information rör inte själva uppstartandet av föreningen och 
då anser hon att det inte behöver stå med i den delen. När informatören har gått 
igenom texten och gjort de ändringar som behövs skickas den tillbaka till juristen 
som läser igenom texten igen och kommenterar om det är något som måste ändras 
rent juridiskt. När detta är gjort ska texten godkännas av informatören och skickas 
sedan till en reklambyrå som formger broschyren. När detta är gjort skickas 
broschyren tillbaka till Bolagsverket där informatören går igenom den och 
godkänner den för tryck.  
 
Just nu är Bolagsverket på väg att göra ett nytryck av denna broschyr på grund av 
att det har tillkommit nya regler. Utformningen kommer vara annorlunda, men 
enligt en av de intervjuade på informationsavdelningen ska texten inte ändras mer 
än där det förekommer uppenbara språkfel eftersom de tycker att den fungerar bra 
i övrigt. 
 
 
 

7.2 Broschyrens innehåll och utformning 
 
Textens framställningssätt är enkelt och objektivt, med personliga tilltal. Objektiv 
i detta sammanhang är att texten inte tar upp personliga åsikter utan har en neutral 
och opartisk hållning, men där författaren ändå lyser igenom. Stilen i texten är 
ledig och utan inbäddningar, med många beskrivningar och väldefinierade 
begrepp. Den är konkret och undviker därmed utsvävningar till närliggande 
områden, något som lätt kan hända när någonting ska förklaras. Skribenten vill 
ofta försäkra sig om att ha fått med allt och tar då med saker som inte behöver tas 
upp. 
 
Innehållet i texterna motsvarar vad som förväntas utifrån namnet på broschyren 
och vad som står i rubrikerna. Budskapet är tydligt formulerat både i inledningen 
och för varje kapitel. Det viktigaste kommer först och textens komposition är väl 
fungerande. Det blir inga hopp eller oklara syftningar, utan ordningsföljden är rak. 
Bolagsverket ser i så stor mån som möjligt till att broschyren ska vara fri från 
oklarheter. Om det förekommer svåra ord eller begrepp ges förklaringar. 
Ytterligare information ur lagar och stadgar hänvisas vidare med kapitel och 
paragraf. 
 
Längden på meningarna har stor betydelse för hur lätt eller svår läsaren tycker att 
texten är. Består den enbart av långa meningar blir den genast svårare att läsa. Det 
blir för mycket information att ta in i en enda mening innan nästa kommer, och 
därför är det bättre att dela upp långa meningar i två kortare. Men en text med 
bara korta och innehållsfattiga meningar får också effekten av att kännas 
svårläsliga. Då kan det istället vara svårt att få med den information man vill nå ut 
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med. Bolagsverket har lyckats med att ha en varierad längd på meningarna i 
broschyren, och det gör att texten flyter.  
 
Det enda som inte är riktigt bra i denna broschyr är bilderna, som saknar 
sammanhang till texten. Att använda människor på bilderna gör texten mer 
levande och ofta tilltalande för den som läser (”det kunde har varit jag på 
bilden”), men för att det ska fungera på ett tillfredsställande sätt bör de ha en 
koppling till vad som står i texten. Möjligen är det tänkt att bilderna ska 
representera alla typer av människor och att alla dessa människor har möjlighet att 
bilda en ekonomisk förening, bostadsrättsförening eller kooperativ 
hyresrättsförening. Eftersom broschyren i övrigt är väldigt väl sammanställd och 
med tydliga ramar, och med en bra layout, borde även bilderna vara mer 
genomtänkta och med större koppling till texten. 
 
 
 

7.3 Når ut med informationen 
 
Alla de intervjuade menar att Bolagsverket har lyckats med sin broschyr. Den är 
lätt att läsa och texten är informativ. Den gemensamma nämnaren kan sägas vara 
att de alla på ett eller annat sätt vill ha en separat instruktion för hur man ska gå 
tillväga när man ska starta en bostadsrättsförening eller dylikt och hur man fyller i 
blanketterna. Hur man bildar en förening finns med i broschyren (tre sidor), men 
föreningarna tycker att den delen även kunde finnas som en egen mindre 
broschyr.  
 
Bolagsverket har lyckats med att undvika att ha ett myndighetsperspektiv i sin 
broschyr och använde sig istället av mottagarens. Texter med ett 
myndighetsperspektiv sätter myndigheten i centrum och det slutar ofta med att 
kommunikationen mellan myndigheten och mottagaren misslyckas. Det är svårt 
för den som läser att ta till sig informationen i texten eftersom han eller hon 
kanske inte ser att den är skriven med myndighetens perspektiv och istället läser 
den utifrån sitt eget perspektiv. ”Valet av perspektiv påverkar hela texten på alla 
plan, inte bara det språkliga.” (Språkvårdsprojektet 1993:13). Disposition, 
innehåll, ton och stil blir alla påverkade av vilket perspektiv texten har, och gör 
därmed texten svårare att tolka om perspektivet är fel. Att många anställda ändå 
väljer att skriva utifrån myndighetens perspektiv kan bero på att det är ”ett säkert 
kort”. Man behöver inte fundera på risken att bli för personlig eller subjektiv och 
osaklig. För många anses dessutom myndighetsspråket som något neutralt och 
sakligt och man visar att man ingår i gruppgemenskapen och känner till koderna 
som hör till den. 
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I skrift är kommunikationen enkelriktad. Myndigheten väljer att skriva sitt 
meddelande till mottagaren som läser det utan att direkt kunna fråga om något han 
eller hon inte förstår eller vill veta mer om. Istället måste man som mottagare 
själv vara aktiv och ta reda på det man inte förstår genom att ta kontakt med 
myndigheten. Något som man som myndighet till så stor del som möjligt vill 
undvika eftersom informationsmaterialet ska täcka det mesta och göra att 
mottagaren inte ska stå frågande efter att ha läst det. Resultaten visar att 
Bolagsverket undviker detta problem, eventuella frågor går att få svar på i 
broschyren. Om de inte finns i broschyren vänder sig kunden i första hand till 
webbplatsen, innan de ringer. 
 
 
 

7.4 Språkvårdens status hos Bolagsverket 
 
Bolagsverket är en myndighet som vill att språket i texterna ska vara bra och att 
den skriftliga kommunikationen ska fungera till medborgarna, men som tyvärr i 
nuläget inte har de resurser som behövs för att verkligen kunna fokusera mer på 
språkvård. Intervjuerna visar dock att det finns en medvetenhet bland de anställda 
om att språket i texterna måste vara bra och lätt att förstå för att informationen ska 
nå ut. Även fast de har tillgång till myndigheternas skrivregler och sina egna 
interna skrivregler används de inte i den utsträckning som är möjligt. De som 
arbetar för att deras texter ska vara lätta att läsa är ofta vana skribenter som kan 
lita på sin förmåga. De interna skrivreglerna har dessutom några år på nacken och 
skulle behöva uppdateras, inte minst därför att de är skrivna för gamla 
bolagsdelen i PRV och inte för Bolagsverket.  
 
Precis som Johansson (2004) kommer fram till i sitt examensarbete har 
språkvården på många myndigheter låg status, och finns inte resurserna så 
prioriteras den inte högt. Hos Bolagsverket verkar språkvården gå i vågor. 
Beroende på hur mycket arbete de som engagerar sig har hinner de med mer eller 
mindre språkvårdsarbete. 
 
Något som jag inte tog med i själva undersökningen, men som visade sig vid 
intervjuerna på Bolagsverket är att kommunikationen mellan avdelningarna 
verkar vara bristfällig. De intervjuade gav olika information om hur de arbetar 
med broschyren. Det visar sig inte i den färdiga versionen av texten, men det är 
lite oklart vem har skrivit mest i texten. Klart är att juristen står för den mesta av 
den juridiska informationen, men att en hel del kan ändras hos informatören. 
Detta inverkar dock inte på slutresultatet, vilket ju är viktigt, men för att få bästa 
möjliga resultat är samarbetet en stor del. 
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8 Diskussion 
 
 
Här sammanfattar jag undersökningen och resultaten och diskuterar vilka 
slutsatser som kan dras utifrån dessa och vad som kan göras i framtiden. 
 
 
 

8.1 Slutsats 
 
Utgångspunkten för min undersökning var att göra en slags utvärdering av 
Bolagsverkets broschyr för ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och 
kooperativa hyresrättsföreningar. Jag ville ta reda på hur en myndighet som inte 
har en språkvårdare går tillväga för att nå ut med information som ofta kan 
uppfattas som krånglig? Och om detta har fungerat bra eller dåligt. D v s om 
broschyren uppfyller sina syften och om språket i den är lätt att förstå. 
 
Som jag beskrev i avsnitt 1.2 bygger man inom olika grupper upp 
skrivgemenskaper utifrån sina kunskaper om organisationen och de begrepp som 
används inom den. Jag visade Gunnarssons (1992) modell för de fyra olika 
prototyper hon beskrev. Jag kan nu konstatera att prototypen för offentlig/fjärran 
skrift är den som passar bäst in på Bolagsverket. De är ett typexempel på att man 
som myndighet eller företag ofta använder sig av skriftlig kommunikation för att 
nå ut till offentligheten. Gunnarsson skriver att det fortfarande är en typisk 
skriftspråklig miljö. Detta var för 14 år sedan, men om vi tittar på dagens 
myndigheter så gäller det fortfarande. Undersökningen och resultaten visar att den 
kommunikationen fungerar bra om man arbetar för att nå sina mottagare. Bland 
annat genom att man som myndighet bestämmer sig för att arbeta med språkvård, 
även om resurser för att anställa en språkvårdare inte finns, och genom att de 
anställda gemensamt jobbar för att språket ska fungera i texterna. Det är för det 
mesta det mest resurssparande sättet att använda sig av skriftlig kommunikation, 
speciellt om informationen ska nå ut till många mottagare. Därför är det också 
viktigt att denna kommunikation från början är väl genomförd och bearbetad med 
ett tydligt budskap. Något som minskar risken för att sedan behöva göra om den 
eller på andra sätt, exempelvis genom telefon, försöka förklara vad man 
egentligen menar. Gunnarsson (1992) kommer i sin studie av ett 
kommundelskontor fram till att det är de interna relationerna som är starkast där. 
Något som ofta är tydligt hos myndigheter där dessa relationer kan påverka hur de 
externa ser ut och fungerar, t ex genom att interna jargonger återkommer i de 
externa texterna. Svåra fackord förklaras inte och i många fall kan detta bero på 
okunskap hos skribenten. Det är en vanesak att skriva och använda myndighetens 
språk, och ofta använder man detta utan att tänka på mottagarens perspektiv. 
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Utifrån de resultat jag fått på textanalysen och vad intervjuerna har gett kan jag 
dra slutsatsen att Bolagsverkets broschyr Ekonomiska föreningar, 
bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, Nyregistrering och 
ändring är en väl fungerande broschyr som når ut till sina mottagare och uppfyller 
sina informativa syften. Att informera om vad en ekonomisk förening, 
bostadsrättsförening och kooperativ hyresrättsförening är och vad man bör veta 
för att starta någon av dessa föreningar. 
 
Man kan inte alltid räkna med ett lika gott resultat som ovan. Det kräver arbete 
och att man som myndighet är medveten om sina mottagare och vilka krav de kan 
tänkas ställa på en text. Men undersökningen visar också att språkvårdsarbete ger 
resultat. Genom att skriva en text utifrån mottagarens perspektiv och kunskap gör 
att personerna som läser den känner sig tilltalade och inte, som en av de 
intervjuade uttryckte det, ”som ett litet barn som inte vet bättre”. 
 
Fördelarna med en undersökning som denna är att man på ett enkelt sätt kan ta 
reda på hur mottagarna ser på texten. Problemet med min undersökning är att det 
har varit svårt att få tag i nystartade föreningar som använt broschyren nyligen. 
Att göra en liknande utvärdering på en myndighet med större resurser skulle 
förmodligen kunna ge en bättre bild av hur föreningarna använder broschyren och 
den skulle kunna används i större omfång. 
 
 
 

8.2 Vad kan göras i framtiden? 
 
För Bolagsverkets del handlar framtiden om att konkretisera språkvårdsarbetet. 
De bör utgå från frågorna vad arbetet ska ge och hur man ska nå detta. För att bli 
ännu bättre måste man som myndighet ta reda på vad mottagarna av texten kan 
tänkas förvänta sig att läsa och få svar på. Men också förekomma dem med att ge 
svar på följdfrågor och hänvisa vidare där man själv inte kan ge svar. Språkvård 
handlar inte bara om att skriva en bättre text, utan att anpassa texten utifrån de 
förutsättningar som finns. En text kan se olika ut beroende på var den ska finnas 
och vad den ska förmedla. En bra skriven text kan bli dålig om den hamnar i fel 
sammanhang och hos fel mottagare. 
 
Även fast jag genom min undersökning fastställer att språket i Bolagsverkets 
broschyr är väl fungerande och att de klarar sig utan en språkvårdare, anser jag 
ändå Bolagsverket bör anställa en språkvårdare som kan arbeta heltid med språket 
hos myndigheten. Detta eftersom en språkvårdare kan lägga all tid på arbetet med 
språkvården och inte agerar som en eldsjäl som jobbar med det när tid finns. 
Bland annat behövs kurser bland medarbetarna för att höja medvetenheten, och en 
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ny skrivhandledning. Det är också viktigt att hålla språkvårdsarbetet aktivt och 
inte låta det rinna ut i sanden igen. Många av de åtgärder som togs för tio år sedan 
hade varit bra att hålla vid liv, till exempel att ha ett språkrör på varje avdelning. 
När inte resurser finns för att ha en heltidsanställd är det de små medlen som gör 
att det ändå går att arbeta aktivt för ett bättre språk. Men en språkvårdare kan ge 
en annan vinkel på skrivandet och hur texterna bör se ut. Någon som är expert 
inom området kan också direkt leda de anställda åt rätt håll och därmed undvika 
”fallgropar”, som till exempel att inte skriva talspråkligt eller med ett 
myndighetsperspektiv. 
 
För övriga myndigheter och företag som inte arbetar med språkvård kan denna 
undersökning visa att en genomarbetad text, där man fokuserar på att lyfta fram 
det viktigaste först, ha en tydlig struktur på innehållet, använda exempel och 
förklara fackord, kan undvika frågor från kunderna. Det ger resultat, bland annat 
genom mindre telefonsamtal med frågor som berör texten, färre klagomål på 
texten och framförallt nöjda kunder, genom att tänka på hur man skriver och till 
vem och att anpassa sina texter utifrån mottagarnas perspektiv och behov. En 
undersökning som denna visar också att man som myndighet eller företag har ett 
ansvar gentemot sina kunder att kunna ge rätt information på ett tydligt sätt. Det 
är myndigheten och företagen som finns till för sina kunder och inte tvärtom, 
därför är det viktigt att ta väl hand om och fokusera på dessa kunder för att få en 
fungerande kommunikation. Som kund ska man känna sig väl bemött och förstå 
vad det är myndigheten eller företaget vill säga till mig. 
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