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1 Inledning 

Den här uppsatsen handlar om vilka kommunikationsproblem som kan finnas då 
myndigheter och medborgare utbyter information via blanketter. Kommunikation 
mellan myndigheter och medborgare kan naturligtvis ske på flera olika sätt. Det 
som gör blanketter extra intressanta är den speciella situation där medborgaren vill 
ha något och för att kunna få det måste lämna vissa uppgifter, medan myndigheten 
har skyldighet att pröva medborgarens ärende och för att kunna göra det måste få 
in vissa uppgifter. Samtidigt ska detta informationsutbyte ske i en begränsad form 
där frågor och svar måste vara korta och koncisa eftersom utrymmet är begränsat.  
 Det informationsutbyte som sker mellan myndighet och medborgare via 
blanketter definieras i den här uppsatsen som en del av en byråkratisk process. 
Definitionen vilar på Sarangi & Slembroucks (1996) definition av byråkrati. De 
definierar byråkrati som en process som sker mellan myndighetsrepresentanter och 
medborgare. De menar också att det i den processen oftast är myndigheten som 
söker information, medan medborgaren ger information, vilket ju alltid är fallet 
när kommunikationen sker med hjälp av blanketter eftersom det är myndigheten 
som tillverkar blanketter.  
 Som Hellspong & Ledin (1997) poängterar råder det alltid en viss 
maktasymmetri i relationen mellan myndigheter och medborgare. Så är förstås 
fallet också när det gäller blanketter. Men även om maktpositioner och sociala 
roller givetvis har betydelse för hur kommunikationen ser ut, precis som Hellspong 
& Ledin framhåller, så borde maktasymmetrin inte behöva vara lika framträdande 
i blanketter. Myndigheterna har ju samma intresse som medborgaren av att en 
blankett blir rätt ifylld, eftersom den byråkratiska processen annars stannar av, 
vilket medför extra arbete och därmed extra kostnader för myndigheten. 
 Blanketter som genre vänder sig helt och hållet till dem som ska fylla i 
blanketterna, i den här studien medborgarna. Dock har de som ger ut blanketterna, 
i det här fallet myndigheten, hela möjligheten att välja en blanketts utformning, 
vare sig de tillverkar blanketten själva eller tar hjälp. Vilka problem kan det 
orsaka? Den forskning jag hittat om blanketter ger ingen direkt hjälp då den inte är 
inriktad på språk utan på sådant som tillgänglighet och gränssnittsdesign. Men 
vilka är de språkliga problem som finns i den speciella kommunikations-
situationen? Hur kan man identifiera dem och hitta tillfredsställande lösningar? 
Här finns också en förbättringspotential inbyggd i den byråkratiska processen, och 
tid och pengar att tjäna på att förverkliga den.  

1.1 Undersökningens syfte 

Jag vill undersöka vilka språkliga svårigheter som kan finnas då myndigheter och 
medborgare kommunicerar via blanketter inom ramen för en byråkratisk process. 
Genom att identifiera problemen i kommunikationen vill jag även lyfta fram dem 
och föreslå tillfredsställande lösningar ur begriplighetsperspektiv. 
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1.2 Avgränsning 

Kommunen är den myndighet som är närmast medborgarna i samhällshierarkin 
och så gott som alla invånare kommer av den anledningen någon gång i aktiv 
kontakt med de kommunala myndigheterna. Därför såg jag det som ett bra val för 
denna studie att se närmare just på en byråkratisk process mellan kommunen och 
medborgarna. Eftersom kommunerna i Sverige har ett visst mått av självstyre ser 
den byråkratiska processen möjligen marginellt olika ut i de olika kommunerna, 
men processerna lyder under samma lagar. Blanketterna tillverkar kommunerna 
själva. De blanketter som studerats i denna uppsats är framtagna av Södertälje 
kommun och relateras till den kommunens byråkratiska process. 
 Ansvaret för tillverkningen av blanketterna ligger hos myndighetens 
representanter. Dock bibehåller blanketterna samma utseende under en ganska 
lång tid. Således är det inte alltid samma myndighetsrepresentanter som författar 
blanketterna som sedan handlägger ärendena i den byråkratiska processen. 
Självfallet är det också olika medborgare som fyller i blanketterna. I den här 
uppsatsen använder jag därför begreppen myndigheterna för dem som vill ha 
blanketterna ifyllda respektive medborgarna som begrepp för dem som fyller i 
blanketterna.  

1.2.1 Vad är en blankett? 

Blankett betyder enligt Norstedts svenska ordbok (2003) ”pappersark med tryckta 
fält avsett för ifyllning av olika uppgifter, särskilt uppgifter från privatpersoner för 
myndigheters behov”. Ett formulär uppges vara en blankett, och en enkät uppges 
vara en rundfråga. Blanketter används dock inte bara av myndigheter, men i den 
här uppsatsen tas inga andra användningar upp. 
 Jag vill gärna lyfta fram att blanketter som jag ser det framför allt används i 
två olika typer av situationer: när den som ska fylla i blanketten är den som vill ha 
något, som i kommunikationen mellan myndighet och medborgare, samt när den 
som har författat blanketten är den som vill ha något, som i statistiska 
undersökningar. Den senare situationen skiljer sig i villkor och förutsättningar från 
den första och behandlas inte alls i denna uppsats. 
 Tittar man på elektroniska blanketter och jämför dessa med webbenkäter, 
som ju är elektroniska, finns det en avgörande skillnad i uppbyggnaden. I 
webbenkäter kommer frågorna upp vart efter, och det finns alltså en möjlighet att 
styra vilka frågor som ska följa beroende på vilka svar som lämnats i de fall där 
det finns färdiga svarsalternativ att välja mellan. Elektroniska blanketter ser dock 
idag vanligen ut som deras motsvarighet i pappersform, enda skillnaden är att de 
ofta finns tillgängliga via Internet och att de kan fyllas i elektroniskt istället för 
med penna och papper.  
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1.2.2 Val av byråkratisk process 

Byråkratiska processer är mer eller mindre komplicerade. För att den här 
undersökningen skulle bli så relevant som möjligt var det viktigt att välja en 
process som är komplicerad i sig själv, där man inte kan förenkla 
kommunikationen genom att helt enkelt förändra förutsättningarna för den. 
Komplexiteten i processen ska komma av de lagar som reglerar processen, av 
antalet intressenter, antalet situationer som kan uppstå och så vidare, och inte av 
att myndigheten är ineffektivt organiserad, underbemannad eller liknande. Det ska 
alltså inte gå att göra uppenbara effektiviseringar av den byråkratiska processen 
och på så sätt förbättra de kommunikativa förutsättningarna, eftersom det här i så 
fall skulle bli en helt annan undersökning.  

Det var också viktigt att välja en process som är vanligt förekommande; både 
för att de blanketter som finns redan ska ha genomgått förändringar till det bättre, 
så att de problem som kan identifieras inte är en tillfällighet utan representativa i 
sammanhanget, och för att själva processen ska ha hunnit finslipats och bli så 
smidig som förutsättningarna tillåter. 

Valet föll på bygglovsprocessen, av flera anledningar. Dels är processen 
komplicerad och styrs av flera lagar, förordningar och regler, som framgår av 
tabell nr 1 nedan. Dels innefattar processen flera olika och ibland alternativa steg, 
och därmed flera olika blanketter, se figur nr 2 på sidan 9 med en principskiss över 
processen, och tabell nr 2 på sidan 18 med en förteckning över blanketterna. 
Dessutom är blanketterna från bygglovsprocessen de blanketter som medborgarna 
efterfrågar mest, se figur nr 1 på sidan 7 som visar vilka blanketter medborgarna 
skriver ut oftast från kommunens webbplats. Sammantaget visar detta att 
bygglovsprocessen är en byråkratisk process som pågår ofta, och därför är det 
angeläget att få den att fungera så bra som möjligt. Samtidigt gör det den 
processen till ett bra undersökningsobjekt för den här uppsatsen.  

 

Tabell nr 1. De lagar, regler och förordningar som reglerar de olika processerna runt bygglov. 
Uppgifterna är hämtade från Boverkets publikation ”Behöver jag bygglov, behöver jag göra 
bygganmälan?”. 

Lagstiftning Förkortning 
 

Plan- och bygglagen (1987:10) 
 

 

PBL 
Plan- och byggförordningen (1987:383) 
 

PBF 
Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på  
byggnadsverk, m.m. 
 

BVL 

Förordningen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk, m.m. 
 

BVF 

Boverkets byggregler 
 

BBR 
Boverkets konstruktionsregler 
 

BKR 
Boverkets ändringsråd 
 

BÄR 
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Figur nr 1. Diagrammet visar vilka 10 av de 55 blanketter Södertälje kommun lagt ut på sin 
webbplats som beställdes mest under andra och tredje kvartalet 2006. De 6 blanketter av dessa 
(STK022-027) som studeras i denna uppsats hör till de 9 mest frekventa. Totalt under halvåret 
gjordes 5328 hämtningar av kommunens blanketter via Internet, varav 1742, eller 33 procent, gällde 
blanketter från den byråkratiska processen runt bygglov, se närmare tabell nr 2 på sidan 18. 
Observera att en av de sju blanketterna i denna undersökning inte finns tillgänglig via Internet och 
därför inte finns med i denna sammanställning. (Källa kvartalsrapporter från Formpipe Software AB, 
som ansvarar för Södertälje kommuns blanketthotell.) 

1.3 Den byråkratiska processen runt bygglov 

Bygglovsprocessen regleras av lagstiftning (se tabell nr 1 på sidan 6) och villkoren 
är därför desamma i hela landet. Boverket har den allmänna uppsikten över plan- 
och byggnadsväsendet i Sverige, och länsstyrelserna har tillsyn över plan- och 
byggnadsväsendet i länet, och skyldighet att samarbeta med kommunerna 
(Boverket 2005). Men ansvaret för själva bygglovsprocessen ligger på kommunal 
nivå. Det är för att ansvaret för hur en kommun ska utvecklas och hur bebyggelsen 
ska se ut i olika geografiska områden vilar på de enskilda kommunerna. 
Kommunerna fastställer översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser 
och reglerar på så sätt användandet av mark och vatten samt bebyggelsens 
utformning. Både detaljplaner och områdesbestämmelser är bindande och därför 
avgörande i lovprövningen. Vid mätningar samarbetar kommunerna ofta med 
Lantmäterimyndigheten (Boverket 2005). 
 Processerna runt bygglov är flera. Tillstånd för att bygga, riva eller göra 
vissa markåtgärder lämnas av kommunens byggnadsnämnd i form av 
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byggnadslov, rivningslov eller marklov (Boverket 2005). För enkelhetens skull 
väljs här begreppet den byråkratiska processen runt bygglov för att beskriva alla 
dessa lovprövningar. En principskiss för hur den byråkratiska processen ser ut ses i 
figur nr 2 på sidan 9. Processen innefattar sex stycken blanketter från 
samhällsbyggnads-kontoret i Södertälje kommun, varav en finns i två varianter; en 
nyare variant finns att hämta på Internet och en äldre variant lämnas ut av 
kontoret. För mer information om blanketterna se 1.3.1, kapitel 4 samt 
förteckningen i tabell nr 2 på sidan 18. Blanketterna återfinns i sin helhet i bilaga 
nr 2-8. 
 Södertälje kommuns handläggare av bygglovsprocessen uppger att det på det 
nationella planet finns en arbetsgrupp som ser över lagarna runt bygglov. En 
lagändring som reglerar förhållandet mellan de två olika begreppen bygganmälan 
och bygglov kommer förmodligen att förenkla den byråkratiska processen något på 
detaljnivå. Idag finns det fall då det räcker med en bygganmälan, några fall då det 
bara krävs bygglov, och ett stort antal fall då det krävs både bygganmälan och 
bygglov. 

1.3.1 Var blanketterna kommer in i bygglovsprocessen 

För områden utanför detaljplan skaffar medborgaren ofta ett förhandsbesked (se 
blankett nr STK026, bilaga nr 7), för att få besked om det alls är tillåtet att bygga 
på den aktuella marken. Ett sådant besked kan exempelvis vara avgörande för om 
medborgaren vill köpa marken eller inte. Förhandsbesked beviljas ofta med 
villkor, som exempelvis ifall tillstånd för avlopp blir beviljat kan bygglov beviljas. 
Avstyckning av tomtmark sker oftast först efter att ett förhandsbesked beviljats. 
Inom detaljplan är det redan reglerat vad som får byggas i olika områden.  

Förändringar inomhus kräver oftast bara en bygganmälan (se blankett 
nr STK023, bilaga nr 3) medan synliga yttre förändringar vanligen kräver bygglov 
(se blankett nr STK022, bilaga nr 2). Ofta krävs både bygglov och bygganmälan. 
För flertalet arbeten måste man ha en kvalitetsansvarig (se blankett nr STK024 i 
bilaga nr 4, eller se bilaga nr 5), alltså någon som upprättar en plan för att arbetet 
kommer att hålla en tillräckligt hög kvalitet samt utövar kontroll. En 
kvalitetsansvarig måste enligt lag vara behörig, och måste också närvara när det 
hålls byggsamråd. Ett byggsamråd är ett möte mellan kommunens representanter 
och kvalitetsansvariga. Kvalitetsansvariga kan anlitas och byggsamråd hållas när 
som helst, men det garanterar inte att bygglovet beviljas, vilket alltså kan innebära 
att pengar läggs ut i onödan. Stora byggföretag kan ofta välja att ha byggsamråd 
tidigt ändå, för att ta reda på vad kommunen tänkt sig för ett område som företaget 
vill bygga på i större omfattning. I den ärendebekräftelse kommunen skickar ut då 
de fått in en ansökan om bygganmälan eller bygglov informeras den som söker om 
att det är den sökande som ska kalla kommunen och kvalitetsansvarig till 
byggsamråd vid ett tillfälle som passar den sökande. 

Vill man bygga nära tomtgränsen bör man också ha ett medgivande från 
granne (se blankett nr STK027, bilaga nr 8). Myndigheten är skyldig att höra 
grannarna i sådana ärenden. Om medborgaren använder blanketten påskyndas den 
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byråkratiska processen. Blanketten är alltså till för att underlätta för medborgaren. 
Det är också bilagan till bygganmälan, teknisk beskrivning (se blankett nr STK025, 
bilaga nr 6). Den blanketten är inte avsedd att vara heltäckande utan för att visa 
exempel på vad myndigheten kan behöva veta för att kunna ta ställning till 
medborgarens förfrågan. Se även kapitel 4 om Material. I figur nr 2 nedan syns en 
skiss över den byråkratiska process som jag beskrivit här.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur nr 2. En principskiss över turerna i den byråkratiska processen kring bygglov. (Källa intervju 
med handläggare Severin och Sjödin vid samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun).  

 

Förhandsbesked 

Bygglovsansökan 

Avstyckning 

Bygganmälan 

Ärendebekräftelse 

Byggsamråd 

Kvalitetsansvarig 

Avslag/Beviljan 
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2 Teoretiska utgångspunkter  

I den här uppsatsen tillämpar jag den pragmatiska synen på text och betraktar all 
text som handlingsorienterad. Jag gör antagandet att sändarens intentioner med en 
text är att texten ska åstadkomma en viss effekt på mottagaren och få mottagaren 
att handla på ett visst sätt, medan mottagarens intentioner är att försöka förstå 
texten och räkna ut vilka sändarens intentioner är för att kunna utföra de 
handlingar som sändaren avsett. Med denna definition av text analyserar jag 
språket i blanketter och använder analysen för att kritiskt granska textens 
anpassning till mottagarna och till textens avsedda funktion.  

Vygotskij (1934) menar att språk framför allt är ett medel för social samvaro 
och för utsagor och förståelse, att språket härbärgerar såväl funktionen av 
kommunikation som funktionen av tänkande. Knuten till den enhet vi kallar 
språkligt tänkande ligger just i ordets betydelse, och eftersom ord alltid hänsyftar 
till en hel grupp eller klass föremål utgör varje ord en dold generalisering. På 
samma sätt förutsätter all kommunikation ovillkorligen generalisering menar 
Vygotskij. Jag ansluter mig till hans synsätt såtillvida att jag förutsätter att 
generaliseringar är en förutsättning för kommunikation, och att ordet har en central 
funktion i denna generalisering i egenskap av betydelsebärande enhet. Jag menar 
också att en beskrivning av läsprocessen och begriplighet till ett visst mått måste 
innebära en generalisering, eftersom alla människor har olika förkunskaper och 
befinner sig i olika situationer när de läser texter. Min avsikt är dessutom att de sju 
blanketter från en byråkratisk process vilka jag granskar i denna undersökning ska 
kunna ge upphov till generella slutsatser om blanketters funktion och mottagarnas 
behov, baserat på det grundläggande antagandet att all beskrivning av 
kommunikation måste innehålla ett visst mått av generaliseringar. 
 Enligt Fairclough (1992) påverkar samhälle och text varandra ömsesidigt 
Eftersom jag i denna undersökning tittar på en genre som i sig utgör 
kommunikation mellan medborgare och myndighet per definition blir den 
ömsesidiga påverkan på text och samhälle inte bara en språklig påverkan utan även 
en rent bokstavlig påverkan; blanketten utgör ett medel för att utbyta information 
mellan samhällets representanter myndigheterna och dess invånare medborgaren i 
en situation där medborgaren vill ha tillstånd att förändra något, eller i vissa fall 
använda något, vilket bokstavligen påverkar någon del av samhället.  

I den diskursiva praktik där text skapas och används finns enligt Fairclough 
(1992) också en abstrakt dimension bestående av de mentala resurser vi behöver 
för att skapa och tolka text, såsom kunskap om språket, samhället, genrer och 
texttyper. I min undersökning av blanketter tittar jag på både vilka särskilda 
språkliga kunskaper som kan tänkas behövas för att förstå texten, och om dessa 
språkliga specialkunskaper är knutna till specifik kunskap om något i samhället. 
Jag tittar också på om medborgarna förutsätts ha viss genrekunskap för att kunna 
tyda blanketterna. Den diskursiva praktiken menar Fairclough förbinder texten 
med dess sociala praktik, vilken omfattar både samhällskontexten och 
situationskontexten. 
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I Sverige har vi enligt Ehrenberg-Sundin (2000) arbetat för ett klart och 
enkelt myndighetsspråk under lång tid, och vinsten med att använda så kallat 
klarspråk anses vara bland annat en stärkt demokrati, ökad rättssäkerhet, ökad 
effektivitet, minskade kostnader och ett bättre anseende för myndigheterna. De 
klarsspråksråd som ges av EU uppger Ehrenberg-Sundin vara bland annat: skriv 
för medborgaren i första hand, använd verb och inte substantiveringar, var konkret, 
använd hellre aktiva verb än passiva, tala om vem som gör vad, undvik jargong, 
använd begripliga ord och undvik förkortningar. Jag vill i denna undersökning se 
om de blanketter jag granskar kan anses vara skrivna på ett sätt som stämmer in på 
denna definition av klarspråk, eftersom det anses vedertaget att vinsterna med 
klarspråk är så stora. Exempelvis skriver Ehrenberg-Sundin att hon finner samma 
bevekelsegrunder för förändring, samma rekommendationer om hur text bör 
planeras och göras överskådlig och i stort sett samma lösningar för att göra språket 
lättare att läsa och förstå i flera olika länders handledningar och riktlinjer för bättre 
offentliga texter. 

År 1997 gav regeringen Svenska språknämnden i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket. I sitt betänkande, Mål 
i mun (SOU 2002:27), uppgav arbetsgruppen för projektet tre övergripande 
förhållanden som programmet ytterst skulle syfta till att säkerställa: svenskan ska 
vara ett komplett och samhällsbärande språk, den offentliga svenskan ska vara 
korrekt och välfungerande, samt alla ska ha rätt till språk. Korrekt och 
välfungerande är väldigt övergripande uttryckt, men utredningen mynnade ut i 
ovan nämnda betänkande, där ett av förslagen är att varje statlig myndighet ska ges 
ett tydligare ansvar för sitt eget språkvårdsarbete. Jag är i den andan intresserad av 
att fastställa hur myndigheten skulle kunna förbättra kommunikationen med 
medborgarna via blanketter. 

Svaret på betänkandet ovan kom i regeringens proposition 2005/06:2 Bästa 
språket – en samlad svensk språkpolitik. Där fastslås bland annat att den offentliga 
svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig, att ett begripligt myndighetsspråk 
är en förutsättning för en förvaltning som vill nå och behålla medborgarnas 
förtroende, samt att insatser för att förbättra myndighetstexter av olika slag och för 
att anpassa informationen till mottagarna, så kallat klarspråksarbete, är viktigt och 
bör ingå som en självklar del i myndighetens verksamhet. Det finns alltså en 
strävan från regeringshåll i Sverige att alla myndigheter ska använda ett språk som 
medborgarna förstår. Därför är det intressant att granska blanketterna i denna 
undersökning mot bakgrund av detta. 

Dessutom står det i lagen att myndigheter ska uttrycka sig begripligt. I sjunde 
paragrafen i förvaltningslagen (SFS 1986:223) står det att man i offentliga 
förvaltningar ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt, och i sjunde paragrafen 
i verksförordningen (SFS 1995:1322) står det att myndighetens chef ska se till att 
allmänhetens och andras kontakter med myndigheten underlättas genom en god 
service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt 
språk i myndigheternas skrivelser och beslut. Om denna undersökning kan rendera 
i generella råd till hur språket i blanketter kan bli tydligare för medborgarna är det 
alltså även ett steg mot att underlätta för myndigheten att bättre följa rådande 
lagar.  
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3 Tidigare forskning 

Det finns ganska sparsamt med forskning som handlar om just blanketter. 
Backman drar dock i SIS rapport nr 302 (1978:9), Blanketters läslighet och 
läsbarhet, slutsatsen att språk och typografi har lika stor betydelse för hur svår en 
blankett är att besvara. Det är till och med så att försökspersonerna i deras 
undersökning lägger en viss, men dock inte statistiskt säkerställd, större tonvikt på 
språket. Ändå handlar resten av den rapporten, såväl som den mesta moderna 
forskningen, snarare om blanketternas utseendemässiga utformning än deras 
språkliga utformning.  
 Istället vilar undersökningen i den här uppsatsen starkt på Gunnarssons 
(1982, 1989a, 1989b) arbeten om begriplighet. Jag använder hennes definition av 
hur begriplighet kan knytas till läsmål och hur läsaren bearbetar en texts olika 
nivåer. Gunnarsson (1982) visar även i sin undersökning om lagtexters 
begriplighet vad som gör en text lätt att förstå för läsaren. Jag kommer här att lyfta 
fram hur jag i denna uppsats kommer att använda Gunnarssons resonemang då jag 
analyserar blanketterna.  

Nedan redovisas först lite av den allra senaste forskningen med anknytning 
till blanketter. Därefter tar jag upp en handbok i blankettutveckling från Statistiska 
centralbyrån samt rekommendationer om tillgänglighet från verket för 
förvaltningsutveckling. Sist tar jag kort upp den grundläggande forskning som 
utgör den teoretiska basen för denna uppsats.  

3.1 Närliggande forskning 

Mycket av den forskning jag funnit, som ibland delvis handlar om blanketter, 
behandlar aspekter som tillgänglighet, tekniska lösningar, gränssnittsdesign och 
interaktionsdesign. World Wide Web är fortfarande en väldigt ung företeelse, 
datorer så som vi känner dem idag likaså, och följaktligen är de forsknings-
discipliner som berör de områdena tämligen outforskade. Därför är det förstås 
naturligt att forskningen om blanketter är inriktad på elektroniska blanketter.  

Webbenkäter står ofta i fokus, eftersom det sparar mycket pengar att göra 
sina undersökningar elektroniskt jämfört med att skicka ut enkäter på papper. Moa 
Söderhielm (2006) har skrivit ett intressant examensarbete vid Kungliga Tekniska 
Högskolan om innovativ gränssnittsdesign i webbenkäter. Hon visar att forskare 
på Karolinska Institutet får bättre respons i sina elektroniska webbenkäter om 
livsstil och immunförsvar om de inte bara ger återkoppling i text utan även 
använder grafik och animationer. Det tyder på att en tydlig återkoppling kan vara 
en faktor som förbättrar kommunikationen mellan dem som tillverkar och ger ut 
blanketter och enkäter och dem som förväntas fylla i dem. 

Vid universitetet i Michigan har Conrad & Couper & Tourangeau & 
Peytchev (2006) undersökt om försökspersonerna i en webbenkätundersökning 
skulle använda, och vara hjälpta av, förklaringar kopplade till frågorna. 
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Utgångspunkten är att forskare ofta är osäkra på enkätundersökningar och 
misstänker att de kan ge missvisande resultat beroende på att försökspersonerna 
missförstår eller inte förstår frågorna. Undersökningen visar att försökspersonerna 
gärna klickar för att få en förklaring, men ännu hellre vill ha förklaringar genom 
att dra med musen över det de inte förstår. Ju mindre besvär, desto mer uppskattat 
alltså. Den förbättringspotential för webbenkäter som dessa forskare visar på är 
såvitt jag kan förstå fullt applicerbar på elektroniska blanketter. Det öppnar nya 
möjligheter för att skapa blanketter som är lätta att förstå. 

Många av de nyare forskningsfält som vunnit mark sedan datorernas intåg, 
såsom exempelvis interaktionsdesign, informationsarkitektur, kommunikations-
design, människa-dator interaktion, och även industridesign (Saffer 2007), kan 
förväntas bidra med forskning som förbättrar förutsättningarna för bra elektroniska 
blanketter.  

3.2 Handbok om blankettutveckling 

År 2001 gav Statistiska centralbyrån ut Fråga rätt! som är en handbok i blankett-
utveckling. Av naturliga skäl är handboken helt och hållet inriktad på den typ av 
blanketter som denna uppsats inte handlar om, nämligen blanketter där endast den 
som framställt blanketten vill ha ut något av kommunikationen. Handboken 
handlar om blanketter tillverkade för statistiska undersökningar. I handboken kan 
man dock hitta tips om lämpligt grafiskt utseende för blanketter samt exempel på 
hur lätt de frågor som ställs i en blankett blir tvetydiga, och hur man lämpligen 
åtgärdar det problemet. Problemen som uppstår i exemplen är dock mestadels att 
svaren blir olämpliga för statistiska beräkningar. 

Handboken innehåller också en checklista som kallas Ordval, men som i 
själva verket är en lista med språkliga råd blandat med råd som mer handlar om 
logiskt sammanhang och annat, se bilaga nr 1. Råden ger intryck av att vara 
ganska osorterade och flera av dem är helt anpassade efter statistiska 
undersökningar, som exempelvis rådet om att sätta integritetskränkande frågor 
som måste vara med sist i blanketten. 

Varken checklistan eller handboken i sig definierar dock problematiken i den 
speciella kommunikationssituation som en blankett innebär, vare sig de är 
designade för statistiska undersökningar eller för kommunikation mellan 
myndigheter och medborgare.  

3.3 Tillgänglighet  

Informationstekniken blir allt mer utvecklad, och i takt med utvecklingen ökar 
också kraven på tillgänglighet. Verket för förvaltningsutveckling (Verva) 
rekommenderar myndigheterna att verka för att vara så tillgängliga som möjligt 
dygnet runt, och uttrycker det med begreppet tjugofyratimmarswebben. Denna 
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målsättning att vara tillgängliga som myndighet är också orsaken till att Södertälje 
kommun lagt ut blanketter på sin webbplats. 

I begreppet tillgänglig myndighet lägger Verva dock mer än bara tillgång till 
digitaliserad information. De menar (rapport nr 2006:03) att det inte räcker med att 
den del av myndigheten som medborgaren möter, det så kallade frontoffice, 
fungerar bra utan även de interna arbetsprocesserna, det så kallade backoffice, 
måste fungera väl för att myndigheten ska kunna anses vara tillgänglig tjugofyra 
timmar om dygnet. Verva skriver att en e-tjänst inte är en e-tjänst förrän den är 
fullt utbyggd även backoffice. Här menar jag att en språklig förbättring av 
kommunikationen i blanketter är en av de faktorer som skulle förbättra 
tillgängligheten. Både frontoffice, genom att underlätta medborgarnas 
kommunikation med myndigheten, och backoffice, genom att förbättra underlaget 
för myndigheternas handläggning av ärenden.  

I rapport nr 2006:03 från Verva kan man även läsa om hur de statliga 
förvaltningarna kan effektivisera sin ärendehantering genom att automatisera den, 
och att det finns många miljoner kronor att tjäna på det. De räknar på faktorer som 
handläggningstider, väntetider, informationssäkerhet, svårare att fuska, ökad 
tillgänglighet, ökad kvalitet och så vidare. Men språkliga förhållanden ingår inte i 
undersökningen. Det finns alltså ännu mer pengar att tjäna än vad Vervas 
beräkningar visar.  

3.4 Begriplighet och läsprocessen 

I Gunnarssons (1982) undersökning av lagtexters begriplighet visar hon att 
begriplighet är knuten till olika förståelsedjup. Förståelsedjupet i sin tur hänger tätt 
samman med vilket läsmål läsaren har. Gunnarsson visar att läsaren använder olika 
strategier för att förstå en text beroende på vilket läsmålet är. I undersökningen har 
Gunnarsson satt upp fem läsmål: memorering av textytan, registrering av 
textinnehållet som sådant, förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning, 
integrering i egen omvärldsuppfattning, samt direkt handlingsinriktad förståelse.  

I en senare uppsats utvecklar Gunnarsson (1989a) sina idéer och sätter 
istället upp sex läsmål: memorering av textytan, registrering av textens ytstruktur, 
förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning, förståelse av sändarens avsikt med 
budskapet, integrering i egen omvärldsuppfattning, samt tillämpning på egen 
situation. Gunnarsson skriver här att läsmålet har en styrande effekt på 
läsprocessen, även om läsaren inte alltid är medveten om sina läsmål. Eftersom 
medborgaren för att kunna fylla i en blankett först måste läsa den använder jag 
Gunnarssons uppställning av dessa sex läsmål, läsprocessen och tolkningsnivåer 
till grund för min analys i denna uppsats. 

Gunnarsson (1982) visar alltså hur läsarna använder olika nivåer av texten i 
sin läsprocess beroende på vilken läsförståelse läsaren söker, det vill säga 
beroende på vilket läsmål läsaren har (även Gunnarsson 1989a). Vill läsaren 
memorera textytan bearbetas primärt ordsemantik och syntax, medan typografin 
används som hjälpnivå. För att uppnå läsmålet att registrera textens ytstruktur 
bearbetas i första hand syntax och satssemantik, men hjälp tas också av 
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ordsemantik och typografi. Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning söker 
läsaren primärt genom att bearbeta textsemantiken, men även semantik, syntax och 
typografi används. När läsaren vill förstå sändarens avsikt med budskapet 
bearbetar läsaren i första hand perspektiv och textsemantik, och tar också hjälp av 
semantik, syntax och typografi. Läsmålet integrering i egen omvärldsuppfattning 
kräver att läsaren bearbetar perspektivet, men också tar hjälp av semantik, syntax 
och typografi. För att kunna tillämpa det man läst på sin egen situation menar 
Gunnarsson (1989a) att man som läsare i första hand bearbetar textens 
funktionsinriktning och perspektiv, men att man också tar semantik, syntax och 
typografi till hjälp. 

Sammanfattningsvis behöver en text för att vara begriplig för läsaren alltså 
ha läsarens perspektiv och en lämplig syntax, och läsaren måste förstå textens 
semantiska innehåll och textens funktioner. Det är följaktligen också vad som 
behövs för att medborgaren ska kunna tyda och använda myndighetens blanketter.  

3.5 Perspektiv, funktion, syntax och semantik 

Enligt Gunnarsson (1982) påverkas perspektiv och funktion av urval och 
strukturering av fakta. Textens strukturering har betydelse för hur läsaren 
konstruerar en inre representation av texten, alltså för hur läsaren förstår texten. 
Hon menar också att en texts strukturering av fakta bör utgå från textanvändningen 
om texten ska bli begriplig. Det senare påståendet baserar hon bland annat på en 
undersökning av Frase (1970) som visade att läsare har lättare att dra slutsatser om 
en texts innehåll då det är logiskt ordnat än då det är slumpvis ordnat. Jag kommer 
därför att titta på om innehållet i blanketterna är presenterat i en logisk ordning. 
 Hur läsare uppfattar sändarens syfte med texten, alltså vilken funktion texten 
är menad att ha, påverkar läsarens strategi för att avkoda texten (Gunnarsson 
1989b). Sändarens intentioner med texten har alltså betydelse för att läsaren ska få 
en rimlig textförståelse (Gunnarsson 1982). Josephson (1991) skriver också att för 
att begripa en text måste man veta vad man ska ha den till. Av det drar jag 
slutsatsen att det blir lättare för läsaren att förstå en text om sändaren redovisar 
sina intentioner, sitt syfte med texten och dess olika delar. Därför kommer jag att 
titta på om de olika deltexternas funktion i blanketterna är tydlig, hur 
talhandlingarna ser ut, och om det finns information, instruktioner eller metatext.  
 I sin undersökning om lagtexters begriplighet visar Gunnarsson (1982) att 
perspektivet i en text har stor betydelse för läsarnas förmåga att förstå textens 
innehåll. De texter i hennes undersökning som har läsarens perspektiv förstod 
försökspersonerna mer av när de läste dem. På grund av det kommer jag att titta på 
vilket perspektiv språket i blanketterna har, exempelvis genom att titta på 
förekomsten av passiva verb och du-tilltal och på hur avsändaren syns i texten. 
 Syntaxen hjälper oss att organisera den språkliga mångfalden till färre 
hanterliga bitar genom att ange hur orden i en mening hänger samman (Platzack 
1989). På samma sätt hjälper syntaxen oss även med att visa hur meningar hänger 
samman och bildar en text. Platzack konstaterar att en oklar syntaktisk struktur 
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försvårar läsandet. Därför kommer jag att titta på hur de syntaktiska strukturerna 
ser ut i de sju blanketter jag kommer att granska. 

Huvudverbet spelar också stor roll för satsens struktur, samtidigt som det ger 
oss viktig semantisk information, eftersom huvudverbet i stor utsträckning 
bestämmer vad för slags situation satsen beskriver (Platzack 1989). Platzack 
skriver också (1974) att ju vanligare ett ord är desto lättare har läsaren för att läsa 
ordet. Jag kommer därför inte bara se på hur verben ser ut, utan också att se på 
förekomsten av termer och förkortningar i blanketterna, eftersom dessa kräver 
särskilda förkunskaper. 

För att skapa sammanhang i text behövs semantisk struktur i form av 
textbindning. Melin (1992) visar i en undersökning av läroboksspråk att 
läsförståelsen påverkas av textbindningen och att starkare bindningar sänker 
lästiden och ökar minnesbehållningen. Av den anledningen kommer jag att titta på 
hur textbindningen ser ut i blanketterna. Texten i en blankett är dock ganska 
speciell såtillvida att den inte utgör en sammanhängande enhet. Jag förväntar mig 
därför begränsat med exempel på bindningar som satskonnektioner och tema-
rema-bindning, men kommer att titta särskilt efter ledfamiljer och andra 
referensbindningar.  
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4 Material 

I detta kapitel redovisar jag en principiell skiss över den kommunikationsprocess 
som mitt material är en del av, varför jag valt att analysera oanvända blanketter 
samt grundläggande fakta om de sju blanketter jag granskar.  

4.1 Kommunikation via blanketter 

I figur nr 3 belyser jag kommunikationsprocessen mellan myndighet och 
medborgare via blanketter. Modellen bygger delvis på Backman (1978) i SIS 
rapport nr 302. Medborgaren vill ha något av myndigheten, och för att kunna 
behandla medborgarens ärende behöver myndigheten vissa uppgifter. 
Myndigheten samlar därför sina frågor till medborgaren i en blankett. När 
medborgaren läst blanketten och avkodat meddelandet ska blanketten fyllas i, 
varvid samma process startar igen, fast omvänt: medborgaren författar ett 
meddelande som myndigheten avkodar för att sedan kunna använda. 
 
 

 

Figur nr 3. Kommunikationsprocessen mellan myndighet och medborgare via blanketter. Modellen 
bygger delvis på en schematisk generell kommunikationsmodell i Backman (1978), vilken jag här 
applicerat på den specifika situationen.  

4.2 Urvalsgrunder 

Valet att göra en undersökning baserad på textanalys och intervjuer istället för att 
studera ifyllda blanketter är baserat på undersökningens omfattning. Eftersom 
varje ansökan i bygglovsprocessen kan handla om helt olika fall skulle man 
behöva se på ett väldigt stort antal ifyllda blanketter för att kunna veta om sättet att 
fylla i blanketten beror på ärendets karaktär eller på medborgarens förmåga att ta 
till sig blankettens innehåll. Man skulle också behöva se till att man sorterade ut 
yrkesfolk från medborgare utan branschkunskaper för att få ett rättvisande svar. 

Medborgaren skapar 
ett meddelande 
genom att fylla i 
blanketten 

Medium för 
meddelandet är 
eventuellt först 
elektronik, men 
sedan papper. 

Myndigheten 
avkodar 
meddelandet 

Myndigheten 
avkodar och 
använder 
informationen från 
blanketten i den 
byråkratiska 
processen 

Medborgaren 
avkodar 
meddelandet 

Medium för 
meddelandet är 
papper eller 
elektronik 

Myndigheten 
skapar ett 
meddelande i form 
av en blankett 

Medborgaren 
tolkar 
meddelandet och 
söker information 
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Gränsdragningen skulle bli svår och förmodligen kräva intervjuer, eftersom det 
annars är omöjligt att säga i vilken utsträckning medborgare utan branschkunskap 
tagit hjälp av yrkesfolk för att fylla i blanketterna.  

4.3 Blanketterna 

Blanketterna i den här undersökningen är sju stycken och de är en till tre sidor 
långa. De har grafiska indelningar med rader och rutor samt vissa principiella 
likheter (se analys presenterad i 6.1). Sex av blanketterna finns i elektronisk form 
och går att fylla i elektroniskt också. Dessa sex blanketter finns tillgängliga på 
kommunens webbplats <http://www.sodertalje.se>. Däremot hanterar myndig-
heten ifyllda blanketter endast i pappersform, eftersom blanketterna kräver 
namnteckningar. Södertälje kommun använder ännu inte elektroniska signaturer 
för detta.  

Den äldre varianten av blanketten om anmälan av kvalitetsansvarig (se tabell 
nr 2 nedan) saknar sifferbeteckning och versionshantering, och är också den enda 
av blanketterna som inte finns tillgänglig elektroniskt. En sammanställning av 
blanketterna finns i tabell nr 2 nedan, och blanketterna i sin helhet återfinns i 
bilaga nr 2-8. 
 Blanketterna som finns idag bygger på äldre versioner av samma blanketter. 
När Södertälje kommun för några år sedan lade ut blanketterna på sin webbplats 
tog de hjälp av en firma som hanterar blanketthotell på Internet. Den firman står 
för det grafiska utseende som blanketterna har idag, men de har byggt blanketterna 
efter tidigare varianter och efter kommunens önskemål. Att lägga ut blanketterna 
på webbplatsen är ett steg i kommunens kvalitetsarbete. 

För att förbättra mina kunskaper om blanketterna och om den byråkratiska 
processen, och för att få vetskap om processens och blanketternas svagaste 
punkter, har jag dessutom samtalat med handläggare från lantmäterimyndigheten 
och samhällsbyggnadskontoret. Dessa djupintervjuer har huvudsakligen gett mig 
bakgrundinformation och större kunskaper om hur blanketterna används. 

 

Tabell nr 2. De sju blanketterna som granskas i denna undersökning. (Källa Södertälje kommun.) 

Titel Beteckning Sidantal Bilaga nr 
 

Ansökan om bygglov med mera 
 

 

STK022 
 

3 
 

2 
Bygg/rivningsanmälan 
 

STK023 2 3 
Anmälan/ansökan – kvalitetsansvarig 
 

STK024 2 4 
Anmälan kvalitetsansvarig 
 

saknas 2 5 
Teknisk beskrivning - Bilaga till 
bygganmälan 
 

STK025 3 6 

Ansökan om förhandsbesked 
 

STK026 2 7 
Medgivande från granne 
 

STK027 1 8 
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5 Metod 

Genom att analysera några blanketter som används i en av de vanligast 
förekommande byråkratiska processerna som utspelar sig mellan myndighet och 
medborgare kommer jag att lyfta fram de språkliga svårigheter som kan tänkas 
ligga till hinder för en smidig kommunikation via blanketter.  
 För att få fram en metod som fungerar för mitt syfte har jag utvecklat en 
modell för textanalysen baserad på läsmål och läsprocessen. Jag skärskådar 
språket i blanketterna på ordnivå, meningsnivå och textnivå och relaterar 
resultaten från textanalysen (se resultat i kapitel 6) till läsmål och läsprocessen. 
Med ledning av resultaten kommer jag därefter att resonera om vilka problem 
kommunikation via blanketter innebär (se diskussion i kapitel 7). Modellen för 
textanalysen vilar på tidigare forskning (se även kapitel 2 och 3). 

De sju blanketterna i denna undersökning (se tabell nr 2 på sidan 18 samt 
bilaga nr 2-8) har alla först granskats spontant och sedan studerats mer noggrant. 
Detta för att fånga både det som möter en medborgare när denne ska använda en 
blankett samt det som kan komma fram vid en analys. Utöver nedanstående 
frågeställningar kommer jag under resultat även att beskriva hur blanketterna är 
konstruerade samt beskriva de olika blanketterna var för sig och redovisa 
eventuella problem och tvetydigheter med deras utformning. Denna 
extralingvistiska undersökning kommer jag att basera på egna försök att fylla i 
blanketterna samt på hur handläggarna på myndigheten uppfattar att blanketterna 
fungerar i sin helhet.  

5.1 Bakgrund till analysmodellen  

Josephson (1991) skriver att för att begripa en text måste man veta vad man ska ha 
den till. Gunnarsson (1989) använder begreppet läsmål för att beskriva vad läsaren 
ska ha en text till, hur en text fungerar ur läsarens synvinkel. Hon delar in läsmålen 
i sex olika:  
 

1. Memorering av textytan 
2. Registrering av textens ytstruktur 
3. Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning 
4. Förståelse av sändarens avsikt med budskapet 
5. Integrering i egen omvärldsuppfattning 
6. Tillämpning på egen situation 

 

Gunnarsson skriver att läsmålet har en styrande effekt på läsprocessen, även om 
läsaren inte alltid är medveten om sina läsmål. Eftersom medborgaren för att 
kunna fylla i en blankett först måste läsa den använder jag Gunnarssons (1989) 
uppställning av läsmål, läsprocess och tolkningsnivå till grund för min 
analysmodell. 

För att uppnå de mest krävande läsmålen behöver läsaren enligt Gunnarsson 
(1989) förstå textens semantiska innehåll och textens funktion. Dessutom måste 
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texten ha läsarens perspektiv och en lämplig syntax (se även 3.4 och 3.5). Det är 
följaktligen också vad medborgaren behöver för att kunna tyda och använda 
myndighetens blanketter så fort och så enkelt som möjligt. Jag kommer därför att 
använda frågeställningar som berör funktion, perspektiv, syntax och semantik när 
jag granskar blanketterna (se 5.2, samt även 3.4 och 3.5). 

Backman (1978) fastslår att utformningen av blanketter kan betraktas från 
huvudsakligen två aspekter: typografi och språk (se även inledningen av kapitel 3). 
Dessa aspekter delas sedan in i layout, sättning och teckensnitt respektive 
ordförståelse, meningsförståelse och diskursiv förståelse. Dessa tre språkliga 
perspektiv använder jag i min analysmodell, men jag väljer att benämna dem 
ordnivå, meningsnivå och textnivå. I denna uppsats kommer jag dock inte att ta 
upp design och typografi, utan koncentrera mig på språket i blanketterna. En 
aspekt av design som jag dock kommer in på är det logiska sammanhanget mellan 
blankettens olika delar, eftersom det även har en språklig aspekt. 

5.2 Granskning på ordnivå  

Blanketter författas av myndigheten, som har vana att hantera den byråkratiska 
processen och som har ämnesexperter inom aktuella ämnen, i det här fallet 
bygglov och byggbranschen. Bland medborgarna kan man å andra sidan förutsätta 
att det är sällsynt med experter. På ordnivå kommer jag därför att titta på 
förekomsten av termer. Om andelen termer är stor kan det försvåra för 
medborgaren att ta till sig textens semantiska innehåll. För att definiera termer 
använder jag TNC:s termlista (1994); de ord från blanketterna som återfinns i 
byggtermlistan räknar jag som termer, även om de också ingår i allmänspråket. Jag 
tittar dessutom på förkortningar, eftersom förkortningar även de kräver specifika 
förkunskaper. 

Jag tittar dessutom på förhållandet mellan innehållsord och formord, för att 
se hur stor del av orden som är direkt betydelsebärande och få ett ännu bättre 
semantiskt grepp om texten än vad enbart en analys av andelen termer och 
förkortningar ger. För att se vilket perspektiv texten har tittar jag även på hur 
verben ser ut, särskilt då förekomsten av passiva verb eftersom de bör undvikas 
enligt principen för klarspråk (se kapitel 2). 

5.3 Granskning på meningsnivå  

För att få ett begrepp om hur enkelt eller tillkrånglat det semantiska innehållet 
presenteras tittar jag på hur långa nominalfraserna, fundamenten och yttrandena är. 
Jag tittar också på hur talhandlingarna ser ut och skapar mig på så vis en 
uppfattning både om strukturen och om funktionen. För att tydliggöra funktionen 
ser jag även på förhållandet mellan antalet kryssfrågor och antalet öppna frågor. 
Kryssfrågor kallar jag de platser i blanketten där medborgaren ska välja mellan 
olika svarsuppgifter, medan öppna frågor är de platser där medborgaren ska fylla i 
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något med egna ord. Varken kryssfrågor eller öppna frågor är alltså nödvändigtvis 
frågor som talhandlingar betraktat. De platser där medborgaren förväntas fylla i 
information som ska användas för att myndigheten ska kunna identifiera 
medborgare kallar jag fylla-i-uppgifter. Jag kommenterar även förekomsten av 
dessa fylla-i-uppgifter och hur tydligt det framgår vad som ska fyllas i, det vill 
säga om det tydligt framgår vilken funktion de har. På meningsnivå tittar jag 
dessutom på syntaxen, eftersom en krånglig syntax kan försvåra läsningen (se 3.5).  

5.4 Granskning på textnivå  

Tilltalet i texten är något som tydligt signalerar vilket perspektiv texten har, och 
därför tittar jag på det. I samma anda ser jag på hur det syns i texten vem som är 
avsändare. Jag ser också efter om jag ser andra signaler på vems perspektivet i 
texten är.  

Eftersom kännedom om sändarens syfte med en text underlättar mottagarens 
textförståelse (se 3.5) tittar jag på om det finns någon information, några 
instruktioner eller någon metatext i blanketterna som tydliggör de olika 
textdelarnas funktion, och på hur de i så fall ser ut. Jag tittar av samma anledning 
på om blanketterna ska skrivas under, och om det i så fall är tydligt vem som ska 
skriva under och vad underskriften innebär i form av åtaganden eller annat.  

Då en texts innehåll är lättare att förstå om det är presenterat i en logisk 
ordning (se 3.5) ser jag efter hur rubrikerna ser ut, om avsnitten under rubriken har 
ett mikrotema som stämmer överens med rubriken, och om alla mikroteman 
förefaller att vara representerade i en logisk ordning under blankettens makrotema. 
Eftersom en bra textbindning också är något som ökar läsförståelsen (se 3.5) tittar 
jag även på hur textbindningen i blanketterna ser ut och om det finns några 
uppenbara ledfamiljer i texten. 
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6 Resultat 

Här redovisar jag resultatet av min analys av de sju blanketterna. Först beskriver 
jag kort hur blanketterna är konstruerade, sedan redovisar jag resultatet av 
granskningarna på ordnivå, meningsnivå och textnivå. Vad jag funnit diskuterar 
jag sedan i analysen av resultaten i diskussionen i kapitel 7.  

Jag kommenterar här också varje blankett och återger hur handläggarna 
uppfattar att blanketterna fungerar i sin helhet. En förteckning över blanketterna 
finns i tabell nr 2 på sidan 18, och blanketterna i sin helhet återfinns som bilaga 
nr 2-8. 

6.1 Hur blanketterna är konstruerade 

Blanketterna har vissa principiella likheter. De är en till tre sidor långa och har:  
 

1. grafiska indelningar med rader och rutor 
2. en huvudrubrik 
3. en sifferbeteckning med versionshantering 
4. rubriker för varje avsnitt 
5. kontaktuppgifter från myndigheten, inklusive logotyp 
6. fylla-i-uppgifter för att kunna identifiera medborgare 
7. kryssfrågor med givna svarsalternativ, eventuellt med möjlighet att lägga till 

ett alternativ 
8. öppna frågor (för definition se 5.3 eller 6.3) 
9. kortare informativa kommentarer 

10. plats för namnteckning 
 

Den äldre varianten av blanketten om anmälan av kvalitetsansvarig saknar dock 
sifferbeteckning och versionshantering, och är också den enda av blanketterna som 
inte finns i elektronisk form. Den är därmed inte heller tillgänglig på kommunens 
webbplats <http://www.sodertalje.se>. Blanketten om medgivande från granne 
saknar kryssfrågor. En sammanställning av blanketterna finns i tabell nr 2 på 
sidan 18, och blanketterna i sin helhet återfinns i bilaga nr 2-8. 

6.2 På ordnivå 

Tre av blanketterna behandlar mer tekniska ämnen än de andra, nämligen bygglov, 
bygganmälan och den tekniska beskrivningen. Dessa blanketter har också en 
väldigt hög andel termer. Förhandsbeskedet är inte lika tekniskt i sin framställning, 
och innehåller inte heller ett fullt lika stort antal termer, medan de andra tre 
blanketterna bara innehåller ett par termer var. Förkortningar finns det någon 
enstaka i alla blanketterna, men ett tiotal i den tekniska beskrivningen. 
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 Blanketterna innehåller mycket få formord. De flesta yttrandena består av 
enstaka innehållsord. Eftersom yttrandena ofta är så korta som ett ord är 
förekomsten av verb låg. Större delen av de få meningarna uttrycks med passiva 
verb, vilket innebär att verben inte uttrycks ur vare sig medborgarnas eller 
myndigheternas perspektiv eftersom de saknar agent. 

6.3 På meningsnivå 

Yttrandena i blanketterna är som sagt korta, vanligen nominalfraser på ett till tre 
ord. De få meningar som finns är ganska långa men har inte anmärkningsvärt 
långa fundament eller nominalfraser. De har likaså inte någon komplicerad syntax. 
Anmärkningsvärt är att i blanketterna ställs inga frågor alls, och där finns inte 
några uppmaningar. De meningar som finns är påståenden.  

Frågorna i blanketterna är övervägande kryssfrågor. Jag har definierat 
kryssfrågor som de ställen i blanketten där medborgaren förväntas välja mellan 
olika svarsalternativ (se även 5.3). De öppna frågorna är i stort sett hela tiden 
uppbyggda på samma sätt; tomma fält med ett ord som anger vilken information 
som ska lämnas i fältet. Blanketten om bygganmälan (STK023, se bilaga nr 3) 
innehåller flera öppna frågor med längre yttranden än ett ord, men istället 
förväntas då korta svar. Trots att de öppna frågorna egentligen inte är frågor har 
jag ändå valt att kalla dem öppna frågor, eftersom svaret ges i form av fri text. 
Andelen av denna typ av frågor är hög.  

De uppgifter som krävs för att identifiera medborgare har jag definierat som 
fylla-i-uppgifter. Dessa förekommer i början av varje blankett men i blanketten om 
anmälan av kvalitetsansvariga (STK024, se bilaga nr 4) förekommer de även i 
blanketten, för att myndigheten ska kunna identifiera de medborgare som anmäls 
som kvalitetsansvariga. Blanketten om medgivande från granne (STK027, se 
bilaga nr 8) består huvudsakligen av fylla-i-uppgifter. 

6.4 På textnivå 

I sex av blanketterna, de som går att hämta på kommunens webbplats, finns en 
mening om personuppgiftslagen (SFS 1998:204), förkortad PuL, inlagd direkt 
under titeln. Den meningen är det enda som innehåller du-tilltal i de blanketterna. I 
den äldre blanketten om kvalitetsansvar, den utan beteckning, finns istället några 
inledande meningar med du-tilltal i den informativa delen. 

Textens avsändare är dock tydlig i alla blanketterna; de har sidhuvud med 
kommunens logotyp och tydliga kontaktuppgifter längst ned på sidorna, eller sist i 
den äldre blankettens fall. Kontaktuppgifterna är dock inte uppdaterade på länge; 
gatan där samhällsbyggnadskontoret ligger bytte namn för drygt ett år sedan men 
adresserna på blanketterna har inte uppdaterats. I språket i blanketterna finns dock 
ingen avsändare. Språket är snarare väldigt avpersonifierat. 
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 I de sju blanketterna finns bara fem instruktioner om hur blanketterna ska 
hanteras. I den äldre blanketten om kvalitetsansvariga (se bilaga nr 5) påpekas att 
betyg och intyg som styrker de kvalitetsansvarigas kompetens ska bifogas, på 
blanketten om bygglov och blanketten om bygganmälan (STK022 och STK023, se 
bilaga nr 2 och  3) finns på slutet en instruktion om hur medborgaren ska gå 
tillväga om fakturamottagaren ska vara någon annan än byggherren samt i början 
en instruktion som lyder ”Ifylls i tillämpliga delar”.  

Ingen av blanketterna innehåller någon metatext. Snarare är de få 
meningarna som finns informativa till sin karaktär. Bara den äldre varianten av 
blanketten om kvalitetsansvariga (se bilaga nr 5) innehåller någon längre text, och 
den texten är då just informativ. Alla blanketterna ska skrivas under, men i 
ansökan om bygglov och i den tekniska beskrivningen (STK022 och STK025, se 
bilaga nr 2 och 6) är det otydligt vem som ska skriva under. Bara i den äldre 
blanketten om kvalitetsansvar (se bilaga nr 5) och blanketten om medgivande från 
granne (STK027, se bilaga nr 8) framgår det explicit vad man skriver under på.  
 Titlarna på blanketterna är oftast självklara val, liksom avsnittsrubrikerna. Ett 
par rubriker i blanketten om ansökan om bygglov (STK022, se bilaga nr 2) 
avslutas dock med ”med mera”, vilket gör dem till rubriker som inte helt och fullt 
fyller sitt syfte: att deklarera styckets innehåll. Huvudrubrikerna, det vill säga 
blanketternas titlar, överensstämmer dock väl med blanketternas makrotema, och 
avsnittsrubrikerna med de mikroteman som behandlas i styckena. Även om 
sambandet mellan styckena inte alltid är talande så presenteras de olika 
mikrotemana i en logisk ordning. Exempelvis börjar blanketterna med fylla-i-
uppgifter, fortsätter med ärendets art, vilket sedan ofta specificeras, och så avslutas 
de med namnteckningar. 

Varje stycke innehåller också ofta en ledfamilj av begrepp. Inom 
ledfamiljerna är orden ofta besläktade semantiskt, exempelvis genom delidentitet, 
vanligen är orden hyponymer. Identitetsbindningar förekommer också; exempelvis 
återkommer ordet fastighet ofta, både ensamt och i sammansättningar. 
Blanketterna bygger även på inferensbindning; delarna i blanketterna hör ihop 
genom att läsarens erfarenheter säger att innehållet hör ihop. 

6.5 Extralingvistisk undersökning av blanketterna 

För att finna vilka problem som kan uppstå då blanketterna används granskade jag 
dem även ur konkret användarsynpunkt. De problem och tvetydigheter jag då fann 
redovisas här. Jag beskriver även de enskilda blanketternas särdrag och tar upp hur 
handläggarna på myndigheten uppfattar att blanketterna fungerar i sin helhet. 
Slutligen gör jag nedan en sammanfattning av dessa extralingvistiska problem med 
blanketterna för att knyta ihop den extralingvistiska undersökningen med resten av 
min undersökning. 
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6.5.1 Ansökan om bygglov mm 

Bygglovsblanketten, (STK022, se bilaga nr 2), innehåller flest termer av alla 
blanketterna. Termerna förekommer i en mängd kryssfrågor, vilket lätt gör 
svarsalternativen ogenomskinliga. Kryssfrågorna är ofta också otydliga såtillvida 
att det inte alltid framgår hur många alternativ man kan kryssa för. Exempelvis är 
det fullt möjligt att söka bygglov och rivningslov och strandskyddsdispens på 
samma blankett. Men då går det inte att skilja på vilken typ av byggnad som ska 
rivas och vilken typ av byggnad som ska byggas. Problemet påverkar hur 
medborgaren ska välja att besvara flera av frågorna. Då vissa alternativ väljs finns 
det heller inte alltid någon logisk fortsättning, nästa fråga kan helt enkelt visa sig 
inte vara applicerbar. Väljer man under ”Ärende” att kryssa för ”Skyltanordning” 
finns det exempelvis inget passande alternativ att välja under ”Byggnadstyp”.  

Den tredje sidan i blanketten består av tre skisser och tre meningar som ska 
förklara begreppen byggnadsyta, våningsyta och öppenyta. De logiska sambanden 
mellan de tre meningarna är dock otydliga, vilket tillsammans med de ganska 
avancerade skisserna gör det svårt att vara säker på exakt vad de tre begreppen 
inbegriper. Handläggarna uppger likafullt att det inte är något stort problem om 
blanketten blir felaktigt ifylld eftersom de alltid kan titta på övriga handlingar, som 
exempelvis ritningar, om de är osäkra på vad den sökande medborgaren menar. En 
av handläggarna var dock inne på att byta ut alla kryssfrågor mot bara öppna 
frågor i en ny version av blanketten. 

6.5.2 Bygg/rivningsanmälan 

Bygganmälan, (STK023, se bilaga nr 3), är också en kombinerad blankett på 
vilken man samtidigt kan göra en bygganmälan och en rivningsanmälan, och även 
anmäla kvalitetsansvariga. Detta kan orsaka samma bryderi om vad som ska rivas 
och vad som ska byggas som på bygglovsblanketten.  

Den här blanketten innehåller även möjligheten att ange att handlingar som 
styrker den kvalitetsansvariges kunskaper bifogas, vilket är något som inte finns 
med i blanketten för att anmäla kvalitetsansvarig (STK024, se bilaga nr 4), men 
dock i den äldre varianten av blankett för att ansöka om kvalitetsansvarig (se 
bilaga nr 5). 

Under rubrikerna ”Ärendets art” och ”Byggnadstyp” är det dessutom lätt att 
få intryck av att blanketten om bygganmälan även kan användas för sådant som 
det vanligen krävs bygglov för, exempelvis uppföra ett helt nytt flerbostadshus. 
Det har att göra med att villkoren för när bygglov krävs är beroende av var, när 
och hur en byggnad ska uppföras.  

6.5.3 Anmälan/ansökan kvalitetsansvarig 

Blanketten om anmälan av kvalitetsansvarig (STK024, se bilaga nr 4) har mycket 
fylla-i-uppgifter, få kryssfrågor och enstaka öppna frågor. Den har en stor ruta för 
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övriga upplysningar, men det finns inga ledtrådar till vilken typ av information 
som skulle behöva antecknas där.  

Vissa uppgifter om de kvalitetsansvariga är väldigt specifika, som 
exempelvis uppgifter om behörighetsklass och samordningsansvar, men å andra 
sidan är uppgifterna förmodligen självklara för dem som har befogenhet att vara 
kvalitetsansvariga.  

Allra sist i blanketten anges vad de kvalitetsansvariga åtar sig genom sin 
namnteckning, vilket är anmärkningsvärt eftersom åtagandena ur juridisk 
synvinkel förmodligen borde stå före själva namnteckningen. Å andra sidan finns 
dessa uppgifter inte alls med om man anmäler kvalitetsansvarig i blanketten för 
bygganmälan, och de finns bara delvis med i den äldre varianten av blankett för 
anmälan av kvalitetsansvariga. Uppgifterna är dessutom uttryckta med ett stelt och 
byråkratiskt språk med bland annat passiva verb, substantiveringar och ganska 
långa nominalfraser. Den längsta av meningarna är trettioåtta ord lång och därmed 
en av de allra längsta i dessa blanketter. Syntaxen är dock relativt okomplicerad. 

Det finns också utrymme på blanketten för myndigheten att godkänna eller 
underkänna den kvalitetsansvarige, men det är dåligt utmärkt på blanketten att det 
inte är medborgarens sak att anteckna på det utrymmet. 

6.5.4 Anmälan kvalitetsansvarig 

Den äldre blanketten om kvalitetsansvariga (se bilaga nr 5), den som inte finns på 
kommunens webbplats, innehåller mer information än de andra blanketterna. 
Enligt handläggarna på kommunen finns det ingen tanke bakom det, och inte 
heller finns det någon anledning till att blanketten finns kvar att hämta i 
blankettställen på samhällsbyggnadskontoret, utan de uppger att det är en ren 
slump. Eventuellt är det alltså en följd av bristande versionshantering att den 
blanketten alls går att få tag på fortfarande. Blanketten saknar nämligen både 
beteckning och versionshantering. Den har därtill bara plats för en kvalitets-
ansvarig, medan både den nyare blanketten och bygganmälan har plats för flera. 
Blanketten bygger på att det fylls i en blankett per kvalitetsansvarig istället.  

Det här är också den enda blanketten som innehåller en större mängd 
information. Informationen består av en uppräkning av vad myndigheten behöver 
för att kunna behandla medborgarens ärende snabbt, förklaringar av fem begrepp i 
blanketten samt kontaktuppgifter, istället för att ha dessa nederst på varje sida som 
i de nyare blanketterna. Informationen är lätt att förstå trots att den innehåller ett 
par långa meningar med passiva verb. Informationen har dock en relativt enkel 
syntax och består inte av någon längre text eller något semantiskt invecklat 
innehåll.  

I början av blanketten ska diarienummer för bygganmälan och bygglov fyllas 
i, men det framgår inte om medborgaren förväntas känna till dessa eller om 
myndigheten fyller i dem själva. Den stora mängden information gör det här till 
den blankett som avviker mest från de andra blanketterna. 
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6.5.5 Teknisk beskrivning – bilaga till bygganmälan  

Den tekniska beskrivningen (STK025, se bilaga nr 6) som ska fungera som en 
bilaga till bygganmälan innehåller nästan lika många termer som bygglovs-
ansökan. Blanketten har ett flertal kryssfrågor men det är också den blankett som 
har flest öppna frågor. Alla frågor är väldigt tekniskt inriktade och blanketten har 
ett semantiskt innehåll som gör att den knappast är lämpad att besvaras av den 
vanlige medborgaren.  

Handläggarna menade att blanketten är till för att fungera som ett stöd för de 
sökande så att de vet vilken typ av information myndigheten kan tänkas behöva. 
Blanketten är dessutom menad som en ren service enligt handläggarna. De sa 
också att det var mycket sällsynt att de får in blanketten mer än delvis ifylld men 
att det sällan har någon avgörande betydelse eftersom handläggarna även har andra 
handlingar att tillgå. Medborgarna tar dessutom ofta hjälp av branschfolk för att 
fylla i blanketten, exempelvis de kvalitetsansvariga, och branschfolket vet 
vanligen vilken information som behöver lämnas in i olika situationer.  

Det faktum att blanketten innehåller extra mycket termer och andra 
branschuttryck, samt ett tiotal förkortningar, är enligt handläggarna olyckligt men 
beror på uttryckens tekniska och juridiska innebörd. Det avancerade semantiska 
innehållet i blanketten har inte fullt så stor inverkan på den kommunikation som 
sker via blanketten som det skulle kunna ha om medborgarna inte tog hjälp med att 
fylla i blanketten.  

Blanketten innehåller också några informativa rader i mitten, även dessa med 
ganska långa meningar, passiva verb och stelt byråkratiskt språk som i övriga 
blanketters informativa delar. Dessutom har också denna blankett ett stort 
utrymme för övriga upplysningar, men här är det inte svårt att föreställa sig att det 
kan behövas kompletterande förklaringar.  

6.5.6 Ansökan om förhandsbesked 

Blanketten om förhandsbesked (STK026, se bilaga nr 7) innehåller mest 
kryssfrågor, ett par öppna frågor och ett stort utrymme för övriga upplysningar. 
Till skillnad från de övriga blanketterna innehåller den en fem rader lång 
förklaring till vad ett förhandsbesked är och vad det innebär. Som övrig 
information i blanketterna är språket i dessa rader stelt med ganska långa meningar 
och passiva verb.  

6.5.7 Medgivande från granne 

Blanketten om medgivande från granne (STK027, se bilaga nr 8), är enligt 
handläggarna egentligen en form av genväg. Myndigheten har skyldighet att 
kontrollera att det är okej för grannarna när någon ansöker om att få bygga nära sin 
egen tomtgräns. Genom att använda blanketten förkortar medborgaren 
myndighetens handläggningstid.  
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Blanketten består i stort sett bara av fylla-i-uppgifter (för definition se 5.3 
eller 6.3) och plats för namnteckningar. Den har bara en avsnittsrubrik och är bara 
en sida lång. Blanketten inleds dock med en mening där tre tomma rader finns som 
ska fyllas i. Först ska fastighetsbeteckningen för den fastighet som vill bygga stå, 
sist ska det stå när den situationsplan är daterad som grannarna skriver på att de 
tycker är okej. Vad det ska stå i mitten har jag inte lyckats utröna, eftersom 
nuvarande handläggare inte heller känner till det.  

6.5.8 Sammanfattning av användarproblemen 

Då det inte framgår hur många svarsalternativ man kan välja i en kryssfråga kan 
det uppstå tvetydigheter. Likaså kan det innebära problem med otydlighet när 
samma blankett kan användas till flera olika saker samtidigt, eftersom det då kan 
vara svårt att veta till vilket ärende svaret på frågorna i blanketten ska kopplas. Det 
blir svårt för medborgaren att förstå hur man ska resonera eftersom de olika 
frågornas funktion inte är tydlig. 
 När det finns kryssfrågor där vissa svarsalternativ skiljer ut sig från de andra 
och medborgaren väljer dessa svarsalternativ, då kan det hända att de följande 
frågorna i blanketten inte blir applicerbara på medborgarens situation. Därmed kan 
det bli svårt att veta hur blanketten ska användas. Det blir tydligt att blanketten 
inte har medborgarens perspektiv eftersom de skilda frågornas funktion inte 
signaleras tydligare. I vissa fall finns fält i blanketterna vars funktion är extra 
otydlig, som exempelvis stora utrymmen för övriga upplysningar eller fält som 
faktiskt inte ska fyllas i av medborgaren utan av myndigheten. Förekomsten av 
flera olika varianter av en blankett kan ur medborgarens perspektiv göra även 
blanketternas huvudfunktion mer svårtydd. 
 Då förklaringar av begrepp inte är kompletta kan de vara svåra att förstå, 
även om det finns medföljande skisser. Otydligheter av det slaget kan uppstå både 
då begrepp ska förklaras och då frågorna härrör från regler som är invecklade eller 
svårtydda. Förklaringarna är då inte gjorda ur medborgarens, lekmannens, 
perspektiv. 
 Den logiska framställningen av blankettens olika delar såväl som delarnas 
olika funktion och semantiska innehåll innefattar även det juridiska perspektivet. 
Ett problem är att namnteckningars funktion ibland är otydlig, såväl som att 
namnteckningarnas placering i den logiska framställningen ibland är otydlig. 
 Brist på instruktioner kan exempelvis ge upphov till problem med att besvara 
frågor. Om frågans funktion inte framgår tydligt och inga instruktioner finns 
uppstår situationer där det är oklart för medborgaren vad myndigheten vill veta, 
som exempelvis längst upp i blanketten om medgivande från granne (STK027, se 
bilaga nr 8) där det finns en tom rad vars funktion jag inte lyckas genomskåda.  
 Sammanfattningsvis är de direkta användarproblemen jag tagit upp här starkt 
knutna till blanketternas och blankettdelarnas funktion eftersom granskningen är 
gjord utifrån direkta användarproblem. I diskussionen i kapitel 7 tar jag upp 
sambandet mellan dessa direkta användarproblem och min språkliga analys av 
blanketterna. 
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7 Diskussion 

Det arbete som blanketter ska utföra i en byråkratisk process är att förse 
myndigheten med nödvändig information för att kunna avgöra om medborgaren 
enligt lagar och regler kan få utföra det medborgaren önskar. I den här 
undersökningen innebär det någon form av förändring av en byggnad, se figur nr 2 
på sidan 9 som visar den byråkratiska processen runt bygglov. Myndigheten är 
dock inte skyldig att tillhandahålla blanketter, utan de måste behandla en ansökan 
oavsett hur den ser ut. Blanketter är följaktligen tänkta att fungera som hjälpmedel, 
både för myndigheten och för medborgaren.  

Gunnarsson (1989) fastställer i sin läsmålsmodell att människor för att uppnå 
läsmål nummer sex, att kunna tillämpa texten på sin egen situation, behöver texter 
med en lämplig syntax och med läsarens perspektiv, samt möjlighet att förstå 
textens funktion och semantiska innehåll (se också punkt 3.4 och 3.5). Eftersom 
vitsen för myndigheten med att skapa blanketter är att medborgarna ska tillämpa 
dem på sin egen situation behöver blanketter alltså ha en syntax som är lätt att ta 
till sig, vara tydliga med vilken funktion de förväntas fylla, vara skrivna ur 
läsarens perspektiv och presentera ett semantiskt innehåll som är begripligt för 
medborgaren. Med ledning av detta och den granskning jag gjort av sju blanketter 
i bygglovsprocessen ska jag nedan diskutera om blanketterna kan tänkas vara 
effektiva och hur de med ledning av hur läsmålen ser ut (Gunnarsson 1989) skulle 
kunna förbättras. Jag kommer också att diskutera rimligheten i min analysmetod 
och i de resultat den producerat.  

7.1 Läsmål för blankettanvändare 

Jag påstår att blanketter som genre har som övergripande läsmål det som 
Gunnarsson (se punkt 3.1 ovan) tar upp som sitt sjätte läsmål, tillämpning på egen 
situation, inbyggt i funktionen. Själva vitsen med en blankett är ju just att 
mottagaren ska tillämpa innehållet på sin situation och skapa ett nytt meddelande 
grundat på blankettens utformning och på sin egen situation (se också figur nr 3 på 
sidan 17 om kommunikationsprocessen runt blanketter).  

När medborgaren läser varje fråga i blanketten är det dock snarast läsmål 
fem och sedan fyra som är de första; att förstå sändarens avsikt med budskapet och 
integrera innehållet i den egna omvärldsuppfattningen, för att sedan kunna besvara 
frågorna. För att klura ut vad som menas med frågan kan medborgaren behöva ha 
läsmål tre, att förstå sändarens verklighetsbeskrivning, för att kunna uppnå läsmål 
sex: att kunna tillämpa frågorna i blanketten på den egna situationen.  

Gunnarssons första och andra läsmål är mindre aktuella än de andra, som jag 
ser det. Men i enstaka situationer skulle det kunna vara så att någon har som 
läsmål det Gunnarsson kallar läsmål två, att registrera och granska textens 
ytstruktur, om frågan är svår att förstå och medborgaren försöker se om det beror 
på frågans konstruktion. Eller att någon har som läsmål det första läsmålet, att 
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memorera textytan i en blankett, för att genom att ha memorerat en fråga kunna 
använda det minnet för att underlätta när man letar reda på svaret på frågan. 

Läsmål ett ställer lägst krav på läsaren, medan läsmål sex ställer de högsta 
kraven på läsaren och kommunikationen; för att det alls ska vara möjligt för 
medborgaren att tillämpa något av blankettens innehåll på sin egen situation måste 
medborgaren ha förstått myndighetens meddelande i blanketten. Men för att tyda 
en blankett och kunna besvara den kan medborgaren alltså behöva ta till alla 
läsmålen. Det visar på komplexiteten i situationer där myndigheter och 
medborgare kommunicerar via blanketter. 

Flera av strategierna behöver dock inte användas om medborgaren förstår 
frågorna myndigheten ställer redan från början. För att uppnå de mest krävande 
läsmålen behöver läsaren enligt Gunnarsson (1989) förstå textens semantiska 
innehåll, förstå textens funktion, samt att texten har läsarens perspektiv och en 
lämplig syntax. Det är följaktligen också vad medborgaren behöver för att kunna 
tyda och använda myndighetens blanketter så fort och så enkelt som möjligt, eller 
som Gunnarsson uttrycker det i läsmål sex: för att kunna tillämpa blanketten på sin 
egen situation. 

7.2 Om blanketternas konstruktion 

De grafiska likheterna mellan blanketterna har eventuellt betydelse för medborgare 
som behöver använda flera olika blanketter; det kan underlätta för medborgaren 
vid identifiering av de olika delarnas funktion. För handläggarna på myndigheten 
ökar förmodligen igenkänningsfaktorn och då blir det lättare för dem att orientera 
sig i blanketterna på det viset. Den grafiska framställningen är i en blankett också 
en del av den logiska presentationen; stycken som delvis består av tomma fält, 
samt deras rubriker, som presenteras i en viss ordning. 
 Översikten av hur blanketterna är konstruerade (se 6.1) visar ingenting 
anmärkningsvärt. Alla komponenterna jag funnit hade jag väntat mig att finna, sett 
utifrån min genrekunskap om blanketter. Jag hade dock väntat mig att 
instruktioner var en komponent som skulle finnas i varje blankett och inte bara i 
tre av sju. I punkt 7.5 diskuterar jag problemet med uteblivna instruktioner. 
 Blankettkonstruktörernas tanke med fördelningen mellan kryssfrågor och 
öppna frågor (för definition se 5.3 och 6.3) framgår inte tydligt av frågornas 
funktion. Ett genomtänkt och medvetet val skulle förmodligen kunna vara 
lösningen på en del problem, som exempelvis problemet med att vissa kryssfrågor 
inte har några passande svarsalternativ för somliga ärenden (se 6.5.8). Men det är 
knappast någon patentlösning att helt övergå från kryssfrågor till öppna frågor. 
Svarsalternativen i kryssfrågorna signalerar ju också till medborgaren vilken 
funktion frågan har. 
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7.3 Analys på ordnivå 

Som termer räknade jag alla ord i blanketterna som finns upptagna i 
Terminologicentrums termlista Plan- och byggtermer 1994. Tanken bakom det var 
att Terminologicentrum har gedigen erfarenhet av att definiera termer, och det 
dessutom inte är deras första termlista för byggtermer. Det visade sig dock att detta 
sätt att definiera termer inte var helt problemfritt. Ord som parkeringsplats och 
plast fanns upptagna i termlistan, medan ord som byggsamråd, fasadritningar och 
skyddsrumsbesked inte fanns med. Varken byggsamråd, fasadritningar eller 
skyddsrumsbesked finns heller upptagna i vare sig Bonniers svenska ordbok 
(2002), Norstedts svenska ordbok (2003) eller Svenska Akademiens ordlista 
(1998). Å andra sidan indikerar detta att det finns ett problem här; i branschen 
används ord vars betydelse inte går att slå upp i böcker. Det ökar myndighetens 
ansvar att förklara vad de menar. Det räcker alltså inte med att informera 
medborgaren om att denne är skyldig att kalla till byggsamråd, utan myndigheten 
behöver även tala om vad ett byggsamråd är för något. Dessutom är termlistor inte 
så lätta att få tag på, varför det är bra att göra som det är gjort i blanketten om 
förhandsbesked; trots att ordet förhandsbesked står upptaget i termlistan finns det 
ordentligt förklarat i blanketten inte bara vad ett förhandsbesked är utan också 
vilken funktion det har, alltså vad det innebär att få ett förhandsbesked beviljat.  
 Det visade sig dessutom att termer kan orsaka viss förvirring i samband med 
kryssfrågorna. Om termerna är väldigt ogenomskinliga blir det svårt för 
medborgarna att avgöra vilket deras semantiska innehåll är, och därmed blir det 
svårt att avgöra vilka svarsalternativ som är applicerbara på den egna situationen. 
Det tydligaste exemplet är avsnittet om ”Ärende” i bygglovsblanketten (STK022, 
se bilaga nr 2). Där kan man bland annat välja om man vill göra tillbyggnad eller 
påbyggnad. Enligt Terminologicentrums termlista (1994) är dock påbyggnad en 
hyponym till tillbyggnad, vilket torde kunna orsaka en del förvirring. Men förutom 
dessa krockande kryssalternativ finns också ett som inte är en term men som 
krockar med nämnda alternativ ändå, nämligen ”Inredande av ytterligare 
bostad/lokal”. Kanske är tillbyggnaden ämnad att fungera som en bostad, eller 
påbyggnaden som en lokal? Hur ska medborgaren då veta vilket alternativ som är 
lämpligt att välja, och hur ska myndigheten kunna tyda svaret? Myndigheten kan 
förstås ta till ritningarna för att få veta hur medborgaren menar. Men här skulle 
kommunikationen via blanketten kunna förbättras betydligt genom att alternativen 
i den här typen av kryssfrågor är mycket väl genomtänkta. 
 Problemet med förkortningar kan sägas vara delvis detsamma som med 
termer: deras betydelse är inte alltid självklar för mottagaren av budskapet. I dessa 
blanketter var dock förekomsten av förkortningar sparsam, utom i den tekniska 
beskrivningen, vilken å andra sidan medborgarna uppges ta hjälp av yrkesfolk för 
att fylla i. Eftersom det är ont om utrymme i blanketter kan det givetvis vara 
frestande att använda förkortningar. Ibland kan det kanske vara så att en 
förkortning är mer vedertagen än det fullt utskrivna ordet, exempelvis som namn 
på olika tekniska klasser av något, och då är det förstås bra att använda 
förkortningen.  
 Den höga andelen innehållsord och bristen på formord i blanketterna innebär 
att det semantiska innehållet huvudsakligen presenteras på ordnivå, eftersom det i 
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många fall i stort sett inte finns några betydelsebärande syntaktiska konstruktioner 
att falla tillbaka på i blankettens frågor (se även 7.4). Det här innebär också att 
antalet verb är få, varvid en av möjligheterna att låta textens perspektiv synas 
tydligt försvinner. Att de få verb som finns är passiva bidrar även det till bristen på 
synligt perspektiv i texten.  

Men ordvalet i blanketterna är alltså starkt knutet till blankettens semantiska 
innehåll. Ordvalet bör därför helt enkelt främja möjligheten för medborgarna att ta 
till sig det semantiska innehållet, eftersom det semantiska innehållet enligt 
Gunnarsson (1982, 1989a) är en av nycklarna till läsförståelse och begriplighet (se 
också 3.4 och 3.5). Valet av innehållsord är alltså viktigt. Där termer, 
förkortningar, tekniska begrepp eller juridiska begrepp måste användas behöver 
man därför överväga vilka andra möjligheter att tydliggöra blankettens semantiska 
innehåll för medborgaren som man kan ta till. 

7.4 Analys på meningsnivå 

Det faktum att de flesta yttrandena i blanketterna är ett ord långa är förvånande, 
men det behöver inte utgöra ett problem. Hur språket ser ut i en text är vanligen 
väldigt styrt av den genre texten tillhör. Eftersom den som läser en blankett vet 
precis vad som förväntas, att läsaren ska skapa ett nytt meddelande genom att fylla 
i blanketten, kan det förstås räcka med att ett begripligt innehållsord upplyser om 
vad läsaren förväntas anteckna i blankettens tomma fält. Så ser i stort sett alla fält 
för fylla-i-uppgifter ut (för definition se 5.3 och 6.3), så ser de flesta alternativen i 
kryssfrågorna ut, och här ser även flera öppna frågor ut så: ett innehållsord i ett 
tomt fält utgör hela frågeställningen.  

Påståenden är den enda talhandlingen i texten; det finns varken frågor eller 
uppmaningar, trots att det är lätt att förvänta sig båda dessa kategorier i en 
blankett. Det betyder att alla frågeställningar är underförstådda och snarare ligger i 
genren än uttrycks i språket. Inte ens de jag kallar öppna frågor, i princip de som 
inte är fylla-i-uppgifter för att identifiera medborgare eller kryssfrågor, är språkligt 
sett frågor utan de är nominalfraser på ett till tre ord. För att kunna fylla i en 
blankett krävs alltså att medborgaren har genrekunskap; bristen på instruktioner 
och frånvaron av direkta frågor lämnar medborgaren åt sin egen kunskap om hur 
blanketter ska hanteras. 

7.5 Analys på textnivå 

Det du-tilltal som finns i de sex nyare blanketterna (STK022-027, se tabell nr 2 på 
sidan 18 eller bilaga 2-4 och 6-8) begränsar sig till en mening om 
personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som är inlagd direkt under blankettens titel. 
Min teori är att denna mening är inlagd i efterhand, eftersom det är den enda 
information i dessa blanketter där det förekommer du-tilltal och aktiva verb. Det 
skulle samtidigt indikera att blanketterna i undersökningen sällan genomgår några 



 33/39

omvälvande förändringar när nya versioner skapas utan att det mest är små 
förändringar som görs. Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft den 24 oktober 
1998, och den reglerar bland annat att alla medborgare måste informeras om att 
uppgifter lagras om dem.  

Det intressanta är att den äldre blanketten om kvalitetsansvarig, blanketten 
vars kvarlevnad ses som en slump av handläggarna, innehåller mer du-tilltal än de 
andra blanketterna. Blankettens andra sida, som uteslutande innehåller 
information, inleds med några meningar med du-tilltal och aktiva verb, vilket 
tydligt signalerar textens perspektiv. Där benämner myndigheten även sig själva 
som vi och markerar på så sätt tydligt textens avsändare. Men efter de inledande 
meningarna övergår man till passiva satser igen. Det faktum att sändaren i övrigt 
inte syns i själva texten innebär även det ett missat tillfälle att signalera vilket 
perspektiv texten har. Kontaktuppgifter är bara ett sätt att tala om vart man kan 
vända sig med frågor och inte en faktor som ökar textens begriplighet. Det faktum 
att kontaktuppgifterna är dåligt uppdaterade styrker min teori om att blanketterna 
omarbetas ganska sällan. 

Bristen på instruktioner i blanketterna är anmärkningsvärd såtillvida att 
instruktioner är ett enkelt och tydligt sätt att redovisa funktion. Med tanke på att 
jag vid djupintervjuer med handläggarna fått fram information som inte framgår av 
blanketterna, exempelvis den att inte alla delar av blanketten teknisk beskrivning 
behöver fyllas i, finns det lättillgänglig information som lämpar sig att lägga in i 
blanketterna i form av instruktioner. Här finns alltså en tydlig förbättringspotential 
som är lätt att applicera. 

Ingen av blanketterna innehåller heller någon annan form av metatext än de 
få instruktionerna. Men alla blanketter innehåller en mycket liten andel 
information. Denna lilla andel information är dock skriven på klassiskt byråkratisk 
svenska med ganska långa meningar, stela uttryck och passiva verb. Syntaxen i 
dessa textdelar är alltså inte konstruerad så att den främjar begripligheten (se 3.5); 
en lämplig syntax har ju här fastställts vara en av de faktorer som ökar en texts 
begriplighet (Gunnarsson 1982, 1989a). Det är däremot förstås inte helt lätt att 
fastställa vad som är en syntax som är lätt att ta till sig, men jag refererar här till 
några av de rekommendationer EU utfärdat för att skriva begripligt (se kap 2): 
skriv för medborgaren i första hand, använd verb och inte substantiveringar, var 
konkret, använd hellre aktiva verb än passiva, tala om vem som gör vad och 
undvik jargong. Om språket i blanketterna dessutom bör ha läsarens perspektiv 
förutsätter även det att verben är aktiva och inte passiva, eftersom passiva verb inte 
kräver någon agent. Bristen på tilltal i texten och de passiva verben är ett sätt att 
avbefolka texten. 
 De olika delarnas funktion i blanketten har också fastställts vara något som 
behöver signaleras tydligt till medborgaren för att uppnå en ökad begriplighet (se 
3.4 och 3.5). En del vars funktion genomgående signaleras tämligen otydligt är 
namnunderskriften i blanketterna. Exempelvis framgår det ingenstans att en 
underskrift i flera fall innebär att medborgaren påtar sig ansvaret för att betala 
kommunens avgift för att behandla ärendet. I de fall då det inte står något alls om 
vad en namnunderskrift innebär är det lätt att förmoda att en namnunderskrift 
innebär att man lämnat sanningsenliga uppgifter i blanketten, eftersom det är vad 
en namnunderskrift innebär i flera genrer. Är man då osäker på om man förstått 
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alla frågor rätt kan det kännas osäkert att skriva under. Här finns även en juridisk 
aspekt: om en underskrift innebär att man tar på sig ett betalningsansvar bör detta 
framgå tydligt. 
 Rubriker är också ett sätt att signalera funktion. Därför är det olämpligt att 
använda rubriker som är otydliga, som exempelvis de i bygglovsbanketten (se 
STK022, bilaga nr 2) som slutar på ”mm”. Det faktum att flertalet rubriker är bra i 
dessa blanketter signalerar inte bara delarnas funktion utan gör att rubrikerna 
också presenterar innehållets logiska sammanhang på ett bra sätt; det är lätt att se i 
vilken följd blanketternas mikroteman presenteras. Blanketternas indelning i 
mikroteman som lagts i avsnitt som följer på varandra påminner om indelningen 
av vanliga löptexter. Att mikrotemana presenteras i en logisk ordning, torde vara 
till stor hjälp för medborgaren då denne ska besvara myndighetens frågor eftersom 
det gör blankettens funktion tydligare och ökar läsförståelsen (se 3.5). 

Den textbindning som rekommenderas för löpande text är av naturliga skäl 
svår att applicera på texten i blanketters fält. Sambandsord mellan fälten skulle 
exempelvis snarare röra till texten än förbättra den. Däremot fungerar 
sambandsord naturligtvis bra i informativa texter i blanketter. Textbindningen i 
blanketterna verkar snarare ha kommit ur sammanhanget än vara konstruerad; på 
ett naturligt sätt bildar innehållsorden i blankettens frågor ledfamiljer. 
Sammanhanget i blanketterna bygger också starkt på inferensbindning; det krävs 
kunskap om hur de olika alternativen i frågorna skiljer sig från varandra, det krävs 
kunskap om vilka frågor som kan besvaras i olika situationer och det krävs 
kunskap om blanketter som genre. 

7.6 Kommentarer om den extralingvistiska undersökningen 

Genrekunskap kan som sagt vara till stor hjälp, och dessutom något myndigheten 
faktiskt kan räkna med att medborgaren har. Men om blanketternas funktion ska 
tydliggöras för medborgaren skulle metatext i form av instruktioner förmodligen 
underlätta ibland. Det skulle exempelvis kunna vara ett sätt att lösa problemet med 
att det inte alltid går att svara på vissa frågor när man valt vissa kryssalternativ i 
frågan innan (se 6.5.1). Det skulle också kunna underlätta för medborgaren att 
känna till sådant som att för att fylla i blanketten teknisk beskrivning (STK025, se 
bilaga nr 6) kan det vara till stor fördel att ta hjälp av yrkeskunniga människor, att 
blanketten faktiskt är tänkt som ett stöd, samt inte minst att alla frågor inte alltid 
behöver besvaras. Inget av detta framgår av blanketten utan är information jag fått 
då jag intervjuat handläggarna. Man kan fråga sig om ofullständigt ifyllda tekniska 
beskrivningar alltid tyder på att medborgaren har tillräckligt med kunskap om vad 
som behöver fyllas i, eller om medborgaren ger upp och skickar ofullständigt 
ifyllda blanketter till myndigheten och förutsätter att myndigheten återkommer till 
medborgaren om denne behöver lämna ytterligare uppgifter. 
 Det faktum att några blanketter kan användas för flera olika sorters ärenden 
kan tänkas ha både fördelar och nackdelar. Om uppgifterna som behöver lämnas 
till myndigheten är väldigt lika för de olika ärendena är det förstås fördelaktigt för 
myndigheten att inte behöva hantera fler sorters blanketter än nödvändigt. Detta 
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måste dock vägas mot hur begripliga blanketterna blir för medborgarna i de olika 
situationerna. Även här vore fler instruktioner alltså på sin plats. En bra lösning 
skulle också kunna vara att även om samma sorts blankett kan användas för 
exempelvis rivningsanmälan och bygganmälan, så måste ett exemplar av 
blanketten fyllas i för att anmäla rivning av en byggnad, och ett annat exemplar av 
blanketten fyllas i för att göra en bygganmälan. På det viset blir det inte längre 
otydligt vilka svar i blanketten som hör till vilket ärende. 
 De generaliseringar som görs i en blanketts utformning kan givetvis ställa till 
begriplighetsproblem även i andra situationer. Exempelvis är just bygglovs-
processen ganska krånglig i sig med sina olika villkor för olika typer av byggnader 
i olika typer av geografiska områden. Att ha olika blanketter för olika typer av 
bygglovsansökningar blir inte heller rationellt, vare sig ur kommunikativt 
perspektiv eller ur handhavandeperspektiv. Därför är det viktigt att de 
generaliseringar som behöver göras görs med eftertanke. En bra lösning skulle 
exempelvis kunna vara att ha färre svarsalternativ i kryssfrågorna och istället låta 
svarsalternativen vara mer övergripande, för att sedan låta kryssfrågan följas av en 
öppen fråga där medborgaren kan precisera sitt svar mer. Exempelvis kunde frågan 
om byggnadstyp i bygglovsblanketten (se STK022, bilaga nr 2) istället för dagens 
tio alternativ ha de tre alternativen bostadshus, lokal för affärsdrivande verksamhet 
samt annat, varpå kryssfrågan följs av en öppen fråga där medborgaren ska 
precisera vad byggnaden ska användas till. Sådana förändringar kräver dock som 
sagt noggranna överväganden. Särskilt måste man reflektera över om man går 
miste om nödvändig information. I exemplet med frågan om byggnadstyp måste 
man till exempel ta ställning till om man riskerar att missa information om 
huruvida det är ett permanent boende eller ett fritidshus som ska byggas, och om 
den informationen är nödvändig att ha för att kunna handlägga ärendet.  
 Det är anmärkningsvärt att den äldre blanketten jag hämtat på 
samhällsbyggnadskontoret inte är bättre känd av handläggarna. Det tyder på att 
versionshanteringen som införts i de nya blanketterna är ett steg i rätt riktning. Jag 
ifrågasätter dock beslutet att plocka bort så mycket information från den äldre 
blanketten som gjorts här, jämför bilaga nr 4 och nr 5. De nyare blanketterna 
innehåller mycket lite information, vilket är en nackdel ur den synvinkeln att det 
ger medborgarna mindre hjälp att fylla i blanketterna. Två av huvudsakerna för att 
uppnå läsmål sex (se 3.4, 3.5 och 7.1) var ju just att det semantiska innehållet i 
blanketterna måste vara begripligt för medborgaren och att textens funktion måste 
vara tydlig. 
 Den amerikanska undersökningen jag tar upp i punkt 3.1 (Conrad m.fl.) visar 
att i webbundersökningar uppskattar läsarna om information finns lättillgänglig, 
exempelvis genom att scrolla med musen över ord som inte förstås. Det indikerar 
stora möjligheter att förbättra myndigheters blanketter, då ju information i enlighet 
med de ökade kraven på tillgänglighet (se 3.3) kommer att finnas tillgänglig 
elektroniskt i allt större utsträckning. Ordförklaringar kan vara till stor hjälp när 
medborgaren ska ta till sig blankettens semantiska innehåll. Att hantera alla 
blanketter elektroniskt skulle också lösa problemet med bristande 
versionshantering. Det borde ändå vara lätt för myndigheten att serva dem som 
inte har tillgång till Internet genom att själva plocka ut ett fåtal blanketter åt 
gången för sina blankettställ, istället för att som tidigare beställa stora kvantiteter i 
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tryck. Om blanketter dessutom konstruerades på samma sätt som webbenkäter, 
med frågor som dyker upp vartefter, skulle det innebära ytterligare möjligheter att 
signalera till medborgaren vilka frågor i blanketten som behöver besvaras i olika 
typer av situationer och ärenden. Kanske skulle det vara ett bra framtida alternativ 
för att få en ännu tydligare logisk presentation av blanketternas innehåll. 
 Men även om informationen inte går att framföra elektroniskt bör den finnas 
med. Ett utmärkt sätt är förklaringar av den typ som ges i förhandsbeskedet (se 
STK026, bilaga nr 7) av vad ett förhandsbesked innebär. Ur juridisk synpunkt är 
det också att föredra för myndigheten att åtaganden och regler klargörs. Det gäller 
såväl åtaganden av den art som syns sist i blanketten om kvalitetsansvariga (se 
STK024, bilaga nr 4), om vilket ansvar en kvalitetsansvarig tar på sig, som 
åtaganden om betalningsansvar. Varje blankett vars handläggning är knuten till en 
avgift borde ha ett fält för den betalningsansvariges namnteckning. På flera 
blanketter i den här undersökningen är det oklart vems underskrift som krävs på 
blanketten. 

7.7 Värdering av undersökningen 

Eftersom omfattningen på denna undersökning är liten är det fullt möjligt att den 
inte är representativ. Andra blanketter och andra byråkratiska processer skiljer sig 
från dem som studerats här. Å andra sidan är mycket av det som finns i dessa 
blanketter generellt för genren, såsom förekomsten av fylla-i-uppgifter, 
kryssfrågor och öppna frågor (för definitioner se 5.3 och 6.3), förekomst av 
information, fält för namnteckningar och mycket mer.  

Genom att knyta min analys till resultat från begriplighetsforskning (främst 
arbeten av Gunnarsson 1982, 1989a och 1989b, se även kapitel 2 och 3 i denna 
uppsats) menar jag dock att jag lyfter min undersöknings resultat till en mer 
generell nivå. Eftersom jag kunnat visa på att det finns problem med läsförståelse 
och begriplighet knutna till blanketter som genre anser jag att mina resultat 
bestämt kan sägas ge en ordentlig fingervisning dels om problemen med att 
kommunicera via blanketter och dels om vilken förbättringspotential som finns 
inbyggd i genren. Mitt val att ställa analysen av blanketterna mot Gunnarssons 
(1989) modell av läsmålen, och hur läsaren gör för att nå sina läsmål, finner jag 
rationellt eftersom Gunnarsson i sitt resonemang om läsmål på ett tydligt sätt visar 
vad som krävs av kommunikation för att den ska fungera. 

Jag menar alltså att det går att föra ett adekvat generellt resonemang om 
språkliga kommunikationsproblem i blanketter genom att använda en grupp 
blanketter som exempel för att belysa olika situationer och problem. Mycket av 
blanketters utformning är ju just genrespecifikt, och på samma sätt är med största 
säkerhet även kommunikationsproblemen jag funnit representativa för genren. 
Däremot är det fullt möjligt, till och med troligt, att problemen med att 
kommunicera med blanketter är fler än dem jag kunnat belysa i denna 
undersökning. De extralingvistiska problem jag funnit tyder också på att vissa 
problem inte är språkliga och därför inte heller alltid kan lösas språkligt. 
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7.8 Slutsats 

Undersökningen indikerar att det största hindret för en god kommunikation via 
blanketter är om medborgaren inte kan ta till sig det semantiska innehållet. Termer 
kan vara en del av det problemet, men även andra ord som inte ingår i 
allmänspråket kan vara ogenomskinliga för dem som inte är insatta i den 
byråkratiska processen eller branschkunniga. Lösningen skulle kunna vara att vissa 
nyckelord förklaras, förslagsvis genom att en del av blanketten används för 
information eller i elektroniska blanketter eventuellt genom menyer som kommer 
fram på skärmen då man drar musen över orden. 
 För att medborgaren lättare ska kunna ta till sig informationen behövs också 
en möjlighet att förstå både blankettens funktion och de enskilda frågornas 
funktion. Det kan därför vara på sin plats att i en blankett klargöra vilken del av 
den byråkratiska processen blanketten utgör. Det är också viktigt för medborgaren 
att känna till vilket arbete med blanketten medborgaren förväntas utföra; om 
medborgaren inte är tvungen att besvara alla frågor bör det framgå. Därmed 
påskyndas den byråkratiska processen. Det behövs alltså ett visst mått av 
instruktioner i blanketter. 
 Den information som blanketten ska innehålla bör vara formulerad ur 
medborgarens perspektiv. På så sätt kan medborgaren snabbare och lättare ta till 
sig informationen, det framgår av Gunnarsson (1989). Det innebär att passiva verb, 
brist på du-tilltal och en osynlig sändare i texten kan vara orsaker till fördröjd 
kommunikation. För informationstexter och instruktioner är det lämpligt att 
tillämpa de språkliga ideal som tagits fram inom klarspråksarbetet (se kapitel 2). 
 Både myndigheten, som ska utläsa vad medborgaren menar, och 
medborgaren, som ska utläsa vad myndigheten menar, tjänar givetvis på om 
budskapet är tydligt. Kryssfrågor kan vara ett bra sätt att informera om vilka 
alternativ som erbjuds, men de kan också orsaka kommunikationsproblem. Det är 
viktigt att alternativen är tydliga och väl genomtänkta. Förmodligen fungerar det 
bättre om alternativen är färre men tydligare. Något annat som kan orsaka att 
alternativen blir förvillande är om frågan egentligen skulle kunna delas upp i flera.  
 Undersökningen visar också på att myndigheten mycket väl kan räkna med 
att medborgaren har en god genrekunskap om blanketter. Ingen av blanketterna 
innehåller någon fråga rent språkligt sett, vilket förmodligen vare sig myndighet 
eller medborgare har reflekterat över. Det är dock viktigt att inte förväxla denna 
genrekunskap med förståelse av blankettens semantiska innehåll; att det är tydligt 
för medborgaren att en fråga ska besvaras är ju inte på minsta vis jämställt med att 
medborgaren förstår frågan som ställs.  
 Både ur juridisk synpunkt och ur kommunikationssynpunkt bör det dessutom 
klart framgå vilka åtaganden medborgaren gör när denne skriver under en blankett. 
Medborgarens namnteckning fyller en funktion som tydligt bör framgå. Om det är 
uppenbart vem som ska skriva under blanketten minskar risken för misstag, 
misstag som skulle kunna leda till en förlängd byråkratisk process. 
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