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Sammanfattning: 

 

I den här uppsatsen undersöker jag begripligheten i a-kassan SEKO:s brevmallar utefter 

klarspråkstestets punkter. Mitt material består av åtta av SEKO:s vanligaste brevmallar. Resultatet 

visar att brevmallarna är svårbegripliga på flera nivåer. De största problemen gäller ordval, 

beslutsformulering och rubriker. Sådana här problem försvårar för medlemmarna och behöver 

åtgärdas. Mitt bidrag består av en skrivhandledning.   
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1. Inledning 
 

Facket för Service och Kommunikation, SEKO, är ett fackförbund inom LO. Ett fackförbund arbetar 

för bra löner och arbetsvillkor för sina medlemmar och tecknar kollektivavtal.
1
 SEKO har ca 135 000 

medlemmar inom nio olika branscher: post, civil, energi, försvar, sjöfolk, tele, trafik, vård och väg och 

ban.  

     A-kassan för Service och Kommunikation är en fristående del av förbundet SEKO som har eget 

ansvar för organisationen. A-kassan granskas av IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, som 

jobbar på uppdrag av regeringen. SEKO a-kassa har kontor i Stockholm, Sundsvall, Göteborg och 

Växjö. Det är denna del av SEKO som mitt examensarbete är knutet till. 

     Ansökan om ersättning från a-kassan inleds med att den sökande skickar in en anmälan till a-

kassan. Man ska även ha registrerat sig hos Arbetsförmedlingen. Det finns regler för hur mycket 

personen måste har arbetat under en viss tid före ansökan och under tiden som man får ersättning. Om 

personen beviljas ersättning skickar a-kassan ut ett informationsbrev samt ett kassakort där 

medlemmen ska fylla i uppgifter om eventuellt arbete under ersättningstiden. Medlemmen skickar i 

det här stadiet in arbetsgivarintyg till a-kassan och eventuella kompletterande handlingar. Därefter får 

medlemmen ett beslutsbrev med information om ersättningsnivå. Efter att medlemmen har skickat in 

kassakort, som ifylls veckovis, får den sin ersättning.
2
  

     Ett medlemskap i a-kassan kräver alltså kontakt mellan medlemmen och en handläggare på  

a-kassan. Medlemmen får via post informations- och beslutsbrev från a-kassan och dessa brev 

innehåller viktig information – det är inte brev som kan ligga oöppnade på köksbordet. Breven 

innehåller information som måste nå mottagaren, och som ofta kräver någon form av aktiv handling 

från mottagarens håll för att denne ska få sina pengar. Det är alltså särskilt viktigt att dessa texter är 

lättbegripliga.  

 

1.1 Bakgrund 

 

De informations- och beslutsbrev som når medlemmarna är uppbyggda av brevmallar. Detta innebär 

att breven har ett fast innehåll, med endast detaljer, såsom uppgifter om den enskilda medlemmen och 

dennes ersättningsnivå och specifika datum, ifyllda manuellt.  

     Brevmallarna har flera år på nacken, och de är omkring 100 st till antalet. Mallarna är formulerade 

av SEKO:s handläggare, som i stort sett har fria händer i utformningen av dem. Det enda kravet är att 

lag- och paragrafhänvisningar måste finnas i breven.  

     SEKO har uppgivit att de har problem brevmallarna. De tycker att de är svårbegripliga men har inte 

verktygen att förklara på vilket sätt. Man är medveten om problemet men har ingen aktiv 

handlingsplan för att komma tillrätta med problemet. Svårbegripligheten manifesteras genom att 

ärenden som handläggs får skickas fram och tillbaka mellan handläggare och medlem flera gånger. 

Detta beror sällan på att a-kassan och medlemmen inte är överens i sak, utan för att medlemmen helt 

enkelt inte har förstått det som han eller hon har läst.  

     För att visa på komplexiteten i språket i brevmallarna, följer nedan ett utdrag ur en av 

brevmallarna. Här är mall 3, som inleds såhär: 

 

                                                           
1
 Uppgifter hämtade från www.akassa.nu 

2
 Uppgifter hämtade från www.seko.se 
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 Beslut om ersättningsrättens upphörande i samband med deltidsarbete för «Personnummer», 

«Förnamn» «Efternamn». 

 

 Ärende: Din rätt till arbetslöshetsersättning i samband med deltidsarbete. 

 

 Beslut: Arbetslöshetskassan beslutar enligt förordningen (1997:835) om 

arbetslöshetsförsäkring att du inte har rätt till arbetslöshetsersättning under veckor du arbetar, 

från och med <<deltidsvktom>>. 

 

 Motivering: Den som har en anställning och får arbetslöshetsersättning under samma vecka 

kan få ersättning i högst 75 ersättningsdagar inom en ersättningsperiod. Efter de dagarna kan 

han eller hon bara få ersättning för helt arbetslösa veckor. 

 

Bestämmelsen gäller för alla typer av arbete, oavsett om det finns en fastställd arbetstid eller 

om arbetstiden varierar. Tid som jämställs med arbete, till exempel semester eller tid med 

avgångsvederlag, räknas också in. 

 

Du har fått arbetslöshetsersättning utbetalad jämsides med arbete under 75 ersättningsdagar, 

från den <<deltidsvkfrom>> till den <<deltidsvktom>> 

 

 

Det här exemplet visar på flera problem som brevmallarna har. Det har ingen tydlig rubrik, utan här 

får istället vad som ser ut som löptext tjäna som rubrik. Beslutet är nedtyngt av en laghänvisning och 

det finns ingen följsamhet i språket. Under Motivering hamnar den viktigaste informationen sist. Det 

är oklart vad det är som betonas och vad huvudbudskapet är. Det här är bara några problem som 

brevmallarna har.  
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1.1.1 SEKO:s medlemsundersökning 

 
SEKO utför ungefär vartannat år en medlemsundersökning där frågor om texternas begriplighet ingår. 

Nedan visas resultaten av dessa undersökningar. Frågorna är ställda muntligt och färdiga svar blandas 

med öppna frågor. Diagrammet nedan visar en jämförelse av resultaten från undersökningar under fyra 

olika tillfällen, medan frågorna med öppna svar är hämtade endast från årets undersökning. Fler 

diagram redovisas i bilaga. I diagrammen redovisas resultaten av undersökningar där medlemmen har 

fått gradera ett påstående efter hur väl det stämmer, genom att sätta ett betyg där 1 (ett) är sämst och 

10 (tio) är bäst. Frågorna tar inte fasta på vad som är fel utan endast att någonting är fel på texterna. 

Svaret ”Vet ej” finns också men redovisas inte här. 

 

 

Den skriftliga informationen från SEKO:s a-kassa om 

arbetslöshetsförsäkringen är lätt att förstå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar att det i årets undersökning är drygt tio procent av de tillfrågade som tycker att den 

skriftliga informationen från SEKO är svår att förstå (ger betyget 1-4). Ca fyrtio procent ger ett 

halvbra betyg (5-7) och nästan femtio procent tycker att den skriftliga informationen är lätt att förstå.  

     I undersökningen ställer man också öppna frågor, där medlemmen själv får formulera svaren.  

Öppna frågor: 

1. Vad var det du tyckte fungerade sämre med din ansökan?  

63 % Måste komplettera  

53 % Dålig information/oklart vad som skulle skickas in  

45 % Handläggningstiden  

25 % Svårt förstå blanketter  

5 % Annat 



8 

 

 

2. Vad gällde de klagomål/synpunkter du framförde? 

61 % Måste komplettera 

39 % För lång handläggningstid 

15 % Får ej pengarna i tid 

12 % Svårt förstå blanketter 

39 % Annat  

2 % Vet ej/vill ej svara 

 

3. Hur tycker du att SEKO:s a-kassa bäst kan förbättra sin service till dig 

som medlem? 

67 % Har ej angivit något svar.  

9 % Vill ha bättre information 

Exempel på svar: 

”Bättre information i från början när man blir arbetslös t.ex. E-kassan över internet.” 

”Bättre information innan man blir arbetslös så att man slipper komplettera uppgifterna.” 

”Förenkla språket i informationen så att folk förstår.” 

7 % Bättre tillgänglighet 

6 % Handläggningstiden 

4 % Bemötande och kompetens 

8 % Annat 

 

I fråga 1 och 2 ges svaret ”Svårt att förstå blanketter” av 25 respektive 12 procent av medlemmarna. 

Bland svaren finns även ”Dålig information” (fråga 1) och ”Vill ha bättre information” (fråga 3). Det 

är oklart hur många som med det menar att den skriftliga informationen är svår/dålig och hur många 

som tycker att informationen generellt är svår/dålig, t.ex. information från hemsida eller från 

samtal/kontakt med handläggare.  
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1.2 Disposition 
 

Den här uppsatsen inleds med en presentation av SEKO och bakgrunden till min uppsats. Jag 

presenterar också avgränsningar och hur jag använder termer. Därefter, i kapitel 2, presenterar jag mitt 

syfte, där jag också redogör för min grundläggande frågeställning. Sedan följer i kapitel 3 en kort 

beskrivning av klarspråk och klarspråksarbete. Därpå, i kapitel 4, redogör jag för den tidigare 

forskning i som finns ämnet, samt den teoretiska ram (kapitel 5) som jag har i denna uppsats. Efter 

detta presenterar jag i kapitel 6 min metod och mitt material och därefter mina resultat i kapitel 7. 

Uppsatsen avslutas med en resultatdiskussion i kapitel 8. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Denna uppsats huvudsakliga ämne rör begriplighet i text. Att försöka förklara vad en begriplig text är, 

eller vad begriplighet innebär, är svårt eftersom svaren är olika beroende på vem som läser texten, i 

vilket syfte texten är skriven, vad man vill åstadkomma med texten osv. I den här uppsatsen analyserar 

jag text utifrån ett test som har som syfte att förbättra begripligheten i (myndighets-) texter. Jag 

kommer att kort diskutera testets validitet i kapitel 5, men min ståndpunkt i denna uppsats är att testet 

är ett bra redskap för att göra en text mer begriplig. Naturligtvis garanterar ett ”godkänt” test aldrig att 

texten är begriplig. Testet är dock en bra utgångspunkt för revideringar av texten. Testet kan reglera 

enskilda faktorer i texten men kan inte göra om texter. Textens övergripande kvalité ligger fortfarande 

på den enskilda skribentens axlar.  

     Något annat som är viktigt att ta upp när det gäller begriplighet är vikten av att undersöka texten 

med den som faktiskt läser den. För att ordentligt mäta om en viss text är begriplig krävs sådana 

undersökningar. En textanalys kan aldrig helt ersätta dessa. I den här uppsatsen ger jag inte 

medlemsundersökningar någon stor roll (även om jag skulle vilja), men å andra sidan fokuserar jag 

främst på att undersöka vad som gör mina analyserade texter svårbegripliga, och inte om de är 

lättbegripliga. 

 

1.4 Termer 
 

Jag analyserar i denna uppsats brevmallar. I min analys beaktar jag hur begripliga brevmallarna är för 

mottagarna av dem. Mottagarna får naturligtvis inte endast brevmallarna, utan texter som har 

brevmallarna som grund. Jag kommer att använda brevmallar och texter växelvis i denna uppsats – 

brevmallar när jag menar själva mallarna, och texter när jag åsyftar det som mottagarna får. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka SEKO:s brevmallar och svara på varför dessa är 

svårbegripliga. Undersökningen kommer att bestå av textanalyser baserade på Klarspråkstestet. Jag 

kommer alltså att analysera den text som når medlemmarna och undersöka i vilken mån den är 

tillräckligt tydligt formulerad för att mottagarna ska kunna ta till sig och förstå innebörden av 

innehållet. Jag inleder mitt arbete utifrån följande frågor: 

 

 Vad anser SEKO är en ”lättbegriplig” text? Har de några tankar om detta?  

 Måste de skriva på ett visst sätt för att de är en myndighet?  

 Vad är det huvudsakliga problemet med mallarna? Är de fyllda med byråkratisk text? 

Innehåller de onödig information? Har de en invecklad disposition? etc.  

 

 

3. Klarspråk  
 

Myndighetsspråket har länge varit omdebatterat. Det har ansetts vara svårt att begripa och krångligt 

uppbyggt. År 2000 fick Statskontoret i uppdrag av regeringen att utvärdera myndighetstexterna och 

utforma ett diagnostiskt verktyg för att bedöma myndighetstexters begriplighet (Statskontoret 2000). 

Verktyget skulle också hjälpa myndigheterna i deras fortsatta språkvårdsarbete. Detta var en del i det 

klarspråksarbete som har pågått i Sverige ända sedan 1967 – se nedan. Det diagnostiska verktyget kom 

att bli ett test – ett test som idag kallas Klarspråkstestet. Testet utvecklades med nya insikter om 

texters begriplighet. För att undersöka en texts begriplighet räcker det inte att se endast till den 

språkliga formen utan man måste även se till anpassningen till läsaren – textens mottagaranpassning 

(2000:17). För att få en så bra text som möjligt ska skribenten skriva texten ur mottagarens perspektiv. 

Detta är en mycket viktig del i textbegriplighet. I testet får man som skribent besvara ca 30 frågor om 

sin text. Dessa frågor spänner över flera språkliga nivåer samt beaktar hur väl texten är anpassad till 

mottagaren. Testet ser idag lite annorlunda ut än vad det gjorde när det först konstruerades, men 

grunden som testet vilar på är densamma. För att validera testet lät man språkgranskare bedöma testet 

(2000:23). Med testet vill man skapa en större medvetenhet hos skribenten om dess tänkta mottagare.  

 

3.1 Språkvårdsarbete i Sverige 
 

Klarspråk innebär att skriva enkelt och begripligt. Klarspråk idag kan sägas vara väl etablerat bland 

myndigheter. Många känner till klarspråk och många har egna riktlinjer för hur skrivandet ska gå till 

och hur texterna ska se ut på olika myndigheter. Arbetet med klarspråk inleddes redan 1967, då 

Statsrådsberedningen gav ut de första riktlinjerna för språket i lagar. Knappt ett decennium senare 

anställs den första språkexperten i Statsrådsberedningen, och året efter publiceras materialet Att 

skrivas bättre offentlig svenska. Sedan dess har allt större ansträngningar gjorts för att förbättra det 

offentliga språket i Sverige. Man har startat Språkkonsultlinjen (numera kallat 

Språkkonsultprogrammet), ett treårigt program som utbildar språkexperter. Regeringen har tillsatt en 

klarspråksgrupp. Man har även infört en språklag som säger att det svenska myndighetsspråket ska 
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vara ”vårdat, enkelt och begripligt”. Utöver detta har det tagits många språkpolitiska beslut och gjorts 

flera åtgärder för att göra myndighetsspråket mer begripligt. Myndigheterna har alltså kommit en 

ganska lång bit på vägen gällande klarspråk och att göra sina texter mer begripliga. 

     Det är inte bara i Sverige som man har uppmärksammat svårigheterna i myndighetsspråket. 

Liknande åtgärder gällande myndighetsspråket har gjorts i utlandet, t.ex. av den europeiska 

organisationen Clarity och det av det brittiska Plain English-projektet. 

 

3.2 Klarspråkstestets punkter 
 

Klarspråkstestet ser lite olika ut beroende på om det är ett beslut eller en rapport som man vill 

undersöka. Eftersom jag i min uppsats undersöker beslut, följer nedan en kort presentation av varje 

punkt i beslutsversionen av Klarspråkstestet. 

 

Anpassning av texten till mottagaren 

Detta är en mer allmänt hållen punkt som handlar om textens mottagaranpassning: Vet man som 

skribent vem ens läsare är? Vad har läsaren för förkunskaper om ämnet? Är han eller hon van att läsa 

myndighetstexter? Vad ska läsaren veta efter att han eller hon har läst texten?  

 

Tonen i texten 

Den här punkten tar upp frågor rörande tilltal, hur man talar om sig själv som avsändare samt om det 

framgår vem som gör eller ska göra vad i texten. En begriplig text bör, enligt testet: 

 använda direkt tilltal, som att skriva du och inte personens namn 

 låta bli att upprepa avsändarens namn och istället variera med vi 

 befolka språket genom att klargöra aktören i texten, vilket betyder att minimera antalet passiva 

verb, som tar bort aktören, t.ex. som i Avgiften ska betalas.  

 

Innehållet  

Texten ska innehålla all nödvändig information för läsaren samt det som krävs enlig lag. Beroende på 

typ av text ska läsaren få information om 

 vad som har beslutats  

 varför något har beslutats 

 hur man kan överklaga beslutet  

 hur man får mer information m.m. 

 

Dispositionen  

Texten ska vara upplagd så att den viktigaste informationen kommer i början av texten, vilket hjälper 

läsaren att tolka resten av texten. Till dispositionen hör också det att bygga upp texten efter en viss 

tidsföljd, eller att vid längre texter ha en sammanfattning i början av texten.  

 

 

Rubrikerna  

En text ska ha 

 tydliga och informativa ärende meningar som anger vad texten handlar om 

 rubriker som motsvarar dess innehåll  

 underrubriker om texten är lång.  
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Det blir lättare för läsaren om underrubrikerna innehåller verb och inte endast ett substantiv/en 

nominalfras, t.ex. Vill du ompröva beslutet? eller Det här beslutet kan omprövas istället för endast 

Omprövning.  

 

Textens olika delar  

Texten ska tydligt redogöra för beslut och dess motivering. 

 Det ska klart och tydligt framgå vad som har beslutats och på vilka grunder beslutet har tagits. 

Man ska i beslutsbeskrivningen undvika att-satser och istället använda fullständiga meningar.  

 Motiveringen till beslutet ska vara pedagogiskt presenterad. Den ska också stå för sig och inte 

blandas in i själv beslutsmeningarna.  

 Lag- och paragrafhänvisningar tynger texten – de bör finnas med, men inte tillsammans med 

beslutet utan helst allra sist i texten eftersom sådan information sällan är viktig i läsarens 

ögon.  

 Om det är nödvändigt ska det finns med en redogörelse för ärendets gång samt hur man går 

tillväga för att ompröva beslutet eller på annat sätt fortsätta agera i ärendet. 

 

Styckena och sambanden 

En klar text bör: 

 vara indelad i stycken med blankrad emellan 

 bara ha en tankegång i varje stycke 

 ha tydliga samband mellan uttryck som syftar på samma sak 

 innehålla bindeord 

 ha tydliga hänvisningar inom texten. 

  

Meningarna 

Meningarna i texten bör: 

 ha en varierande längd 

 vara enkelt uppbyggda utan långa inskjutna satser 

 ha den viktigaste informationen i början 

 precis som i punkten om stycken och samband, ha en tankegång i varje 

 

Allt för långa meningar frestar på korttidsminnet, vilket gör att man lätt glömmer kärnan i meningen.  

     För att göra informationen ännu tydligare och mer överskådlig är punktuppställningar alltid bra. 

 

Orden och fraserna  

För att texten ska bli så begriplig som möjligt ska man undvika 

 substantiveringar, alltså verb som gjorts om till substantiv, t.ex. inbetalning istället för betala 

in.  

 vaga prepositioner såsom angående och beträffande 

 engelska ord och främmande ord 

 abstrakta ord  

 ålderdomliga och byråkratiska ord 

 felstavningar och andra språkfel. 
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4. Tidigare forskning 
 

Texters begriplighet är ett ämne som det har forskats mycket om inom språkpsykologin
3
. Det var på 

sextiotalet en av språkpsykologins första forskningsfält (Melin 2004:68). Även om metoderna för att 

analysera begriplighet har ändrats under tiden gång, är man relativt eniga om vad som gör en text 

begriplig och vad som gör en text svår. Enligt språkpsykologisk forskning finns det fem grepp som en 

skribent kan ta för att göra sin text mer begriplig (Melin 2004:68ff). Det är att 

 

 använda ett konkret språk  

 skriva texten ur läsarens perspektiv  

 knyta texten till en sak/person  

 fokusera texten genom att positionera informationen rätt 

 skapa närhet till läsaren med hjälp av röst och kausalitet (orsakssamband). 

 

Faktorer som specifikt försvårar en text är 

 

 komplexitet 

 informationspackning 

 abstraktion 

 dålig textbindning. 

 

Något annat som inverkar på hur man förstår en text är vem man är som läsare. Med det menas vilka 

förkunskaper man har, vilka kunskaper man har om språk, vilka kunskaper man har om verkligheten 

samt vilket läsmål man har (Gunnarsson 1989:8 ff).  

Britt-Louise Gunnarsson har i sin forskning fokuserat en hel del på texters perspektiv (i vems 

perspektiv en text är skriven) och har bl.a. undersökt lagtexters begriplighet. Hon testade hur en texts 

perspektiv påverkade dess effektivitet. Materialet var originalversionen och en omskriven version av 

medbestämmandelagen, vilka hon testade på olika läsargrupper. Den omskrivna versionen var skriven 

från läsarens perspektiv. Resultaten värderades utefter hur grupperna efter läsning av vardera text 

klarade olika uppgifter baserade på texterna. Uppgifterna bestod av att tyda lagen och sedan välja olika 

alternativ av handlingar. Resultaten visade att lagen i omskriven text genererade fler godkända svar än 

originalversionen.  

     Textbegriplighet är något som även Charlotta Carlberg Eriksson har undersökt. I sin C-uppsats På 

rätt väg, analyserar hon 54 texter från Skatteverkets fordonsskatteenhet, med syftena att förbättra 

enhetens skribenters skrivande och att undersöka vilka attityder som skapas hos medborgarna genom 

texterna. Hennes huvudsakliga metod är att analysera texterna efter Hellspong och Ledins ideationella, 

interpersonella och textuella faktorer
4
, men hon blandar analysen med kommentarer om/även hjälp av 

Klarspråkstestet. Eriksson kom fram till att enhetens texter faktiskt är begripliga men skulle kunna 

göras ännu mer mottagaranpassade genom att t.ex. byta perspektivet i texterna från Skatteverkets till 

medborgarens.       

                                                           
3 Jag lutar mig i denna uppsats till forskning om begriplighet som är relativt gammal, eftersom man inte har 

forskat om detta på årtionden. Detta är ingenting som jag problematiserar i denna uppsats.  
4
 Läs mer om dessa faktorer under Teoretisk ram 
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     Det finns en hel del undersökningar om myndighetsspråk och klarspråk. Bland tidigare 

kandidatuppsatser finns Eva Marcussons (2009) undersökning av begripligheten i Skatteverkets texter 

med hjälp av Klarspråkstestet. Hon fick varierande resultat på Klarspråkstestets olika punkter och kom 

fram till att de största problemen gällde tilltal, användningen av passiva verb, disposition, 

användningen av konjunktioner, referensbindning och meningsbyggnad. Hon menar att en tillämpning 

av Klarspråkstestet inom organisationen skulle förbättra texterna. 

     Även Madeleine Appelgren (2002) bygger sin undersökning på klarspråk. Hon undersökte i sitt 

examensjobb på Språkkonsultprogrammet förvaltningsbeslut före och efter Klarspråkstestet, och kom 

fram till att även små förändringar i texterna, gällande t.ex. tilltal, förbättrar dem. Appelgren 

problematiserar även tillämpningen av klarspråksarbete i praktiken då hon menar att skribenter i 

praktiken kan få svårt att ta till sig Klarspråkstestet.  

     Lennart Mörner (2006) har i sin C-uppsats undersökt texter med en ekonomisk utgångspunkt. Han 

har analyserat vilka kostnader som dåligt skrivna texter medför för ett företag. Bland dessa kostnader 

märks t.ex. att företaget måste ägna tid åt att förklara det som texten skulle ha förklarat vilket 

resulterar i ökade personalkostnader. Mörner är en av flera som också problematiserar termen 

”begriplighet”. Jens Eeg-Olofsson (2004) undersökte om ”lättlästa” texter faktiskt är lättare att förstå. 

Genom att testa lättlästa myndighetstexter på gymnasieungdomar kom han fram till att skillnaden i 

begriplighet mellan lättlästa texter och myndighetstexter i original är obetydlig. 
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5. Teoretisk ram 
 

Att analysera begriplighet i texter är inte ett nytt fenomen. Som jag nämner ovan (i kapitel 4) är 

forskningen om begriplighet inte ny, vilket kan vara en orsak till att synen på vad som gör en text 

begriplig har förändrats. Medan man förr analyserade begriplighet efter rent lingvistiska faktorer 

såsom LIX-värdet och nominalkvot, har man idag insett att det krävs mer än så för att undersöka 

textbegriplighet (3). Klarspråkstestet består av frågor som spänner över flera språkliga nivåer. Som 

nämns ovan (4.1.) är textens perspektiv en viktig faktor när det gäller hur texten förstås av läsaren. 

Klarspråkstestet var tidig med att lyfta fram att texten ska vara skriven ur läsarens perspektiv. Hela 

Klarspråkstestet går ut på att forma sin text så att den skrivs ur just läsarens perspektiv – varje punkt är 

tänkt att förenkla begripligheten i texten. Klarspråkstestet är alltså inte begränsat till enbart grammatik 

och meningsbyggnad. För att kunna skriva en text ur mottagarens perspektiv måste man även beakta 

t.ex. ton, innehåll och tematik.  

     Testets teoretiska bakgrund är dock spretig. Det är oklart om testet är byggt på vetenskaplig 

forskning då ingen sådan forskning har redovisats. Detta kan ses som negativt i den vetenskapliga 

världen – testets vetenskapliga validitet kan på så sätt ifrågasättas. Jag problematiserar dock inte detta 

vidare i denna uppsats, utan konstaterar att testet ändå belyser viktiga punkter och innehåller punkter 

som genom språkpsykologisk forskning har bevisats förenklar text. 

     Klarspråkstestet innehåller en mängd olika språkliga nivåer. Testet kan därmed sägas bygga på en 

rad olika språkliga synsätt. I testet samsas kognitiva teorier med textlingvistiska och sociosemiotiska. 

Jag har valt att framhålla testets sociosemiotiska språksyn i denna uppsats.  

 

5.1 Michael Halliday och den sociosemiotiska lingvistiken 

 

Inom sociosemiotiken är lingvisten Michael Halliday en förgrundsfigur. Halliday har en funktionell 

språksyn och menar att ”språket har utvecklats i förhållande till de sociala behov som människor har 

när de interagerar med varandra”. Han menar att språket har metafunktioner som fyller olika 

funktioner för människor: det ”hanterar information”, det ”skapar sociala relationer” och det ”ger 

uttryck för erfarenheter” (Hellspong & Ledin 1997:284). Dessa så kallade metafunktioner är en viktig 

beståndsdel i Hallidays sociosemiotiska modell (Hellspong & Ledin 1997:284). Varje metafunktion 

står för var sin aspekt av språket: den textuella sidan, den interpersonella sidan och slutligen den 

ideationella sidan. Dessa tre metafunktioner bygger tillsammans upp språkets struktur (Hellspong & 

Ledin 1997:44, Holmberg Karlsson 2006:13). Hellspong och Ledin (1997) har byggt en analysmetod 

av brukstestexter på dessa tre metafunktioner och gjort dem till sina egna. Den textuella 

metafunktionen ser till textens form, t.ex. textbindning (hur texten sitter ihop), disposition (hur 

rubriker och stycken presenteras) och komposition (textens stil). Den ideationella metafunktionen ser 

till textens innehåll: teman (vad texten handlar om), propositioner (vad texten påstår), presuppositioner 

(vad texten förutsätter att läsaren vet), modalitet (hur texten presenterar fakta) och perspektiv (ur vilket 

perspektiv texten är skriven). Den interpersonella metafunktionen rör relationerna i en text: vilka 

språkhandlingar som sker, vilka attityder som en text uppvisar och vilken situation som läses in i 

texten (t.ex. tilltalet/omtalet i en text). 

     Jag menar att Klarspråkstestet till stor del visar på en sociosemiotisk språksyn eftersom det beaktar 

inte bara faktorer på textlingvistisk nivå utan även sociala faktorer. Klarspråkstestet beaktar implicit de 

tre metafunktionerna. Textuella faktorer kommer fram t.ex. i frågorna om meningslängd och 

textbindning, ideationella faktorer i frågorna om textens innehåll och interpersonella faktorer i 
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frågorna om textens ton och tilltal. Jag bör förtydliga att jag inte ser Klarspråkstestet och Hellspong & 

Ledins analysmetod som synonyma. Klarspråkstestet är i sig inte en analysmetod, utan ett instrument 

för att omarbeta texter. Min anknytning till Hellspong & Ledins modell kommer av att de tre 

metafunktionerna implicit kommer till synes i Klarspråkstestet.   
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6. Metod 
 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka begripligheten i SEKO:s brevmallar. Jag ska undersöka om 

de tillräckligt tydligt formulerade för att mottagarna ska kunna ta till sig och förstå innebörden av 

innehållet. För att göra detta har jag analyserat brevmallarna utifrån punkterna i Klarspråkstestet (3.3). 

Observera att jag har använt mig av den reviderade versionen av Klarspråkstestet, alltså inte versionen 

från 2000 (3). Jag har inte använt mig av Klarspråkstestets samtliga frågor, utan vissa frågor har jag 

utelämnat då jag anser att de inte är relevanta för de texter som jag har analyserat. Jag har också satt 

ihop frågor i testet som jag anser hör ihop. Dessa kommenteras tillsammans.  

     Huruvida brevmallarna är begripliga eller inte baseras alltså på en textanalys. I en sådan här 

undersökning blir en kartläggning av vad textmottagarna tycker om texterna mycket givande. Min 

ambition var från början att använda SEKO:s egen medlemsundersökning som underlag för detta. Det 

visade sig dock att medlemsundersökningen utfördes på ett relativt ytligt plan, där det inte fanns 

utrymme för djupare frågor om textmottagarnas uppfattning av texterna. För min egen del fanns det 

inte tid för en djupare medlemsundersökning av brevmallarna. Jag har dock kort intervjuat några av 

SEKO:s medlemmar, för att få deras synpunkter på texterna som de får. Det är dock alltså 

textanalyserna som ges störst utrymme i denna undersökning. 

     Ett skäl till att jag analyserar brevmallarna utifrån Klarspråkstestet är att det är ett väldigt brett test 

som beaktar många olika nivåer av en text. Att analysera utifrån Klarspråkstestet tror jag bäst kommer 

åt (de eventuella) problemen i brevmallarna. Testet finns för både beslut och rapporter, och eftersom 

jag analyserar texter som innehåller beslut använder jag mig av testet för just beslut. Ett annat skäl är 

att Klarspråkstestet är ett verktyg som SEKO själva kan använda i sitt arbete med att förbättra sina 

texter.     

      

 

6.1 Medlemsundersökning 
 

För att ge ytterligare en dimension till undersökningen av brevmallarna har jag utöver analyserat text 

kort intervjuat några medlemmar om hur de ser på begripligheten i breven som de får. Resultaten från 

SEKO:s egen undersökning ovan (1.1.1) visar att ca 12 % av medlemmarna tycker att texterna som de 

får på något sätt är svåra. Det framgår dock inte vad man tycker är svårt. Det var min ambition att ta 

reda på. Min medlemsundersökning var från början tänkt att ske i enkätform med flera och djupare 

frågor. Logistikproblem gjorde att den istället fick utföras per telefon. Medlemmarna fick först spåras 

via Internet och sedan ringas upp. Detta resulterade i korta och ostrukturerade intervjuer där 

medlemmen fritt fick kommentera breven från SEKO. Trots att intervjuerna har gått mycket 

ostrukturerat till, och att metoden inte är vetenskaplig, vill jag ändå redovisa resultaten här för att få 

med synpunkter från brevmallarnas faktiska mottagare.  
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6.2 Material  
 

Mitt material består av åtta av de vanligaste brevmallarna som man använder på SEKO. Mina 

intervjuer räknar jag inte som material utan diskuterar dem kort i resultatavsnittet.   

Brevmallarna som har undersökts är: 

 

 Förstagångsprövning – beslut om att medlemmen har rätt till a-kasseersättning  

 Beslut om utförsäkring – beslut om att medlemmen kommer att utförsäkras 

 75-dagarsavslag – beslut om att a-kasseersättningen kommer att dras in eftersom det har gått 

75 dagar och medlemmen arbetar 

 Begäran om anställningsbevis – begäran från a-kassans sida om ett anställningsbevis för 

medlemmen 

 Varning utförsäkring – information om att medlemmen snart kommer att vara utförsäkrad 

 Information om a-kassa vid deltidsarbete – information om hur utbetalning av  

a-kasseersättningen kommer att ske till medlemmen som arbetar 

 Inträdesansökan – beslut om att medlemmen beviljas inträde i a-kassan 

 Utträde – beslut om att medlemmen inte längre är medlem i a-kassan 

 

6.3 Metodreflektion  
 

Jag har alltså använt Klarspråkstestet som analysmetod för att undersöka textbegriplighet. 

Analysmetoden kan ifrågasättas eftersom Klarspråkstestets eventuella bakomliggande forskning inte 

redovisas (5). Dock bygger de olika delarna av testet på forskning inom språkpsykologin (4.1), vilket 

ändå ger det viss validitet.  

     Det är naturligtvis inte så att en text automatiskt blir begriplig efter att ha genomgått 

Klarspråkstestet, eller att en text som klarar testet automatiskt är bra. Detta vet vi språkkonsulter, men 

man får inte glömma att testet inte är till för språkexperter. Testet är tänkt att hjälpa gemene man med 

sin text. Vi vet nästan mer idag om vad som gör en text svår än vad som gör den lätt. Man kan nästan 

med säkerhet säga att en text med invecklad meningsbyggnad och svårbegripliga ord gör texten i fråga 

svår, men det är inte lika lätt att säga att texten blir lätt om man tar bort dessa faktorer. Därför ser jag 

Klarspråkstestet mer som ett instrument för att minimera faktorer som försvårar, snarare än lägger till 

faktorer som gör texten lättare.  
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7. Resultat 
 

Under syftebeskrivningen i denna uppsats redovisade jag den grundläggande frågeställning som jag 

inledde mitt arbete utifrån. Under arbetets gång anser jag mig ha fått svar på dessa frågor. 

 

Vad anser SEKO är en ”lättbegriplig” text? Har de några tankar om detta?  

Man har inte tänkt så mycket på just detta, man vet bara att texterna är svåra att förstå eftersom de 

orsakar missförstånd och då de själva (informationschefen, VD:n och en jurist) ibland inte ens förstår 

dem.  

 

Måste de skriva på ett visst sätt för att de är en myndighet?  

SEKO:s mallar är, som nämnts ovan, utformade av deras handläggare och förutom att viss juridisk text 

måste finnas med har de i stort sett fria händer gällande texterna. Texterna utarbetas och formuleras 

utefter alltså efter skribentens förutsättningar. Mallarna är inte konstruerade efter någon mall. På 

senare tid har medlemsutskicken gått genom juristen Rasmus, som har varit min handledare och var en 

av de främsta förespråkarna för ändrade brevmallar på SEKO. Rasmus har redigerat några av 

mallarna, så att de har en klarare disposition och framförallt tydligare rubriker. Från en sådan här 

disposition (utdrag från inledningen): 

 

Information om arbetslöshetsersättning gällande «Personnummer», «Förnamn» 

«Efternamn» 

 

Ärende: Du deklarerar arbete på kassakorten från och med vecka «deltidsvkfrom» 

och har därefter rätt till 75 ersättningsdagar jämsides med arbete. 

 

till en sådan här: 

 

Beslut om ersättningsrätt  

 

Beslut 

 

A-kassan har mottagit din ansökan om arbetslöshetsersättning och funnit att du har 

rätt till ersättning enligt 9 och 12 §§ lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Detta 

gäller från och med  

<ERSBEVILJADFROM>. 
 

Den senare versionen har en, till skillnad från det första exemplet, en klar rubrik och varje underrubrik 

tydligt skiljd från löptexten. Dessa förändringar gjordes av okänd anledning inte på alla mallar, vilket 

framkommer i analysen nedan.  

 
Vad är det huvudsakliga problemet med mallarna? Är de fyllda med byråkratisk text? Innehåller de 

onödig information? Har de en invecklad disposition? osv.  

Svaren på dessa frågor framkommer i min analys nedan.  
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7.1 Textanalys och resultat 

 

Nedan finns en tabell som ger en översikt över analysens resultat. Av utrymmesskäl finns inte varje 

fråga i Klarspråkstestet med i tabellen. Alla frågor som är relevanta i min undersökning och som har 

givit ett betydande resultat kommenteras ändå, dock alltså inte fråga för fråga utan tillsammans med 

den delens andra frågor. Märk väl att tabellen endast är till för översiktens skull.  

     De flesta mallar är indelade i ärende, beslut, motivering, information och omprövning i nämnd 

ordning. Just ärende och beslut innehåller ofta likartad information.  

 Ärende säger med en nominalfras vad ärendet gäller.  

 Beslut säger vad a-kassan har beslutat.  

 Motivering innehåller information om varför beslutet i fråga har tagits.  

 Information ger vidare information om beslutet och/eller andra möjligheter som medlemmen 

har, t.ex. att vid ett avslag istället kunna få pengar på andra grunder.  

 Omprövning beskriver hur man går till väga om man vill ompröva beslutet. 

 

I texten nedan redovisar jag med exempel mina resultat, i samband med att jag diskuterar resultatet. 

Jag har inte använt mig av samtliga frågor i Klarspråkstestet (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Mall 1:  

Förstagångs-prövning 

Mall 2: 

Utförsäkring 

Mall 3: 

75-dagarsavslag 

Mall 4: 

Begäran 
anställningsbevis 

Mall 5: 

Varning utförsäkring 

Mall 6: 

Information deltid 

Mall 7: 

Inträdesansökan 

Mall 8: 

Utträde 

Ton du, dig, den sökande, 

den som, a-kassan; 

ersättning utgår, räknas, 
A-kassan har fastställt, 

får användas, kunna 

anvisas, kunna lämnas 

din, du, a-kassan; A-

kassan beslutar, du kan 

ansöka, kan användas, 
räknas, utbetalas 

din, du, den som, 

arbetslöshets-kassan, 

kassan; Arb.kassan 
beslutar, räknas, kan du 

få,  

du, din, en person, den 

sökande, sökande, a-

kassan; utbetalningen 
stoppas, användas, a-

kassan saknar uppgift, 

ska ha inkommit, kunna 
lämnas 

du, den som, man, en 

person, den sökande, a-

kassan, kassan; som 
tidigare meddelats, 

utbetalas, räknas, 

användas 

du, ingen vi-avsändare du, dig, a-kassan¸ a-

kassan beslutar 

du, a-kassan; a-kassan 

har noterat, a-kassan 

beslutar, aviseras 

Innehåll Se diskussion – –      

Disposition Det viktiga står i början Det viktiga står i andra 

stycket 

Det viktiga står i andra 

stycket 

Det viktiga står i andra 

stycket 

Det viktiga står i stycket 

under ”rubriken” 

Det viktiga står i andra 

stycket 

Det viktiga står i andra 

stycket 

Det viktigaste står 

uppdelat i första och 
andra stycket 

Rubriker         

     Ärende- 

     mening   

Beslut om ersättningsrätt Ingen rubrik, Ärende Ingen rubrik, Beslut om 

ersättningsrättens 
upphörande, Ärende 

Ingen rubrik, Begäran 

om anställningsbevis för 
X 

Ingen rubrik, 

Meddelande om 
kommande utförsäkring 

för X 

Ingen rubrik, 

Information om 
arbetslöshets-ersättning 

gällande X 

Ingen rubrik, Beslut om 

inträde i X 

Ingen rubrik, Beslut om 

utträde ur X för X 

     Rubriker –  

     innehåll 

Rubrikerna svarar mot 
innehållet 

Rubrikerna svarar mot 
innehållet 

Rubrikerna svarar mot 
innehållet 

Rubrikerna svarar mot 
innehållet 

Rubrikerna svarar mot 
innehållet, men alldeles 

för få 

Rubrikerna svarar mot 
innehållet 

Rubrikerna svarar mot 
innehållet 

Rubrikerna svarar mot 
innehållet 

     Under-   

     rubriker 

Finns inte, men behövs – Finns inte, men behövs Finns inte, men behövs Finns inte, men behövs Finns inte Finns inte Finns inte 

Textens delar Paragrafhänvisning i 

beslutet 

Skäl till beslut har egen 
rubrik  

Info om fortsatt agerande 

Klart beslut, dock med 

paragrafhänvisning 

Skäl till beslut har egen 
rubrik 

Info om fortsatt agerande 

Paragrafhänvisning i 

beslutet 

Skäl till beslut har egen 
rubrik 

Info om fortsatt agerande 

Det viktiga står under 

Information 

Beslutet inleds med Som 

tidigare meddelats 

 

Det viktigaste inleds 

med en mening som 

borde stå som rubrik  
Inleds med Enligt ett 

regeringsbeslut 

Paragrafhänvisning 

inleder beslutet 

Skäl till beslut behövs ej 
Personen ”beviljas” a-

kassa  

Motivering består av en 

lång paragraf-

återgivning 
Skäl till beslut har egen 

rubrik 

Info om fortsatt agerande 

Stycken och 

samband 

Klara stycken 

Flera tankegångar i 

samma stycke 
Få bindeord 

Klara stycken 

Flera tankegångar i ett av 

styckena 
Endast ett bindeord: då 

Klara stycken, dock 

uppdelat stycke som bör 

sitta ihop 
Inga bindeord 

 

Klara stycken 

Inga bindeord 

Klara stycken 

Inga bindeord 

Klara stycken*? 

Inga bindeord 

Klara stycken 

Inga bindeord 

Klara stycken 

Inga bindeord 

Meningar Varierande 

meningslängd: 4-35 ord 
 

Varierande 

meningslängd, dock i 
regel långa meningar, 8-

42 ord 

Flera meningar inleds 
med Enligt 

Varierande 

meningslängd 
 

Varierande 

meningslängd 
 

Långa meningar: upp till 

58 ord 
 

Varierande 

meningslängd: mest 
långa meningar 

Lagom långa och klara 

meningar 

Lagom långa meningar, 

förutom i paragrafen 

Ord o fraser om; inkommit, utgår, tar 

i anspråk, medför, avser, 
utför arbete, umgänge 

Presupponerar: karens, 

jämställd tid  

du kan ansöka; avslå,  

Presupponerar: ramtid, 
jämställd tid 

”Bestämmelsen”? 

ersättningsrättens 
upphörande, jämsides 

med, umgänge, anvisas 

till, inkomma med 
skrivelse 

ska ha inkommit, avser, 

anställnings-förhållandet 

tar i anspråk, utför 

arbete,  
Presupponerar: ramtid 

utfört deltidsarbete, 

påbörjat/avslutat 
anställning, ta i anspråk, 

upphört att gälla 

bevilja dig, ska ha 

inkommit 

ska ha inkommit 

Övriga 

kommentarer 

Annat typsnitt  Adressupgifter i 

”Omprövning” 

Inget egentligt beslut  Inget egentligt beslut   



22 

 

7.1.1 Tonen i texten  

 

Har texten ett tydligt och konsekvent direkt tilltal till läsaren? 

Brevmallarnas tilltal är varierande. Samtliga brevmallar använder du och din, som i Om du inte är 

nöjd med beslutet ska du… och det med litet d, men man använder även beteckningar som den som, en 

person, den sökande och man. Det förekommer alltså en hel del omtal när det egentligen borde vara 

tilltal. Se på detta exempel (mall 5): 

 

För att få rätt till en ny ersättningsperiod måste ett arbetsvillkor vara 
uppfyllt, det vill säga man ska under en ramtid av tolv månader ha arbetat 
minst 80 timmar per månad under minst sex månader eller under en 
sammanhängande tid av sex månader ha arbetat minst 480 timmar med 
minst 50 timmar i var och en av månaderna. 

 

Många av brevmallarna ser ut på detta sätt – man talar inte till läsaren. Man riktar sig till läsaren till en 

början, med du, men övergår sedan i att tala om läsaren i tredje person. Ett annat exempel är att man 

istället för att skriva din ansökan använder omtalet en ansökan som. 

     Vissa texter blir helt enkelt klarare med ett du-tilltal. En av meningarna inleds Den som har en 

anställning och får arbetslöshetsersättning… Att istället skriva Om du har en anställning och får 

arbetslöshetsersättning… eller ännu hellre Om du är anställd… eller Om du arbetar… gör texten inte 

begripligare, men tydligare. 

     En ändring av samtliga omtal skulle troligtvis göra texterna alldeles för lediga. Jag tror att det blir 

en bra balans mellan formell och enkel text om man utökar du-tilltalet.  

 

Utnyttjar man möjligheten att tala om avsändaren som vi? 

Ingen av brevmallarna innehåller ordet vi, inte ens när man redan har benämnt sig som a-kassan (i 

föregående mening eller stycke). Att tala om sig själv som oss eller vi – efter att man först skrivit ut 

myndighetens namn – ger en mindre tung och mer varierad text.  

Istället för att skriva  

 

Omprövningen ska ha inkommit till oss inom två månader  

skriver man  

Omprövningen ska ha inkommit till a-kassan inom två månader 

  

Man talar konsekvent om sig själv i tredje person, antingen som a-kassan, kassan eller 

Arbetslöshetskassan. I vissa mallar är inte ens detta omtal konsekvent, då man använder sig av både 

Arbetslöshetskassan och kassan i samma brev.  

 

Framgår det tydligt vem som gör vad, det vill säga har man befolkat språket? 

Brevmallarna innehåller många passiva verb. Aktören är ofta underförstådd, men det gör inte texten 

desto begripligare. Läsaren får ofta läsa att den kan anvisas till något, att något får användas eller att 

något kommer att utbetalas. Även om aktören ofta är underförstådd, hjälper de inte läsaren. Exemplet 

Arbetslöshetsersättning utbetalas vid full arbetslöshet för fem dagar per vecka bör man t.ex. göra om 

helt och lägga in en aktör och ett du. Man använder sig dock även av aktiva verb där agenten är tydlig, 

som i: 

 A-kassan beslutar att avslå din ansökan om fortsatt ersättning 
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7.1.2 Innehållet  

 

Innehåller texten det som läsarna behöver veta och det som krävs enligt lag? 

Jag har inga kunskaper om vilken information som behöver finnas med enligt lag – förutom att 

juridiska hänvisningar måste finnas med i texten. Därför kommenterar jag endast första delen av denna 

fråga. 

     Brevmallarnas innehåll täcker det som läsaren behöver veta. Det finns information om vad som har 

beslutats, varför man har beslutat det, hur man kan överklaga beslutet och annan information. 

Problemet är att det är formulerat på ett sätt som gör denna information svårbegriplig. 

 

 

7.1.3 Dispositionen  

 

Står det som läsaren vill ha svar på tidigt i texten? 

Den viktigaste informationen för läsaren är den som säger vad som har beslutats. Den informationen 

kommer genomgående i början av breven, men inte allra först. Samtliga brev inleds med ett stycke 

som presenterar ärendet, och efter detta följer en presentering av beslutet. Informationen i 

ärendestycket och i beslutsstycket är ofta likartad. De flesta brevmallar inleds på detta sätt: 

 

Beslut vid nyprövning av arbetsvillkoret i samband med utförsäkring för 
«Personnummer», «Förnamn» «Efternamn» 
 
Ärende: Enligt 22 § lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) är 
ersättningsperioden 300 dagar. Din sista ersättningsdag var «utforsdat» 
och a-kassan har prövat om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.  
 
Beslut: A-kassan beslutar att avslå din ansökan om fortsatt ersättning då 
du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt 12 § ALF. 

 

Att presentera ärendet är nödvändigt, men i exemplet ovan, och i de flesta brevmallar, blir resultatet 

väldigt pladdrigt eftersom att det blir mycket redundant information. Myndighetstexter behöver vara 

så klara som möjligt och det uppnås bl.a. genom att ta bort text som inte behöver finnas med – text 

som egentligen bara fyller ut. Man upprepar text och formulerar längre meningar än vad som behövs. 

Det är dock positivt att man vill vara tydlig genom att ge så mycket information till mottagaren som 

möjligt.  

 

7.1.4 Rubrikerna  

 

Har texten en informativ ärendemening? 

Endast en av de undersökta brevmallarna har en klar rubrik i form av en fras i fet stil och med större 

typsnitt. Resterande brevmallar har längst upp i brevet fraser som presenterar ärendet, men inte som 

rubriker då de inte utskiljer sig från resten av texten som en rubrik ska göra. Samtliga fraser inleds 

Beslut om, Begäran om eller Meddelande om. Det kan se ut såhär: 
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                  «Förnamn» «Efternamn» 

                                                                                                «CoAdress» 

                                                                                                «Adressrad1» 

                                                                                                «Adressrad2» 

                                                                                                «Postnr» «Postadress» 

                                               

 

 

                          Beslut om ersättningsrättens upphörande i samband med deltidsarbete för «Personnummer», 

«Förnamn» «Efternamn». 

 

 Ärende: Din rätt till arbetslöshetsersättning i samband med deltidsarbete. 

 osv. 
 

För det första skiljer sig det som ska tolkas som rubrik inte från resten av texten. Den skulle lika gärna 

kunna tas för löptext. För det andra är den onödigt lång med en lång nominalfras som dessutom 

innehåller verbalsubstantiv (upphörande). Mottagarens personliga uppgifter behöver heller inte stå i 

ärendemeningen (som det i gör i exemplet).      

 

Innehåller texten rubriker som svarar mot innehållet? Finns det informativa underrubriker i 

texten?  

Brevmallarnas rubriker svarar i regel mot innehållet, men skulle ändå behöva ändras och göras 

tydligare och genomskinligare. Texterna är också i behov av underrubriker – då menar jag utöver de 

underrubriker som redan finns – speciellt i de texter som är lite längre. En återkommande underrubrik i 

brevmallarna är Information. En sådan rubrik är väldigt intetsägande, d.v.s. under en sådan rubrik kan 

en hel del olika sorters information rymmas, och det gör det också i brevmallarna. Exempel: 

 

Information: Resten av ersättningsperioden kan du få arbetslöshetsersättning för 

veckor när du är helt arbetslös. Begränsningen gäller inte aktivitetsstöd. Det 

innebär att du fortfarande kan få aktivitetsstöd för en vecka när du har arbetat. 

 

Om du är ensamstående och har barn under 18 år som bor hemma hos dig helt eller 

delvis för att du har vårdnad om eller umgänge med dem kan du anvisas till Jobb- 

och utvecklingsgarantin. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information. 

 

Beslutet gäller den här ersättningsperioden. Om du påbörjar en ny 

ersättningsperiod kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning jämsides med 

deltidsarbete under 75 ersättningsdagar. 

 

Texten här är styckeindelad, men varje stycke innehåller så pass självbärande information att 

underrubriker i detta fall är lämpligt. Det första stycket handlar om aktivitetsstöd. Det andra om hur a-

kassan fungerar för ensamstående. Det tredje tar upp information om ersättningen vid en ny 

ersättningsperiod. Vid sidan om att detta textavsnitt inte är så begripligt i sak, behöver avsnittet 

underrubriker för att göra texten klarare och mer översiktlig. Ensamstående vet då t.ex. direkt var de 

ska läsa.  
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7.1.5 Textens olika delar  

 

Är själva beslutet klart och entydigt formulerat? 

Som nämnts ovan är den viktigaste informationen för läsaren den som säger vad som har beslutats. 

Besluten i brevmallarna ser ofta ut såhär: 

 

Beslut: A-kassan beslutar att avslå din ansökan om fortsatt ersättning då du inte 

uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt 12 § ALF. 

 

och såhär: 

 

Beslut: Arbetslöshetskassan beslutar enligt förordningen (1997:835) om 

arbetslöshetsförsäkring att du inte har rätt till arbetslöshetsersättning under veckor 

du arbetar, från och med <<deltidsvktom>>. 

 

Dessa exempel är inte klara eller entydigt formulerade. Besluten inleds ofta med bisats och beskrivs 

med att-satser. De innehåller också paragrafhänvisningar. Något positivt med beslutsformuleringarna 

är att de inte innehåller särskilt svåra ord. 

 

Presenteras skälen för beslutet under egen rubrik?  

Skälen presentera under rubriken Motivering. 

 

Ger man en pedagogisk presentation av skälen till beslutet? 

Motiveringen av varje beslut är inte alltid pedagogisk. Denna information är ofta tyngd med 

paragrafhänvisningar och dess disposition gör motiveringen svårbegriplig. Ibland är det svårt att förstå 

varför ett visst beslut har tagits. Se t.ex. detta exempel ur mall 3, där mottagaren av brevet har fått veta 

att den inte längre får ersättning: 

 

Motivering: Den som har en anställning och får arbetslöshetsersättning under 

samma vecka kan få ersättning i högst 75 ersättningsdagar inom en 

ersättningsperiod. Efter de dagarna kan han eller hon bara få ersättning för helt 

arbetslösa veckor. 

 

Bestämmelsen gäller för alla typer av arbete, oavsett om det finns en fastställd 

arbetstid eller om arbetstiden varierar. Tid som jämställs med arbete, till exempel 

semester eller tid med avgångsvederlag, räknas också in. 

 

Du har fått arbetslöshetsersättning utbetalad jämsides med arbete under 75 

ersättningsdagar, från den <<deltidsvkfrom>> till den <<deltidsvktom>> 

 

I detta avsnitt hamnar det viktigaste allra sist, alltså den information som beslutet bygger på: man får 

när man jobbar deltid a-kassa i endast 75 dagar, och mottagaren har fått a-kassa under just 75 dagar. 

Här behöver man flytta om styckena – och infoga bindeord – så att informationen som nu står sist 

hamnar överst, med en efterföljande förklaring i form av texten som nu står överst. 
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Får mottagaren anvisningar om fortsatt agerande i ärendet, till exempel om beslutet kan 

överklagas eller inte? 

 

Anvisningar om fortsatt agerande finns i samtliga brevmallar där sådan information är relevant. 

Anvisningarna finns under rubriken Omprövning, och dessa är i regel lätta att begripa. De är korta och 

förklarar enkelt hur man går tillväga om man inte är nöjd med beslutet. Exempel: 

 

Omprövning: Om du inte är nöjd med beslutet ska du skriva till a-kassan och tala 

om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. 

Omprövningen ska ha inkommit till a-kassan inom två månader från det du fick 

del av beslutet. I annat fall får a-kassan inte ompröva det. Glöm inte att uppge 

namn, adress och personnummer. 

 

Språkligt sett kan det förbättras, men budskapet kommer ändå fram. Det enda negativa är att 

adressuppgifter inte konsekvent uppges i brevmallarna. Endast en mall hade adressuppgifter till SEKO 

i själva mallen. Eftersom texten under Omprövning är densamma i alla mallar verkar detta bara vara 

ett slarvfel. För enkelhetens skull, och för de som inte har tillgång till Internet, bör adressuppgifter 

finnas med i mallen.  

 

 

7.1.6 Styckena och sambanden  

 

Är texten indelad i stycken där nytt stycke markeras med blankrad? Är styckeindelningen 

logiskt genomförd med en tankegång per stycke? 

 

Texten är indelad i stycken med blankrad mellan dem, men styckeindelningen är inte alltid logisk. 

Som jag nämnt ovan förekommer stycken som består av flera olika sorters information, även om det 

inte förekommer allt för frekvent. Det gäller t.ex. följande stycke, som inleder med en 

paragrafhänvisning och fortsätter i andra meningen med att informera om att ”även jämställd tid” kan 

”användas” (vad det nu innebär):  

 

Motivering: Enligt 12 § ALF krävs för att uppfylla ett arbetsvillkor 6 arbetade 

månader med minst 80 timmars arbete varje månad eller arbete i 6 

sammanhängande månader med totalt 480 timmar och minst 50 timmar i varje 

månad under en ramtid av 12 månader. Även jämställd tid som föräldrapenning 

och fullgjord tjänstgöring enligt lag om totalförsvarsplikt kan användas, men då 

max två månader av de sex. 

 

I ett annat stycke finns t.ex. information om antal ersättningsdagar, om att en karens ska ha 

gjorts innan man får ersättning och om hur helgdagar påverkar utbetalning av a-kassa – allt i 

ett och samma stycke (under rubriken Information).  

 

Finns det bindeord som visar hur meningar och stycken hänger ihop, till exempel eftersom, men, 

därför att, trots att, nämligen? 

Bindeord skapar samband i texten och hjälper läsaren att förstå varför en viss sak har skett eller 

bestämts. Dessa lyser med sin frånvaro i brevmallarna. Förutom och och ett enda då finns inga 

bindeord mellan meningarna i texterna. Istället för bindeord sätter man punkt och börjar en ny mening, 
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vilket innebär att texterna ofta förlorar sin följsamhet och att vissa meningar ibland blir väldigt korta. 

Eftersom brevmallarna istället för att använda bindeord sätter punkt eller komma, blir texternas 

innehåll svårare att förstå bakgrunden till. 

 

7.1.7 Meningarna 

 

Varierar meningslängden så att några meningar är korta (omkring 10 ord) och andra är längre 

(upp till ungefär 25 ord)? 

Meningarna i brevmallarna varierar, men är ofta mycket långa. I och med att man inte använder sig av 

bindeord blir en del meningar väldigt korta, medan andra meningar blir väldigt långa. Se t.ex. denna 

mening som innehåller nästan sextio ord:  

 

För att få rätt till en ny ersättningsperiod måste ett arbetsvillkor vara uppfyllt, det 

vill säga man ska under en ramtid av tolv månader ha arbetat minst 80 timmar per 

månad under minst sex månader eller under en sammanhängande tid av sex 

månader ha arbetat minst 480 timmar med minst 50 timmar i var och en av 

månaderna. 

 

En extremt lång mening som denna är svår att hålla i minnet och bör delas upp. En sådan här mening, 

som innehåller mycket fakta och även många siffror, skulle med fördel punktuppställas. 

 

Är meningarna enkelt byggda utan till exempel långa inskjutna satser och onaturlig ordföljd? 

Eftersom meningarna ofta blir väldigt långa samlas mycket information i samma mening. De är dock 

sällan invecklade med särskilt långa inskjutna satser, eller har onaturlig ordföljd.  

 

Kommer det viktiga tidigt i meningen? 

Många meningar inleds med lag- och paragrafhänvisningar, vilket innebär att den viktigaste 

informationen inte alltid kommer först. Den kommer dock relativt tidigt, men det gör inte texterna mer 

begripliga för det, utan problemet ligger i hur meningarna är formulerade och vilken sorts information 

som ingår och vilka ordval som har gjorts. Flera meningar inleds med bisats, med Enligt vilket medför 

att det viktiga inte alltid kommer tidigt i meningen. Detta är dock inte ett så vanligt förekommande 

problem att det påverkar begripligheten i brevmallarna.  

Exempel: 

 

För veckor då du utfört deltidsarbete kan du få maximalt 75 ersättningsdagar, även 

semester räknas som deltidsarbete.   

och 

A-kassan beslutar att i enlighet med 34 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 

bevilja dig inträde från och med… 

 

 

Använder man punktuppställningar för att göra informationen överskådlig? 

Inga av de undersökta brevmallarna innehåller punktlistor eller motsvarande. Vissa brevmallar skulle 

bli tydligare med sådana, men jag tycker inte att det är ett måste. Att korta ned meningarna och 

använda fler underrubriker är lämpligare för dessa brevmallar.  
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7.1.8 Orden och fraserna  

 

Är texten fri från substantiveringar som tynger texten?  

Brevmallarna innehåller relativt få substantiveringar, men förekommer dock. Två exempel är 

ersättningsrättens upphörande och påbörjat anställning.  

 

Är texten fri från ord som har förlängts i onödan? (Skriver du till exempel fråga i stället för 

frågeställning?) 

Brevmallarna innehåller inga ord som har förlängts i onödan. 

 

Använder man korta prepositioner i stället för de vaga angående, avseende, beträffande, 

gällande, rörande? 

Vaga prepositioner förekommer, men inte i särskilt hög grad. 

 

Använder man nutida och begripliga ord i stället för ålderdomliga, stela och byråkratiska?  

Jag anser att ordvalen hör till de största problemen. Det förekommer många byråkratiska och lite 

svårbegripliga ord och fraser i brevmallarna, t.ex. 

 

 inkomma med skrivelse 

 ta i anspråk 

 bevilja dig 

 ska ha inkommit 

 upphört att gälla 

 

Använder man konkreta ord?  

Det förekommer inte allt för många abstrakta ord i brevmallarna. Det finns dock några, t.ex. umgänge 

och vårdnad i  

 

Om du är ensamstående och har barn under 18 år som bor hemma hos dig helt eller 

delvis för att du har vårdnad om eller umgänge med dem kan du anvisas till Jobb- 

och utvecklingsgarantin. 

 

I övrigt används inte särskilt många abstrakta ord i brevmallarna. 

 

Förklarar man fackord och förkortningar som man måste ha med i beslutet? 

De flesta brevmallar innehåller fackord som inte alltid förklaras. Exempel på sådant ord är ramtid i  

 

… arbete i 6 sammanhängande månader med totalt 480 timmar och minst 50 

timmar i varje månad under en ramtid av 12 månader… 

 

Inga brevmallar innehåller förkortningar.  

 

Undviker man modeord, svengelska och främmande ord? 
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Inga brevmallar innehåller engelska ord, främmande ord eller modeord.  

 

Har man noga kontrollerat att beslutet inte innehåller felstavade ord eller andra språkfel? 

Inga brevmallar har innehållit stavfel eller liknande. 
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7.2 Vad gör brevmallarna svårbegripliga?  
 

I min analys framkommer det att brevmallarna ”bryter” mot de flesta av testets punkter. Problemen 

med brevmallarna finner man alltså på flera nivåer. Man kan dock inte peka på endast en eller några få 

punkter i testet där brevmallarna brister, för att förklara svårbegripligheten. Utifrån min egen 

kompetens som språkkonsult, är mitt omdöme att de är de sammantagna bristerna på alla nivåer som 

gör brevmallarna svårbegripliga. Det finns dock faktorer som jag anser har en lite större roll i att 

brevmallarna blir svåra. Dessa är: 

 

 användningen av svårbegripliga och ålderdomliga ord 

 bristen på underrubriker  

 val av rubriker/rubriknamn 

 tunga beslutsformuleringar 

 informationspackade stycken där flera tankegångar samsas i samma stycke 

 

Ordvalen i brevmallarna påverkar starkt begripligheten i brevmallarna. Man bör byta ut ålderdomliga 

ord och förklara de fackord som man tar med. Även bristen på underrubriker påverkar begripligheten. 

I brevmallarna förekommer ofta informationspackade stycken, med mycket sakinformation hoptryckt i 

ett och samma stycke. Att trycka in en massa information under ett stycke gör översikten av texten 

svår och texterna blir ostrukturerade. Att använda fler informativa underrubriker skulle göra 

brevmallarna lättare att läsa och ge mer struktur. 

    Beslutet är i regel det viktigaste i texterna. I nuläget är besluten tyngda med laghänvisningar och 

inleds med bisats. Även motiveringen av besluten och informationen därefter är viktig för mottagaren. 

Dessa texter är ofta tunga, ofta inte syntaktiskt sett utan innehållsligt. Besluten behöver rensas på 

redundant information och paragrafhänvisningar. Stycket som inleder mallarna – ärendestycket – kan 

tas bort helt alternativt istället ingå i ett stycke tillsammans med beslutet, det beror på mall för i vissa 

mallar är ärendestycket och beslutsstycket mycket likartade och i vissa mallar inte.  

      

      

7.3 Medlemsundersökning 
 

Jag ringde upp tjugo medlemmar och fick tag på tolv stycken. Av dessa hade sju någon form av 

kommentar om breven och fem av dessa hade något negativt att säga om brevmallarna. Jag började 

med att presentera mig och förklara att jag analyserar begripligheten i SEKO:s brevmallar. Jag frågade 

först om de ville svara på några frågor om brevmallarna. Jag frågade därefter vad de tyckte om 

texterna som de får av SEKO. Om de inte visste eller tvekade frågade jag om de tyckte att texterna var 

svåra på något sätt eller om de i regel förstår dem bra. Två av de uppringda svarade nej på detta, 

medan fem stycken (med olika formuleringar) svarade att de tyckte att texterna var svåra. Jag frågade 

då om de kunde beskriva på vilket sätt. Samtliga svarade att de tyckte att breven innehöll svåra ord 

samt krångliga meningar. De kunde inte vara mer specifika, och det förstår jag. Dessa svar är ganska 

övergripande, men i denna situation där en person utan förvarning ringer upp och ställer frågor om 

något som man inte dagligen reflekterar över, kan man inte räkna med några säkra och specifika 

resultat. Personerna som jag ringde upp är inte representativa för SEKO:s samtliga medlemmar. 

Resultatet är ändå intressant, eftersom det var så de faktiskt svarade. Det är som sagt väldigt generella 

svar, men likväl stämmer de överens med mina resultat från textanalysen. 
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8. Resultatdiskussion  

 

I den här uppsatsen har jag analyserat brevmallar efter Klarspråkstestet för att ta reda på vad som gör 

dem svårbegripliga. Klarspråkstestet visar att brevmallarna har brister på de flesta språkliga nivåer. 

Problemen hos Marcusson (2009) och Appelgren (2002) gällde främst tilltal, användning av passiva 

verb och konjunktioner, referensbindning och meningsbyggnad. I min undersökning har SEKO:s 

brevmallar visat brister på de flesta nivåer, t.ex. de punkter som visat sig vara problematiska hos 

Marcusson och Appelgren. De punkter som jag anser försvårar allra mest är dock ordval, 

beslutsformuleringar och användning av rubriker (disposition).    

     Jag konstaterar alltså att brevmallarna inte är mottagaranpassade. Skribenterna har inte beaktat 

mottagaren i utformningen av texterna. Vad jag menar med det är att utformningen av brevmallarna 

uppvisar sådana drag som vittnar om att man istället för att skriva utifrån vad man tror att mottagaren 

kan, har följt myndighetsspråkets tradition av stundtals invecklad syntax och svårbegripliga ord. Detta 

kan betyda två saker: antingen är det attityderna det är fel på – man vet att det är svårbegripligt men 

skriver så ändå, eller så beror det på okunskap. Nu vet jag att man på SEKO, åtminstone bland 

informationspersonalen, är medvetna om att texterna är svåra. Det är dock främst handläggarna som 

producerar brevmallarna. Man kan ändå inte skylla på dem. En ändring måste vara förankrad hos 

ledningen för att den ska ske. Man måste också göra enskilda skribenter medvetna om vad som gör en 

text svår. Det tror jag är mer effektivt, och på något sätt lättare, än att försöka beskriva vad som gör en 

text lätt. När man är medveten om vem mottagaren är och vilka kunskaper den personen kan tänkas ha 

om ämnet som texten handlar om, är det lättare att använda ett lämpligt språk. Man får dock inte 

glömma att sakinnehållet har en stor roll i att brevmallarna blir svåra. Att konvertera invecklade a-

kasseregler till enkel svenska är inte det lättaste.  

     Som jag skriver i inledningen till denna uppsats, har texterna som jag har analyserat mycket viktigt 

innehåll. Brev från a-kassan innehåller inte sällan viktiga uppgifter som mottagaren måste kunna 

förstå. Både min egen analys och SEKO själva säger att brevmallarna är svåra att förstå. Många av 

SEKO:s medlemmar har också svenska som andraspråk, vilket sätter dem i en ännu mer utsatt 

situation. Om texterna är svåra för personer med svenska som modersmål, hur tar då personer som inte 

har det emot texterna? Att kommunikationen mellan medborgare och myndighet fungerar bra är 

mycket viktigt, särskilt för medborgarens skull, för som enskild person sitter man i ett utsatt läge när 

man har med en myndighet att göra. Att kommunikationen fungerar ger förtjänster även för 

myndigheten. Bra fungerande kommunikation (begripliga texter) sparar in på resurser genom att man 

slipper all administration och alla övriga kostnader som är förenade med att människor inte förstår vad 

som står i brevet som skickas (se t.ex. Mörner 2006). Detta medför att man istället kan lägga resurser 

på myndighetens faktiska arbete och göra det så bra som möjligt. 

     Jag nämner i inledningen att något som är oerhört viktigt i en undersökning likt min, är en djupare 

användarundersökning för att ta reda på hur mottagarna av texterna uppfattar dem. Man får dock tänka 

på att en användarundersökning inte säkert kommer att belysa de verkliga problemen. Som lekman 

kan det vara svårt att beskriva vad man tycker är svårt med en text. Det bekräftar situationen på SEKO 

– man tyckte att brevmallarna var svåra men kunde inte beskriva på vilket sätt. 

      

Jag kommer med uppsatsen som grund att producera en skrivhandledning till SEKO. Den kommer att 

bestå av punkter som är inspirerade av Klarspråkstestet, samt allmänt hållna punkter om vad man som 

skribent ska undvika i textproduktionen. Jag har goda förhoppningar om SEKO:s framtida texter. 

Skälet till det är den attityd gentemot deras textproblem som min handledare (informationschef) och 
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SEKO:s vd har visat. Man är medveten om problemen, vilket är ett stort första steg. Man har också 

visat stor tacksamhet gentemot mig och mitt arbete med texterna, för man vill verkligen ha en 

förändring. Medvetenheten om de språkliga problemen har varit stor på den avdelning som jag har haft 

kontakt med. Man ser därför mitt arbete som särskilt värdefullt i försöken att förankra förändringar hos 

ledningen. Förhoppningsvis kommer mitt arbete att leda till tydligare och bättre texter från SEKO a-

kassa.  
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Bilagor 
Mall 1: Förstagångsprövning 
 
 
 

Beslut om ersättningsrätt   
     
                                                                        
Beslut 
 

A-kassan har mottagit din ansökan om arbetslöshetsersättning och funnit att du har rätt till ersättning 

enligt 9 och 12 §§ lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Detta gäller från och med  

<ERSBEVILJADFROM>. 

 

A-kassan har fastställt din dagpenning till <DAGP> kronor och din normalarbetstid till <NA> timmar 

per vecka. Din <INKOMSTTYP> är fastställd till <NI> kronor. 
 
 
Information 
 

Ersättningsperioden är 300 dagar. Innan ersättning utgår ska, enligt 21 § ALF, en karens på sju dagar 

göras. Arbetslöshetsersättning utbetalas vid full arbetslöshet för fem dagar per vecka oavsett om 

veckan innehåller helgdagar eller inte. 

 

Allt som hindrar dig att söka arbete ska deklareras på kassakortet och medför avdrag från ersättningen. 

Alla förändringar som sker ska omedelbart anmälas till kassan. 

 

Från och med den 1 oktober 2007 räknas dagar med aktivitetsstöd från ersättningsperioden. Detta 

innebär att arbetslöshetsersättningen och aktivitetsersättningen utbetalas med sammanlagt 300 dagar 

alternativt med 450 dagar om man har barn under 18 år när den 300:e dagen infaller. 

 

Från och med den 7 april 2008 gäller en ny begränsningsregel för ersättning i samband med 

deltidsarbete. För veckor som en person utför deltidsarbete kommer ersättning att kunna lämnas under 

sammanlagt längst 75 ersättningsdagar inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i 

perioden får endast användas för veckor då den sökande inte utför något arbete. Deltidsräkneverket 

löper per ersättningsperiod, och börjar om från noll när den sökande tar en ny ersättningsperiod i 

anspråk. Begränsningen avser endast dagar med arbetslöshetsersättning, inte dagar med aktivitetsstöd. 

 

Sökande som är ensamstående och på grund av vårdnad eller umgänge har egna barn under 18 år 

boende helt eller delvis i sitt hem och har förbrukat 75 deltidsdagar, kommer att kunna anvisas till 

jobb- och utvecklingsgarantin. Läs mer om den nya regeln på www.seko.se. Klicka på ”A-kassan”. 
 
 
Omprövning 
 

Om du inte är nöjd med beslutet ska du skriva till a-kassan och tala om varför du anser att beslutet ska 

ändras och vilken ändring du vill ha. Omprövningen ska ha inkommit till a-kassan inom två månader 

från det du fick del av beslutet. I annat fall får a-kassan inte ompröva det. Glöm inte att uppge namn, 

adress och personnummer. 

 

Med hälsning 

A-kassan för Service och Kommunikation 

<HANDLAGGARE_NAMN> 
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Mall 2: Utförsäkring 
 «Regdat»  
 
 
 
 «Förnamn» «Efternamn» 
 «CoAdress» 
 «Adressrad1» 
 «Postnr» «Postadress» 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut vid nyprövning av arbetsvillkoret i samband med utförsäkring för «Personnummer», «Förnamn» 
«Efternamn» 
 
Ärende: Enligt 22 § lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) är ersättningsperioden 300 dagar. Din 
sista ersättningsdag var «utforsdat» och a-kassan har prövat om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.  
 
Beslut: A-kassan beslutar att avslå din ansökan om fortsatt ersättning då du inte uppfyller ett nytt 
arbetsvillkor enligt 12 § ALF. 
 
Motivering: Enligt 12 § ALF krävs för att uppfylla ett arbetsvillkor 6 arbetade månader med minst 
80 timmars arbete varje månad eller arbete i 6 sammanhängande månader med totalt 480 timmar 
och minst 50 timmar i varje månad under en ramtid av 12 månader. Även jämställd tid som 
föräldrapenning och fullgjord tjänstgöring enligt lag om totalförsvarsplikt kan användas, men då 
max två månader av de sex. 
 
Information: Om du senare anser dig ha uppfyllt arbetsvillkoret kan du ansöka om ersättning på nytt. 
 
Information om sammanräkning av dagar med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd: 
Från och med den 1 oktober 2007 räknas även dagar med aktivitetsstöd från ersättningsperioden. 
Detta innebär att arbetslöshetsersättningen och aktivitetsersättningen utbetalas med sammanlagt 300 
dagar alternativt med 450 dagar om man har barn under 18 år när den 300:e dagen infaller. 
 
Omprövning: Om du inte är nöjd med beslutet ska du skriva till a-kassan och tala om varför du anser 
att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Omprövningen ska ha inkommit till a-kassan 
inom två månader från det du fick del av beslutet. I annat fall får a-kassan inte ompröva det. Glöm 
inte att uppge namn, adress och personnummer. 
 
 
Med hälsning  
A-kassan för Service och Kommunikation 
 
 
 
«Handläggare_förnamn» «Handläggare_efternamn» 
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Mall 3: 75-dagarsavslag 
«Utskriftdat» 

                                                                                               
 
 
                                                                                                «Förnamn» «Efternamn» 
                                                                                                «CoAdress» 
                                                                                                «Adressrad1» 
                                                                                                «Adressrad2» 
                                                                                                «Postnr» «Postadress» 
                                               
 
 
 
 
                          Beslut om ersättningsrättens upphörande i samband med deltidsarbete för 

«Personnummer», «Förnamn» «Efternamn». 
 
 Ärende: Din rätt till arbetslöshetsersättning i samband med deltidsarbete. 
 
 Beslut: Arbetslöshetskassan beslutar enligt förordningen (1997:835) om 

arbetslöshetsförsäkring att du inte har rätt till arbetslöshetsersättning under veckor du 
arbetar, från och med <<deltidsvktom>>. 

 
 Motivering: Den som har en anställning och får arbetslöshetsersättning under samma 

vecka kan få ersättning i högst 75 ersättningsdagar inom en ersättningsperiod. Efter 
de dagarna kan han eller hon bara få ersättning för helt arbetslösa veckor. 
 
Bestämmelsen gäller för alla typer av arbete, oavsett om det finns en fastställd 
arbetstid eller om arbetstiden varierar. Tid som jämställs med arbete, till exempel 
semester eller tid med avgångsvederlag, räknas också in. 
 
Du har fått arbetslöshetsersättning utbetalad jämsides med arbete under 75 
ersättningsdagar, från den <<deltidsvkfrom>> till den <<deltidsvktom>> 
 

 Information: Resten av ersättningsperioden kan du få arbetslöshetsersättning för 
veckor när du är helt arbetslös. Begränsningen gäller inte aktivitetsstöd. Det innebär 
att du fortfarande kan få aktivitetsstöd för en vecka när du har arbetat. 
 
Om du är ensamstående och har barn under 18 år som bor hemma hos dig helt eller 
delvis för att du har vårdnad om eller umgänge med dem kan du anvisas till Jobb- och 
utvecklingsgarantin. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information. 
 
Beslutet gäller den här ersättningsperioden. Om du påbörjar en ny ersättningsperiod 
kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning jämsides med deltidsarbete under 75 
ersättningsdagar. 

 
  Omprövning: Om du inte är nöjd med kassans beslut kan du begära att kassan skall      
  ompröva det. Du måste då skriva till kassan och tala om varför du vill att beslutet skall  
  ändras och vilken ändring du vill ha. Du måste inkomma med din skrivelse inom två  
  månader från den dag du fick detta beslut annars får kassan inte ompröva beslutet.  
  Adressen är Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation, Kanslikontoret, Box  
  1105, 111 81 STOCKHOLM. 

 
 

  Med hälsning 
                         A-kassan för Service och Kommunikation 

 
                         «Handläggare_förnamn» «Handläggare_efternamn» 
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Mall 4: Begäran anställningsbevis 
«Regdat»  

 
 
 
 «Förnamn» «Efternamn» 
 «CoAdress» 
 «Adressrad1»      
 «Postnr» «Postadress» 
 
 
 
 

 
 
 
Begäran om anställningsbevis för «Personnummer», «Förnamn» «Efternamn» 

 
Ärende: Du deklarerar från och med «datarb» arbete på dina kassakort men a-kassan saknar uppgift 
om hur du är anställd. 
 
Information: Be din arbetsgivare om ett anställningsbevis och skicka det sedan omgående till  
a-kassan.  
 
Anställningsbeviset ska ha inkommit senast inom 14 dagar räknat från detta brevs datum. Om det 
begärda anställningsbeviset inte kommit till a-kassan inom ovan angiven tid, kommer utbetalningen av 
arbetslöshetsersättning att stoppas. 
     
För veckor som en person utför deltidsarbete kommer ersättning att kunna lämnas under sammanlagt 
längst 75 ersättningsdagar inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får 
endast användas för veckor då den sökande inte utför något arbete. Deltidsräkneverket löper per 
ersättningsperiod och börjar om från noll när den sökande tar en ny ersättningsperiod i anspråk. 
Begränsningen avser endast dagar med arbetslöshetsersättning, inte dagar med aktivitetsstöd. 
 
Den som är anställd hos ett bemanningsföretag betraktas inte som arbetslös och har därmed inte rätt 
till arbetslöshetsersättning. Den anställde anses stå till bemanningsföretagets förfogande motsvarande 
sitt arbetsutbud. 
     
Tänk på att alltid skicka ett nytt anställningsbevis till a-kassan när anställningsförhållandet ändras. 
 
Har du en heltidsanställning – skicka istället ett arbetsgivarintyg om du återkommer till a-kassan. 
 
Med hälsning 
A-kassan för Service och Kommunikation 
 



39 

 

Mall 5: Varning utförsäkring 

 «Regdat» 

 «Förnamn» «Efternamn»  
 «CoAdress» 
 «Adressrad1» 
 «Postnr» «Postadress» 

 
 
 
 
 
 
Meddelande om kommande utförsäkring för «Personnummer», «Förnamn» «Efternamn» 
 
Ärende: Som tidigare meddelats är ersättningsperioden längst 300 dagar. Du har nu «kvarvdgr» 
dagar kvar av din ersättningsperiod och är snart utförsäkrad. 
  
Information: För att få rätt till en ny ersättningsperiod måste ett arbetsvillkor vara uppfyllt, det vill säga 
man ska under en ramtid av tolv månader ha arbetat minst 80 timmar per månad under minst sex 
månader eller under en sammanhängande tid av sex månader ha arbetat minst 480 timmar med minst 
50 timmar i var och en av månaderna. Kassan har enligt en preliminär bedömning funnit att du 
uppfyller ett arbetsvillkor. 
 
Enligt 22 § ALF gäller att den som har barn under 18 år den dag den 300:e ersättningsdagen infaller 
får automatiskt ytterligare 150 ersättningsdagar. Detta gäller även om ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt. 
Det finns även en möjlighet att istället för att uppbära ersättning från arbetslöshetskassan under dessa 
”extra” 150 dagar delta i jobb- och utvecklingsgarantin och eventuellt också återgå till den pågående 
ersättningsperioden. 
 
Från och med den 1 oktober 2007 räknas även dagar med aktivitetsstöd från ersättningsperioden. 
Detta innebär att arbetslöshetsersättningen och aktivitetsersättningen utbetalas med sammanlagt 300 
dagar alternativt med 450 dagar om man har barn under 18 år när den 300:e dagen infaller. 
 
Från och med den 7 april 2008 gäller en ny begränsningsregel för ersättning i samband med 
deltidsarbete. För veckor som en person utför deltidsarbete kommer ersättning att kunna lämnas 
under sammanlagt längst 75 ersättningsdagar inom en ersättningsperiod. Resterande 
ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då den sökande inte utför något arbete. 
Deltidsräkneverket löper per ersättningsperiod, och börjar om från noll när den sökande tar en ny 
ersättningsperiod i anspråk. Begränsningen avser endast dagar med arbetslöshetsersättning, inte 
dagar med aktivitetsstöd.  
 
Sökande som är ensamstående och på grund av vårdnad eller umgänge har egna barn under 18 år 
boende helt eller delvis i sitt hem och har förbrukat 75 deltidsdagar, kommer att kunna anvisas till 
jobb- och utvecklingsgarantin. Läs mer om den nya regeln på www.seko.se. Klicka på ”A-kassan”. 
 
 
Med hälsning 
A-kassan för Service och Kommunikation 

http://www.seko.se/
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Mall 6: Info deltid 
«Regdat» 

 
 
 
 
 «Förnamn» «Efternamn» 
 «CoAdress» 
 «Adressrad1» 
 «Postnr» «Postadress» 
 
 

 
 
 
 
 
Information om arbetslöshetsersättning gällande «Personnummer», «Förnamn» «Efternamn» 
 
Ärende: Du deklarerar arbete på kassakorten från och med vecka «deltidsvkfrom» och har därefter 
rätt till 75 ersättningsdagar jämsides med arbete. 
 
Information: Nya regler gäller från och med den 7 april 2008 Enligt ett regeringsbeslut gäller från och 
med den 7 april 2008 en ny begränsningsregel i arbetslöshetsförsäkringen för ersättning i samband 
med deltidsarbete.  
 
Deltidsarbete max 75 dagar per ersättningsperiod 
För veckor då du utfört deltidsarbete kan du få maximalt 75 ersättningsdagar, även semester räknas 
som deltidsarbete. Resterande dagar av ersättningsperioden på 300 dagar får endast användas för 
veckor då du inte utfört något arbete. De 75 dagarna börjar räknas den 7 april 2008 och inte 
retroaktivt. 
 
Begränsningsregeln gäller alla anställningsformer även timanställningar. Den gäller endast dagar med 
arbetslöshetsersättning, inte dagar med aktivitetsstöd. Ersättningsdagar i en vecka där du påbörjat 
eller avslutat en anställning räknas. Karensdagar räknas inte. 
 
Ensamstående med barn under 18 år 
Du som är ensamstående och på grund av vårdnad eller umgänge har egna barn under 18 år boende 
helt eller delvis i ditt hem ska, när du har förbrukat dina 75 deltidsdagar, kunna anvisas till jobb- och 
utvecklingsgarantin. Den anvisningen sköts av Arbetsförmedlingen. 
 
Tidigare begränsningsregler upphör 
Före den 7 april 2008 fick du som hade en tillsvidareanställning på deltid inte ta en ny 
ersättningsperiod i anspråk efter att den tidigare ersättningsperioden tagit slut. Den 
begränsningsregeln har nu upphört att gälla. 
 
 
Med hälsning 
A-kassan för Service och Kommunikation 
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Mall 7: Inträdesansökan 
   Stockholm  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Beslut om inträde i A-kassan för Service och Kommunikation för  
 
 
Ärende: Du har överlämnat ansökan om inträde i A-kassan för Service och Kommunikation samt 
förbundet. Du har också överlämnat intyg om medlemskap från en annan a-kassa med ursprungligt 
inträde från och med  
 
 
Beslut: A-kassan beslutar att i enlighet med 34 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor bevilja dig 
inträde från och med  
 
 
Omprövning: Om du inte är nöjd med beslutet skall du skriva till kassan och tala om varför du anser 
att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Omprövningen ska ha inkommit till a-kassan 
inom två månader från det du fick del av beslutet. I annat fall får a-kassan inte ompröva det. Glöm 
inte att uppge namn, adress och personnummer. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
A-kassan för Service och Kommunikation 
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Mall 8: Utträde  

 
«namn» 

    «conamn» 
    «gatuadr» 
    «postnr»  «ort» 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om utträde ur A-kassan för Service och Kommunikation för «PERSNR», «NAMN» 
 
Ärende: A-kassan har noterat att du inte har betalt din medlemsavgift till a-kassan.  
 
Beslut: A-kassan beslutar enligt Lagen om arbetslöshetskassor (LAK) 45 och 47a §§ att du därmed 
utträtt ur a-kassan från «akavregdat». 
 
Motivering: LAK anger förutsättningarna vid ”Bristande betalning av medlemsavgift” i 45§: 
 
”En medlem skall anses ha trätt ur arbetslöshetskassan, om medlemmen vid utgången av andra 
månaden efter den tid på vilken en medlemsavgift eller ett särskilt uttaxerat belopp belöper inte har 
betalat avgiften eller beloppet till kassan och inte heller anmält ett förhållande på vilket befrielse från 
betalningsskyldighet kan grundas. Medlemmen skall anses har trätt ut ur kassan vid den tidpunkten. 
I en arbetslöshetskassa med en längre avgiftsperiod än en kalendermånad skall en medlem som inte 
inom tre månader från periodens början har betalat medlemsavgiften anses trätt ut ur kassan efter den 
tiden.” 
 
Omprövning: Om du inte är nöjd med beslutet ska du skriva till a-kassan och tala om varför du anser 
att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Omprövningen ska ha inkommit till a-kassan inom 
två månader från det du fick del av beslutet. I annat fall får a-kassan inte ompröva det. Glöm inte att 
uppge namn, adress och personnummer. 
 
Efter omprövningstiden aviseras arbetslöshetsavgift för obetalda månader till och med sista 
medlemsdagen. 
 
Med hälsning 
A-kassan för Service och Kommunikation 
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Resultat från SEKO:s medlemsundersökning 
Det brev om kompletterande uppgifter som du fick från SEKO:s a-kassa var lätt att förstå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet om ersättning som du fick från SEKO:s a-kassa var lätt att förstå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


