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Jag har tittat på en kommunal förvaltning och undersökt bland annat hur handläggare mottagar-
anpassar skrivelser. Trots bristande mottagaranpassning har mottagarna – politikerna, inga problem 
att förstå. Trots detta har de synpunkter på handläggarnas skrivelser. För att spara tid så vill de ha 
huvudbudskapet framhävt och klart och tydligt formulerat. De vill ha en lättöverskådlig text med en 
ändamålsenlig disposition. För flera betydde det att förslaget till beslut skulle komma först. Flera 
uttryckte också ett önskemål om en bra sammanfattning, som skulle räcka att läsa i de flesta fallen. 
Jag tror att Klarspråkstestet skulle kunna vara en bra hjälp för handläggarna när de skriver 
tjänsteskrivelser, men att det skulle kräva tid som inte finns till förfogande. 
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1 Inledning 

Inledningen består av en allmän inledning, syfte, bakgrund, tidigare forskning, 
material och metod. 

1.1 Allmän inledning 
På 1970-talet var debatten om myndighetsspråket intensiv. Demokratin skulle 
utvidgas genom klarspråk och kanslisvenskan kallades maktspråk. Otaliga 
motioner och betänkanden skrevs i språkfrågor och under 1976 tillsattes fyra 
byråkratiutredningar. 

 
Språkkonsultlinjen startade 1978. Av demokratiskäl började man utbilda 
språkvårdare som skulle förändra myndighetsspråket. I början fick språkkonsulter 
i hög utsträckning jobb på myndigheter. Men hur gick det med myndighets-
språket? 
 
Förvaltningslagen som kom 1986 gav tydliga direktiv till författare av 
myndighetstext. I § 7 i förvaltningslagen står det så här: ”Myndigheter skall 
sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt” 
 
Den som ska se till att lagen efterföljs är myndighetens chef. Trots att lagen finns 
är den ingen garanti för ett begripligt språk. Det behövs en medvetenhet och ett 
aktivt språkvårdsarbete för att myndigheternas texter ska bli bättre. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka några handläggares syn på sin egen 
skrivprocess och mottagaranpassning samt jämföra hur mottagaranpassningen ser 
ut i tjänsteskrivelser respektive medborgarbrev. 
 
För att ta reda på hur handläggarnas mottagaranpassning fungerar tänker jag fråga 
vad mottagarna – politikerna tycker. Min hypotes är att handläggarna inte 
mottagaranpassar tjänsteskrivelserna och att politikerna därför har svårt att förstå. 
Jag tror även att medborgarbreven är mer mottagaranpassade och begripliga. 
 
Ytterligare ett syfte är att inleda språkvårdsarbetet i kommunen genom denna 
fallstudie på Tekniska förvaltningen. 
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1.3 Tidigare forskning 
 
Britt-Louise Gunnarsson har ägnat sig åt lagtext och dess begriplighet 
(Gunnarsson 1982). Hon menar att både texten och läsarens förkunskaper samt 
läsmål påverkar begripligheten. De fem läsmålen är: 
 

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 (1992) menar också att det på en arbetsplats uppstår en 
kommunikativ gemenskap med hierarkier som påverkar attityder, värderingar och 
normer som gruppen står för. På egen hand kanske inte den enskilde hand-
läggaren vågar driva språkvårdsfrågor. Medborgarnas, och i min undersökning, 
politikernas läsmål kan komma att väga lätt gentemot myndighetens inre struktur.  
 
Det fiktiva kommundelskontoret i Gunnarssons undersökning (Gunnarsson 
1992:103) liknar kommunhuset i Botkyrka fast det är mycket mindre. På Nylunda 
kommundelskontor jobbar 35 personer och på Botkyrka kommunkontor 350 
personer. På Tekniska förvaltningen jobbar 90 personer. Handläggarna visar 
likheter med både skribenterna på medel och hög nivå. De skriver olika typer av 
dokument som ofta granskas av andra handläggare eller chefen.  
 
Nyström (2001:18) visar att förvaltningsbeslut ofta har bristande mottagar-
anpassning. Ytterligare brister är kanslispråk, inskott, ickeinformativa rubriker, 
dålig textbindning och otydlig disposition. Ett av rapportens användnings-
områden var att ta fram ett redskap till självhjälp för myndigheternas skribenter. 
Klarspråkstestet utformades för att vara ett diagnosinstrument att bedöma 
kvaliteten på myndighetstexter med. Det har visat sig vara ett effektivt redskap 
som lyfter fram brister i mottagaranpassning och begriplighet.  Klarspråks-
gruppens arbete har sedermera fått stor genomslagskraft och gruppen delar varje 
år ut priset Klarspråkskristallen till en person eller myndighet som genomfört ett 
stort språkvårdsarbete. 
 
Klarspråkstestet har i många sammanhang visat sig vara en hjälp för skribenter på 
både myndigheter och företag. 
 
Språkkonsulten Madeleine Appelgren (2002) visade i sitt examensarbete att 
Klarspråkstestet påverkade vissa skribenter på myndigheter att förändra sina 
texter och bli medvetna om deras brister.  
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1.4 Bakgrund 
Språkvårdsarbetet i Botkyrka kommun ligger i startgroparna. Det har initierats av 
informationschefen Kicki Morsing, som i flera år intresserat sig för arbetet med 
språkfrågor. Informationschefen i Botkyrka arbetar på kommunledningskontoret 
under Kommunstyrelsen och spelar en viktig roll i kommunens språkvård. Hon 
har även stort inflytande över normbildningen, precis som informations-
sekreteraren i Gunnarsons undersökning (1992:92). Till skillnad från 
informationssekreteraren, som är chef för kanslisektionen i det fiktiva Nylunda, 
har Kicki ingen arbetsledande funktion, trots att hon är chef. 
 
Jag kontaktade informationschefen i Botkyrka för att höra om kommunen hade 
behov av en språkkonsultinsats. Informationschefen angav då tjänsteskrivelserna 
som ett tänkbart problemområde. Det fanns en allmän uppfattning om att de var 
”krångliga”. 
 
Jag har valt att kalla invånarna i Botkyrka för medborgare, eftersom det är det 
uttrycket som används på Botkyrka kommuns webbplats och av de flesta 
handläggare och politiker. 
 
Min uppsats kan ses som en inledande fallstudie av handläggarna på en av 
förvaltningarna, den tekniska. Uppsatsen kan också komma att säga något om 
behovet av utbildning för handläggarna och var tyngdpunkten i språkvårdsarbetet 
bör ligga. 

1.5 Material och metoder 
Materialet och metoderna består av tre delar: intervjuer med fem handläggare vid 
Tekniska förvaltningen, enkätsvar från tio politiker, och klarspråkstest av tre 
tjänsteskrivelser och två medborgarbrev. Jag har även tittat på texternas LIX-
värden.  
 

1.5.1 Intervjuer med handläggare 
Jag intervjuade fem handläggare på Tekniska förvaltningen. Handläggarna fick 
svara på sju intervjufrågor (bilaga 1). Frågorna var öppna utan givna 
svarsformuleringar. Intervjuerna gjordes på handläggarnas arbetsrum och tog 30– 
45 minuter.  
 
Frågorna handlade om handläggarnas skrivprocess och mottagaranpassning. 
Eftersom syftet är att ta reda på deras tankar kring mottagaranpassningen så 
tyckte jag att det var naturligast att fråga dem om det. 
 
Jag antecknade svaren samtidigt som de fick läsa själva frågorna. Naturligtvis 
hade jag kunnat vara mer fokuserad om jag hade använt bandspelare, samtidigt 
hade risken funnits att samtalet flutit ut mera. De sista intervjuerna var jag mera 
diskussionsbenägen tack vare den kunskap jag fått från de tidigare intervjuerna, 
och kanske påverkade det även handläggarna. 



   7  

Om handläggarna och Tekniska förvaltningen 
Tekniska förvaltningen valdes ut av informationschefen som en lämplig 
förvaltning. Nämndsekreteraren gjorde urvalet av handläggare beroende på deras 
tillgänglighet och möjlighet att närvara den utvalda veckan. Det råkade bli bara 
män, men det fanns kvinnliga handläggare på förvaltningen också. Det hade varit 
intressant att intervjua någon kvinnlig handläggare också. Kanske hade 
mottagaranpassningen sett annorlunda ut?  
 
Tekniska förvaltningen lyder under Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden, 
och har cirka nittio personer anställda. Tekniska förvaltningens arbetsuppgift är 
att planera, bygga och förvalta de allmänna kommunägda anläggningarna i 
Botkyrka: vatten och avlopp, gator och vägar samt parker och markområden. 
Förvaltningen upphandlar arbetena av olika entreprenörer. Tekniska 
förvaltningen har en förvaltningschef och varje enhet har en enhetschef. 
Enheterna inom Tekniska förvaltningen är: Fastighetskontoret, Plan- och 
bygglovenheten, Gata- och parkenheten, VA-enheten, Mark- och 
exploateringsenheten, Kart- och mätenheten. 
 
Organisationsskiss över Botkyrka kommun: 
 

Figur 1: Organisationsskiss1 

                                                 
1 All information om Botkyrka kommun är hämtad från webbplatsen www.botkyrka.se 
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Handläggarna är experter på sina områden. De är utbildade ingenjörer med olika 
inriktningar. De skriver bland annat beslutsunderlag, tjänsteskrivelser, till 
politikerna i Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden. 
 
 I tjänsteskrivelserna ger handläggarna ett förslag till hur politikerna ska besluta i 
ett visst ärende. Oftast går politikerna på handläggarnas linje och röstar enligt 
deras förslag. Tekniska nämndens möte är deras gemensamma forum. Där 
berättar handläggarna om de ärenden som de berett (”drar ärendet”) och 
politikerna har möjlighet att ställa frågor. Vissa ärenden går vidare till kommun-
styrelsen och några ända upp till kommunfullmäktige. 
 
Handläggarna kommer att kallas för namn på bokstäverna A-E: 
 
Alf – är enhetschef på Gata- och parkenheten på Tekniska förvaltningen och har 
jobbat där i 20 år. 
Bertil – är trafikplanerare på Gata- och parkenheten och har jobbat där 1,5 år. 
Charlie– är ingenjör på Gata- och parkenheten och har bott i Sverige i 14 år och 
jobbat på Tekniska förvaltningen i 5 år. 
David– är enhetschef på Väg- och vattenenheten och har jobbat på Tekniska 
förvaltningen i 8 år. 
Erik– är enhetschef på fastighetskontoret och har jobbat på kommunkontoret i 11 
år. 

 

1.5.2 Enkät till politiker 
Enkäten består av sex frågor (bilaga 2): dels tre flervalsfrågor med kryss-
möjligheter, som redovisas i tabellform, och dels tre frågor med en Osgoodskala 
(Osgood 1957, Gunnarson 1992) med siffrorna 0–10 där politikerna fick markera 
sin uppfattning med ett kryss på skalan.  Skalan bestod av motpoler som alltid – 
aldrig, för korta – för långa, lite insatt – väldigt insatt. Att jag hade ett ojämnt 
antal siffror gjorde att det fanns ett medelalternativ som många lockades att välja. 
Med ett jämnt antal siffror hade jag tvingat politikerna att ta ställning åt det ena 
eller andra hållet. 
 
Jag funderade först på öppna frågor men det kändes lättast att ta reda på det jag 
ville med mer slutna svarsalternativ. Det var bra med flervalsfrågor, men det var 
ändå svårt att komma åt begripligheten. Politikerna är så vana vid att läsa den här 
typen av texter. 

 
Att fylla i enkäten tog 3–10 minuter. Jag satt bredvid och kunde svara på 
eventuella frågor. 

 
 
Om politikerna och deras politiska uppdrag 
Jag träffade nio fritidspolitiker och hade e-postkontakt med en. Jag har 
sammanlagt fått tio besvarade enkäter från politikerna i Tekniska nämnden. 
Politikerna är förtroendevalda och representerar sitt parti i nämnden. Vi träffades 
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antingen på deras arbetsplats eller i anslutning till nämnd- eller 
fullmäktigesammanträden.  
 
Urvalet gjorde jag själv ur förtroendemannaregistret som finns på Botkyrka 
kommuns webbplats. Jag tog kontakt med dem via e-post och valde ut lika många 
män som kvinnor. Att jag tog kontakt via e-post gjorde att de utan e-postadress 
uteslöts, vilket kan ha påverkat urvalet. Jag försökte också välja ut politiker med 
invandrarbakgrund genom att titta på deras namn, men i ett av fallen då jag valt 
en kvinna med osvenskt namn så var kvinnan skånska, så det var inte helt enkelt.  
 
Varje politiker har 10–20 ärenden att läsa igenom inför varje nämnd-
sammanträde, som är en gång i månaden. De större partigrupperna träffas en 
vecka innan mötet och majoritetspartierna träffas en timme samma kväll som 
mötet. Politikernas erfarenhet av arbete i politisk nämnd är 1–20 år.  

 
Vi samtalade också om deras situation och om de hade övriga synpunkter på 
handläggarnas skrivelser. 
 
Politikerna var tillmötesgående och pratade gärna om tjänsteskrivelserna, som de 
hade många synpunkter på. Samtliga angav också att de hade blivit 
”miljöskadade” och vana vid myndighetstext, och hade svårt att ge neutrala svar 
på några av frågorna. 
 
Politikernas läsning bör stämma överens med läsmål 5 (Gunnarsson 1982) 
”Integrering i egen omvärldsuppfattning”. Målet är att införliva textinnehållet 
med tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter. 
 

1.5.3 Klarspråkstest av tjänsteskrivelser och medborgarbrev 
 

Tjänsteskrivelserna skrivs av handläggarna på förvaltningen och riktar sig till 
framförallt nämndens ledamöter. Allmänheten kan ta del av dem vid intresse och 
pressen har också tillgång till dem eftersom det är offentliga handlingar. 
Tjänsteskrivelserna är oftast 1–2 sidor. 

 
Jag har valt ut tre tjänsteskrivelser av varierande slag, ett yttrande till en 
detaljplan, ett svar på en motion och ett yttrande till ett medborgarförslag (bilaga 
3–5), och klarspråkstestat dem. Dessa tjänsteskrivelser är typiska för Tekniska 
förvaltningen. Jag har även testat två medborgarbrev (bilaga 6–7) för att jämföra 
de olika texttyperna. 
 
Klarspråkstestet utformades för att vara diagnosinstrument för att bedöma 
kvaliteten på myndighetstexter (Nyström 2000).  
 
Testet innehåller 35 frågor uppdelade på fem olika nivåer. Texterna har blivit 
granskade av mig och fått omdömen på testets alla nivåer. På nivån som gäller 
textstruktur och textbindning gick det inte att få något omdöme på någon av 
texterna. Orsaken är att man måste svara ”ja” på ett visst antal frågor för att få ett 
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omdöme. Uteblivet omdöme är alltså indirekt ett dåligt omdöme. Jag har bedömt 
texterna som förvaltningsbeslut, vilket är en av tre valbara kategorier i testet. De 
andra kategorierna är rapport och informationsbroschyr. Även medborgarbreven 
har bedömts som förvaltningsbeslut. 

 
Jag använder Klarspråkstestet för att se dels om det är tillämpbart på 
tjänsteskrivelserna och medborgarbreven och se dels vad testet säger om de här 
texterna. Om det är tillämpbart kan det vara ett verktyg i kommunens fortsatta 
språkvårdsarbete. 
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2 Resultat 

Resultatet består av tre delar: intervjuer med handläggare, enkätsvar från politiker 
och resultatet av de klarspråkstestade tjänsteskrivelserna och medborgarbreven.  
 

2.1 Intervjuer med handläggarna 
Handläggarna skriver tjänsteskrivelser som beslutsunderlag till politikerna i 
tekniska nämnden. Förslagen kan komma ifrån medborgare, från dem själva eller 
externa samarbetspartner som t.ex. bygg- eller fastighetsbolag. Jag kallar 
handläggarna för Alf, Bertil, Charlie, David och Erik. När de talar om chefen är 
det i några fall enhetschefen Alf de menar. För det mesta är det dock 
förvaltningschefen som menas. Handläggarna intervjuades i den nämnda 
ordningen med Alf först och Erik sist. Några av handläggarnas svar har jag valt 
att kommentera.  
 

2.1.1 Hur mycket skriver de? 
Jag undrade hur mycket handläggarna skriver. De fick räkna med all text-
produktion inklusive e-post. Handläggarna uppger att de skriver mellan 4 timmar 
till 1,5 dag under en vecka. De tycker att det är svårt att uppskatta tiden. Jag blev 
förvånad över att de skrev så lite. 

 

2.1.2 Vad skriver de? 
Vad skriver handläggarna? Det varierar en del med fackområdet, men de flesta 
skriver rapporter, remisser och andra underlag. Alla utom en skriver brevsvar och 
e-post till medborgare. En skriver parkeringstillstånd och en annan skriver 
momsanvisningar. Det som förenar är tjänsteskrivelserna som alla skriver i 
varierande mängd.  

2.1.3 Finns det mallar för tjänsteskrivelserna? 
Finns det mallar för tjänsteskrivelserna? Ja, svarade Alf. Det visade sig dock 
endast vara en grafisk mall, som reglerar layouten. Erik visade hur mallen ser ut, 
och den skiljer sig inte från någon annan av kommunens dokumentmallar 
förutom rubriken ”TJÄNSTESKRIVELSE”. Mallarna var ganska nya, 1–2 år 
trodde handläggarna. Mallarna hade införts av informationschefen ”som vill att 
kommunen ska ha en enhetlig profil utåt” enligt Alf som också menade att det var 
positivt och ”förändring måste komma uppifrån”. David berättade att inte alla 
använder sig av malldokumenten, ”det kan se ut hursomhelst”. 
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Det visade sig att det finns en önskad disposition, ”som chefen vill att vi ställer 
upp det”. I den uppställningen ska handläggaren först ange bakgrunden till 
ärendet, om det är ett medborgarförslag eller vad som har hänt. Sedan kommer en 
redogörelse för vad förvaltningen tycker och sist ett förslag till beslut. Det är en 
sorts kronologisk ordning som handläggarna verkar uppskatta och tycka är logisk. 
Den har införts av den nya chefen som började för två år sen. ”Ledningen vill ha 
det så”, sa Bertil, och de flesta skriver så.  Men det finns inga standardiserade 
rubriker utan det kan se olika ut i olika ärenden. Innan dess skrev var och en som 
den tyckte var lämpligt. 
 
Uppställningen som handläggarna uppfattar som logisk, den kronologiska, 
återspeglar arbetsgången i ärendet. Handläggaren har arbetat med ärendet, tagit 
fram fakta och annan relevant information och vill bygga upp en logisk struktur 
som leder fram till det rekommenderade beslutet. Charlie säger att ”medborgaren 
skulle bli ledsen om ett negativt beslut skulle komma först och skulle inte ta in 
någon motivering då. Det är bättre om man förbereder medborgaren, förklarar 
och motiverar beslutet först”. Om man däremot sätter läsaren i centrum är det inte 
alls säkert att den vill veta sakerna i den ordningen enligt Ehrenberg-Sundin m.fl. 
(1993)  
 
När Alf säger att förändring måste komma uppifrån så är det precis det 
språkexperterna menar i Språkvårdsprojektet (Ehrenberg-Sundin. m.fl.1993), 
både inom myndigheten men också mellan myndigheter. Att det bedrivs 
språkvårdsarbete i regeringskansliet är en viktig signal till alla landets 
myndigheter och kommuner. 
 
Alf sa att informationschefen hade infört de nya mallarna. Hon vill också att 
kommunen ska ha en enhetlig profil utåt. Precis som informationssekreteraren i 
Nylunda har informationschefen i Botkyrka inflytande över normbildningen 
(Gunnarsson 1992). Även den nya förvaltningschefen har inflytande över 
normbildningen.  
 

2.1.4 Läser någon handläggarens text under skrivprocessen? 
Jag undrade om någon läser handläggarnas texter under skrivandet. Alla sa att 
deras text blev läst någon gång av ytterligare någon. Erik var tveksam, det hände 
bara om det var något speciellt som förvaltningschefen måste godkänna. Erik 
hade dock haft en chefsbefattning tills alldeles nyligen, vilket kan förklara hans 
bristande behov av respons. Det hände att en arbetsgrupp tittade på hans texter 
också, när den ingick i något större sammanhang. Bertil och Charlie läste alltid 
varandras texter innan de visade enhetschefen. De båda kompletterar varandra 
med olika språk- och faktakunskaper.  

 
Alf (enhetschefen Gata- och parkenheten) berättade om en katalogstruktur de har 
på intranätet där alla dokument ligger från det att de öppnats. Om han vill att 
någon ska läsa hans text så brukar han e-posta den personen en länk till den 
platsen i katalogstrukturen som det aktuella dokumentet ligger på. Det var bara 
personalen på enheten som hade tillgång till dokumenten. Detta var dock inget 
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handläggarna använde systematiskt, men de trodde att Alf ville ha det så eller 
hade nog sagt något om det. Oftast drar handläggarna ut texten på papper när 
någon annan ska läsa. 
 
Alf sa också att det är en typ av kvalitetssäkring att låta andra läsa sin text. David 
sa att det finns en ambition att varje text ska läsas av två personer. Något sådant 
sa ingen annan. 
 
I Gunnarssons undersökning (1992) visar det sig att de viktigaste texterna blir 
lästa av ytterligare någon. Så även i Botkyrka. Handläggarna sa också att 
enhetschefens eller förvaltningschefens godkännande eller råd behövdes i vissa 
fall. En handläggare kan inte lova något själv, men kan däremot klargöra fakta.  
 
Enhetschefen Alf har en vision att alla dokument ska ligga i katalogstrukturen 
som alla har tillgång till. Det verkar inte ha förankring hos hans medarbetare på 
enheten. Annars låter det som en smidig och bra lösning. 
 
Det verkar finnas ett motstånd mot att granska text på skärmen. De flesta 
handläggare drar ut texten på papper både för egen granskning och när någon 
annan ska läsa texten. Det kan vara en förklaring till att systemet med 
katalogstrukturen inte har slagit igenom. Eller så tilltalas handläggarna inte av att 
alla har tillgång till deras texter. 

 

2.1.5 Får handläggarna någon respons på sina texter? 
Handläggarna får respons från de andra handläggarna, enhetscheferna, 
förvaltningschefen, politiker och medborgare. De andra handläggarna har 
synpunkter på både form och innehåll. För Charlie, som inte kommer från 
Sverige, är det extra värdefullt och nödvändigt med respons på det språkliga 
innehållet. 

 
Politikerna har möjlighet att ställa frågor på nämndmötet då handläggarna ”drar” 
ärendet. Responsen från politiker handlar nästan uteslutande om innehållet: 
”Annat vore ju larvigt, innehållet är ju viktigast” menade Alf. David hade fått 
höra en gång av politikerna att hans text var svår att förstå. 
 
Medborgarna är en stor mottagargrupp. Flera av handläggarna har mycket 
brevkontakt med medborgare. Två av dem har fått höra att de skriver formellt och 
att det är svårt att förstå. En gång var det ett fackord som en medborgare inte 
förstod. En annan gång var problemet det krångliga språket. 

 

2.1.6 Använder handläggarna några skrivhjälpmedel? 
Jag var nyfiken på om handläggarna använde några ordböcker eller skrivregler 
och om det i så fall var nätbaserade skrivhjälpmedel. Men det enda skriv-
hjälpmedel som alla handläggarna använde sig av var stavnings- och 
grammatikkontrollen i ordbehandlingsprogrammet Word. Samtliga tyckte att 
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Word var otillräckligt och gav falska alarm. Word upptäckte inte heller en del fel 
som de själva eller kollegorna upptäckte. Charlie använder Svenska Akademiens 
ordlista (SAOL). Anledningen till det är att han är invandrare och har bott i 
Sverige i fjorton år. Charlie sa att han lär sig nya ord varje dag och att SAOL är 
hans bibel. Erik sa att det fanns några ordböcker ute i någon bokhylla i korridoren 
men att han aldrig har behövt använda någon. 
 
Att handläggarna inte använder några skrivhjälpmedel alls är också överraskande. 
 

2.1.7 Vem/vilka är mottagare av handläggarnas texter? 
Det finns tre externa mottagargrupper för handläggarnas texter: Politiker, 
medborgare och andra myndigheter och kommuner. 
 
 De interna mottagarna är andra tjänstemän inom kommunen. Erik skriver bara 
till tjänstemän och politiker. Bertil skriver mest till medborgare och de andra 
skriver till alla mottagargrupper. 
 

2.1.8 Mottagaranpassar handläggarna sina texter? 
Alla svarar att de anpassar texterna efter mottagarna. När Alf skriver till 
medborgare försöker han undvika fackord.  
 
Charlie säger att mormor ska förstå när han skriver till medborgare. Det är hans 
ambitionsnivå. Han säger också att det är så mycket som handlar om pengar. ”Det 
gör ont i hjärtat att säga att människor har fel när de har rätt och det bara är 
kommunen som inte har råd. ” 
 
Handläggarna säger att det märks på medborgarens brev vilken nivå man behöver 
lägga sig på. Ibland är det barn som skriver. Men när nämnden är mottagare är 
det svårare. I Nylunda säger de också att ”Man ska skriva enkelt till allmänheten, 
men till nämnden måste man skriva annorlunda”. (Gunnarsson1992:123) När 
man skriver till nämnden behövs det abstraktioner, säger David, om man ska 
beskriva komplicerade skeenden. David säger också att det är lätt att falla in i en 
fackvokabulär. Erik tycker inte att man ska ”överförenkla” när man skriver till 
nämnden. 
 
Jag frågade om de pratar med varandra om fackorden, i vilken utsträckning man 
använder dem eller hur man kan förklara dem. Några sådana diskussioner har de 
aldrig. 
 
Handläggarna säger att de anpassar sina texter och tänker på hur de använder 
fackord. Samtidigt tycker de att det är svårt att avgöra hur mycket en medborgare 
förstår och behöver veta. Handläggarna ser olika på politikerna som mottagare 
och hur mycket de förstår. De är alla överens om att man kan uttrycka sig 
annorlunda till nämnden än till medborgaren. Det verkar finnas ett behov hos 
några handläggare att definiera mottagaren och hur man hanterar fack- och 
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jargongord både till medborgare och nämnd. Framförallt bör det finnas 
förhållningsregler, så att handläggarna gör på liknande sätt. Det ska inte behöva 
vara stor skillnad på texter från olika handläggare när det gäller förekomsten av 
fackord och dylikt.  
 

2.1.9 Har handläggarna gått någon skrivutbildning? 
Jag undrade om handläggarna hade gått någon skrivkurs under sin utbildning 
eller på förvaltningen. Bertil, som är relativt nyanställd, har gått en kurs i 
kommunikation under sin utbildning. Alf var självlärd, sa han. Erik har gått en 
kurs på förvaltningen i ”Skriva på webben”. David har inte gått någon kurs. 
Charlie, som är invandrare hade inte heller gått någon skrivkurs, men skulle gärna 
vilja. 

2.1.10 Hur är en bra text, enligt dig? 
Här undrade jag generellt vad som kännetecknar en ”bra text”. Men handläggarna 
tolkade det som ”hur är en bra tjänsteskrivelse”, så då fick det bli så istället. 

 
Erik tycker att en bra text ska vara anpassad efter läsaren.  
Alf sa: 

Den ska vara kort, tydlig, tala om fakta och vad man kan göra. Man ska inte inveckla sig. 
Rakt på. Inge byråkratlarv. 

David tycker att den ska förmedla det avsedda för avsedd målgrupp. Bertil tycker 
att den ska svara på frågan, redovisa vad man tänkt. Budskapet ska vara klart och 
tydligt om man inte vet vem som är mottagare. Charlie tycker att det ska vara lätt 
att förstå och välformulerat. Först måste man förbereda läsaren och sen komma 
med beslutet. Om man läser varför först så är det lättare att förstå sen. 
 
Förvaltningschefen har lyckats bra med att implementera sin syn på en 
ändamålsenlig disposition. Alla handläggare talar om att redovisa hur man tänkt 
först och vad man kan göra. Men sen tycker de att det ska vara rakt och tydligt, 
lätt att förstå och inget byråkratlarv. Tyvärr lever handläggarna inte upp till det 
själva. Som Alf sa: ”Man blir hemmablind i sitt byråkratspråk.” 
 

2.1.11  Vad tycker du om Tekniska förvaltningens texter? 
Kan något bli bättre? 
Hur ser handläggarna på texterna från den Tekniska förvaltningen? Vill de 
förbättra något?  
 
Alf tycker att de är ganska bra. De har utvecklats på de två senaste åren med den 
nya förvaltningschefen. ”Förändringen måste komma uppifrån”, säger Alf. Han 
tycker samtidigt att det vore bra att bli medveten om sitt eget språk, att han har 
blivit hemmablind i sitt byråkratspråk.  
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David tycker att allt kan bli bättre, framförallt språket och formen. ”Det slarvas 
med layouten och alla använder inte de nya mallarna till alla dokument.” David 
visade mig exempel på sådant slarv.  
 
Charlie anser att texterna är bra. ”Förvaltningschefen bryr sig om språket och att 
det är begripligt. Det gjorde inte den förra chefen som var man”. Charlie tror att 
kvinnliga chefer bryr sig mera om detaljer.  
 
Bertil skulle vilja ha samarbete med politikerna. ”Jag vet ju inte hur de vill ha 
texten. Visste man det så skulle det ju vara mycket lättare att skriva.” Ändå står 
det på kommunens webbplats: 

 

Botkyrka kommuns systematiska kvalitetsarbete har ett  fokus på målstyrning, ekonomi i 
balans, en tät dialog mellan politiker och tjänstemän samt ett nära samarbete mellan 
kommunala verksamheter och andra aktörer i kommunen och omvärlden. 

2.2 Enkäter till politikerna 
Här redovisas svaren på enkätfrågorna (bilaga 2) och kommentarer till dessa. 

 

2.2.1 Hur uppfattar du tjänsteskrivelserna? 
Här undrar jag hur bra politikerna förstår innehållet i tjänsteskrivelserna. 
Siffrorna över skalan anger antalet politiker och siffrorna under skalan är skalans 
mått. Här kontrolleras inte deras faktiska förståelse utan deras subjektiva 
uppskattning. 
 
 
 2 2      2      4   
Aldrig problem att förstå                                  Alltid problem att förstå 

 
  

0                              5             10  
 
 

Figur 2: Problem att förstå? 
 

Politikerna förstår tjänsteskrivelserna väldigt bra. Kanske är det svårt att erkänna 
att man inte alltid förstår? Men flera politiker sa också att de var miljöskadade av 
dylika texter och därför inte hade några problem. Flera fritidspolitiker skriver 
själva liknande texter i sitt arbete.  
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2.2.2  Vad skulle kunna vara problemet med 
tjänsteskrivelserna? 
 
Sex politiker tycker att strukturen skulle kunna vara ett problem. Endast två 
politiker tycker att fackord är ett tänkbart problem.  
 
Som annan anledning nämner en politiker etablerade förkortningar som är ett 
utslag av fackjargong. Ett exempel är ”konstbyggnader”. Det betyder 
konstruktionsbyggnader som t.ex. en gångbro. Förkortningen för konstruktion har 
alltså blivit en lexikalisering: konst, som leder tankarna till konstverk. För att 
förstå den avsedda betydelsen måste man vara insatt. 
 
En politiker nämner ett annat tänkbart problem:  

Det gäller att spåra det som är den bakomliggande verkligheten samt att inse vad som blir 
den verkliga konsekvensen av beslutet. Det är också så att beslutsunderlaget inte heller 
alltid är riktigt sant, det beskriver bara en sida av saken, som ska leda fram till ett visst 
beslut. Det gäller att få en känsla för vad som bör ifrågasättas. 

Frågan om problem kan bli lite konstruerad, eftersom de inte anger några stora 
problem i ovanstående fråga. Men tydligen hänger det inte helt ihop, eftersom 
bara två stycken undvek att ange tänkbara problem för att de inte upplevde några. 

 
 
Tabell 1: Tänkbara problem. 
 
Strukturen 6 
Krångligt språk 4 
Annat 4 
Beslutet är inte begripligt 2 
Fackord 2 
 

2.2.3 Vad skulle göra tjänsteskrivelserna bättre? 
 

 
Sex politiker tycker att en tydligare struktur skulle göra tjänsteskrivelserna bättre, 
i analogi med föregående fråga.  
 
En politiker tycker att fackord borde förklaras men inte undvikas. Att beslutet ska 
komma först är ju en typ av tydligare struktur, som sex politiker skulle föredra. 
”Man vet ju redan vad ärendet handlar om, det är beslutet man vill titta på.”  
 
Fyra politiker tycker att en bra sammanfattning skulle göra skrivelserna bättre, 
och vara tidsbesparande. Den som vill eller behöver kan ta del av det övriga 
materialet, som gärna skulle vara tillgängligt på kommunens webbplats.  
 
En annan synpunkt var att tjänstemännen skulle bereda beslutsunderlag utan att 
behöva snegla på vad den politiska majoriteten anser.  
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Tabell 2: Tänkbara förbättringar. 
 

 
Tydlig struktur 6 
Beslutet först 6 
Annat 6 
Enklare språk 4 
Undvika eller förklara fackord (1)1 
 

2.2.4 Vad tycker du om tjänsteskrivelsernas längd? 
Här är det uppfattningen om tjänsteskrivelsernas längd som efterfrågas. Eftersom 
tidsåtgången är en viktig aspekt för politikerna tänkte jag att de skulle ha 
synpunkter. 
 
   4        6     4 
För korta       Lagom         För långa 

 
  

0 5 10 
Figur 3: Åsikter om tjänsteskrivelsernas längd. 
 
De flesta tyckte att tjänsteskrivelserna var lagom långa. Det konstiga resultatet 
med de båda motpolerna uppkom när fyra politiker tyckte att de var för korta 
ibland och för långa ibland. De var omöjligt att säga generellt. Det var också en 
brist i frågans utformning. En politiker tycker: 
 

 Volymen är ofta omvänd proportionellt mot betydelsen. Ett informationsärende kan bestå 
av fyrtio sidor samt upptryckta informationshäften. Men ett beslutsärende kan däremot 
vara mycket kortfattat eller många sidor med snömos2 där det viktigaste måste sållas fram. 
Oftast upprepas samma text på två eller flera sidor, förklädd som beslut samt 
beslutsunderlag. 

 

2.2.5 Hur insatt är du i nämndens ärenden? 
 
         6       4  
Lite insatt  Hyfsat insatt         Väldigt insatt 

 
  

0 5 10 
Figur 4: Hur insatta är politikerna i nämndens ärenden? 
 

                                                 
2 Ogenomskinlig abstraktion 
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De bedömer sig väldigt insatta i nämndens ärenden. Deras erfarenhet är ju lång 
också, från 1–20 år i politiska nämnder. De allra flesta har också ett 
grundläggande intresse och kunskaper i tekniska frågor. Det var bara en politiker 
som angav att partiet inte hade fått välja nämnder, utan personen hade blivit 
placerad i Tekniska nämnden. Sen kan man tänka att man gör en blygsammare 
bedömning av sin kunskap, kanske alla var mer insatta än de angav? 

 

2.2.6 Vilka mottagargrupper tror du uppfattar skrivelserna 
som begripliga? 
 
Politikerna tror att alla politiker i nämnden uppfattar skrivelserna som begripliga. 
Det stämmer ju med deras tidigare uppgifter att de inte verkar ha några problem 
att förstå. Däremot tror de inte att alla att medborgarna begriper skrivelserna. 
Fyra tror att medborgarna begriper, ytterligare två gjorde tillägget ”de flesta 
medborgarna”, och inte de med bristande språkkunskaper eller låg utbildning. 
Sex politiker tror att massmedia förstår. Jag påtalade att tjänsteskrivelserna är 
offentliga och i vissa fall intressanta för massmedia. En politiker som inte trodde 
att massmedia förstod sa att ”de gör inget, de är inte riktade till dem utan till oss”. 
Med samarbetspartner menas t.ex. byggföretag eller landstinget. Det förklarade 
jag för politikerna utom den som svarade per e-post. Det kan vara en tänkbar 
anledning till det avvikande svaret, att nio av tio tror att samarbetspartner förstår 
skrivelserna. 
 
En politiker anger på övriga synpunkter att även om han numera kan tolka 
handlingarna så skulle ett mera lättläst material underlätta både förståelsen och 
arbetsbördan vid inläsningen. Det skulle underlätta för ALLA, menar han, att 
begripa vad ärendena handlar om och insynen och den demokratiska kontrollen 
skulle öka. Den politikern har ofta känslan att man vill förhindra just detta. 
 
Det verkar vara självklart att alla politiker förstår men det är ingen självklarhet att 
medborgarna förstår. Är det så stor skillnad? Även den politikern som inte valt 
sin nämnd eller haft ett intresse hade inga problem att förstå. 
 

 
Tabell 3: Vilka mottagargrupper begriper? 
 
Politikerna i nämnden 10 
Samarbetspartner 9 
Massmedia 6 
Den enskilde medborgaren 4 (2) 
Andra 0 

 
 



   20  

2.3 Klarspråkstestet 
Här redovisar jag resultaten av klarspråkstestet. Jag har klarspråkstestat tre olika 
tjänsteskrivelser: Text A, B och C (se bilaga 3–5), från tre av handläggarna som 
jag har intervjuat. Text A är ett yttrande till medborgarförslag, text B är en 
detaljplan och text C är ett svar på ett medborgarförslag. Detta är representativa 
texter från Tekniska förvaltningen. Jag har även testat två medborgarbrev, som 
också är en typisk skrivelse från Tekniska förvaltningen. 
 
Testet är indelat i fem olika nivåer: 

 
• mottagaranpassning 
• huvudbudskap 
• textstruktur och textbindning 
• meningar 
• ord och fraser 
 

På varje nivå finns ett antal frågor om den aktuella texten. När man besvarat 
dessa får man ett omdöme om texten på de olika nivåerna (utom på nivån om 
textbindning, där man inte får något omdöme om man inte svarar ”ja” på ett visst 
antal frågor). Omdömet innehåller också ett resultat i poängform. 
 
Jag redovisar först resultaten i tabellform, därefter kommenterar jag och sen 
redovisar jag de olika nivåerna i testet. 
 

2.3.1 Resultat: Text A 
Tjänsteskrivelse (text A) skriven av Bertil: ”Yttrande till medborgarförslag 
angående förändring av lokala trafikföreskriften terrängparkering” (se bilaga 3). 

 
Tabell 4: Resultat av Klarspråkstestet, text A. 
 
Mottagaranpassning Mindre begripligt
Huvudbudskap Mindre begripligt
Textstruktur och textbindning Ej tillräckligt 
Meningar Mindre begripligt
Ord och fraser Mindre begripligt
 
 
Texten är kort, på en knapp A4, och borde inte medföra några allvarliga problem. 
Men ger man sig in på djupet i texten upptäcker man brister. Texten får omdömet 
”mindre begripligt” på alla nivåer och poängen är 16 av 60 möjliga. Textens LIX-
värde är 54, vilket motsvarar mycket svår facklitteratur (Melin & Lange 
2000:166) 
 
Mottagaranpassning 
Texten är formellt mottagaranpassad, i sidhuvudet står under ”mottagare”: 
TEKNISKA NÄMNDEN. Det är enda gången man skymtar en mottagare och 
läsare. Det finns ytterligare en mottagare till den här texten och det är 
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medborgaren som skickat in förslaget, och som förväntar sig ett svar. 
Medborgaren tituleras både förslagslämnare och medborgare, vilket kan uppfattas 
förvirrande. Handläggaren vänder sig till tekniska nämnden och talar om 
medborgaren i tredje person. Ingen av dessa blir tilltalad. Man kan tänka sig att 
det är de dubbla mottagarna som omöjliggör direkt tilltal. 
 
Huvudbudskapet 
Huvudbudskapet är vad förvaltningen tycker om medborgarförslaget och vad de 
rekommenderar nämnden att besluta. Eftersom huvudbudskapet inte kommer 
tidigt i texten kan man inte kalla det framhävt.  
 
Textstruktur och textbindning 
På nivån som handlar om textbindning fanns det för många brister för att testet 
skulle kunna ge något utlåtande. Eftersom huvudbudskapet inte kommer först är 
inte dispositionen ändamålsenlig. Underrubriker finns, men de är varken 
informativa eller rättvisande. Texten är visserligen indelad i stycken men det är 
ingen logisk indelning och indelningen håller inte samman det som hör samman. 
 
Det finns en hel del centrala begrepp, referensbindning, som binder samman 
texten och det finns även sambandsord som då, när och för att som underlättar 
läsningen. 
 
Meningar 
Meningarna är mellan 9 och 24 ord. Det är bra, men i första stycket är den 
kortaste meningen 19 ord, vilket gör det stycket onödigt tungt. I de långa 
meningarna förekommer flera inskott och det finns även flera vänstertunga 
meningar trots att texten är så pass kort. Exempel på vänstertung mening: 
 

Ett medborgarförslag angående förändring av den allmänna lokala trafikföreskriften 
”förbud mot att parkera i terräng” har inkommit till Tekniska förvaltningen. 

 
Ord och fraser 
På ord- och frasnivå är det framförallt passiva verb och ålderdomliga ord som 
drar ner omdömet. Exempel på passivt verb: 

I förslaget menas vidare att föreskriften är missvisande då parkering utanför körbanan är 
mindre trafikfarligt än parkering på körbanan när det är fråga om smala gator. 

Det är medborgaren som är den strukna agenten: ”medborgaren menar att…”. 
 

 Det finns däremot inte många substantiveringar, skrytfenor eller jargongord i 
texten, vilket är bra. 
 
Åtgärder 
Något som skulle göra den här texten bättre vore kortare meningar med det aktiva 
verbet tidigt i meningen. Att låta förslagslämnaren synas skulle göra några av de 
passiva verben onödiga och texten mer levande. Texten skulle bli mer 
lättöverskådlig med informativa och rättvisande underrubriker. De centrala 
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begreppen skulle behöva tydliggöras och användas konsekvent för att ge ett 
tydligt intryck.  
 

2.3.2 Resultat: Text B 
Tjänsteskrivelse (text B) skriven av Alf: ”Detaljplaneprogram för Valtstigen, 
Östra Stormvreten” (se bilaga 4). 

 
Tabell 5: Resultat av Klarspråkstestet, text B. 
 
Mottagaranpassning Mindre begripligt
Huvudbudskap Mindre begripligt
Textstruktur och textbindning Ej tillräckligt 
Meningar Mindre begripligt
Ord och fraser Mindre begripligt
 
Intrycket av den här texten är inte riktigt likadant som text A. Den är visserligen 
också bara på en A4, men den saknar underrubriker. Sammantaget var omdömet 
likadant som text A, men poängen blev endast 11/60 på grund av att huvud-
budskapet var svårt att hitta och det saknades underrubriker. Texterna är inte 
identiska till formen och detta har påverkat utslaget. Texten om detaljplanen 
följer inte den sedvanliga dispositionen av tjänsteskrivelser på förvaltningen men 
den är ändå en representativ text. Lixvärdet är 51 vilket motsvarar svår till 
mycket svår sak- och facklitteratur. 
 
Mottagaranpassning 
Mottagaren är Tekniska nämnden, och det står med versalgemener under 
”mottagare”. Det är enhetschefen och förvaltningschefen som har undertecknat, 
och i just det här exemplet råkar enhetschefen vara identisk med handläggaren. 
Annars är handläggarens namn onödigt svårt att hitta, det finns längst ner i 
sidfoten med endast e-postadressen. Det finns fortfarande inget tilltal i texten, så 
förmodligen är det inte enbart de dubbla mottagargrupperna i text A som 
omöjliggör detta. Även om text B inte är ett svar på ett medborgarförslag så finns 
det fler tänkbara mottagare till tjänsteskrivelsen, t.ex. medborgare som är berörda 
av den nya bebyggelsen.  
 
Huvudbudskapet 
Vad är huvudbudskapet i text B? Förvaltningen yttrar sig i fråga om en detaljplan, 
angående ett nytt bostadsområde. Synpunkterna gäller diverse åtgärder som bör 
iakttas. Själva förslaget är att tekniska nämnden föreslås besluta överlämna 
förvaltningens yttrande. Inget beslut i egentlig mening.  
 
Textstruktur och textbindning 
Textstruktur och textbindning får inte heller här något omdöme, vilket är en brist 
i själva Klarspråkstestet. Det finns en del referensbindning, men bara några 
sambandsord: för att, eftersom. Någon underrubrik hade gjort texten mera 
lättöverskådlig. Texten är dock indelad i stycken som är logiska och håller 
samman det som ska hållas samman. 
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Meningar 
Meningarna är mellan 6 och 27 ord, vilket är bra. Många har dock långa 
fundament och inskott och några är riktigt vänstertyngda: 

Det är väsentligt att i anslutning till behandlingen av detaljprogrammet i samråd med 
föreningen pröva olika alternativa nya lägen eftersom etableringsfasen för nya 
odlingslotter är relativt lång. 

 
Ord och fraser 
På ord- och frasnivå finns passiva verb och en hel del substantiveringar. Exempel 
på substantiveringar: 

För att kunna genomföra bebyggelsen i områdets norra del vid Barkvägen så måste 
odlingslotter flyttas. 

 
För att kunna försörja bebyggelsen så sker nyanläggning av gator och VA-ledning samt 

uppsnyggning av den bostadsnära park/ skogsmarken. 

 
Det finns ålderdomliga ord som erhållit och jargongord som GC-väg. GC-väg 
betyder gång- och cykelväg, vilket är utskrivet första gången. Förkortningen 
borde dock skrivas ut varje gång eftersom läsningen stannar upp och störs. Andra 
störningsmoment på ordnivå är förkortningen ”VA-ledning”(vatten- och 
avloppsledning) som borde skrivas ut och ”park/ skogsmarken” som borde 
skrivas park- och skogsmarken. Det kan vara en följd av att själva enheten också 
skrivs ”Gata/ parkenheten” med snedstreck och mellanslag, medan de andra 
enheterna skrivs ut korrekt som plan- och bygglovenheten till exempel. 
 
Åtgärder 
För att förbättra texten skulle huvudbudskapet behöva framhävas, dels genom 
informativa och rättvisande underrubriker och dels genom att låta det viktigaste 
komma tidigare i texten. Meningarna skulle behöva ha kortare fundament och 
inte innehålla så många passiva verb och substantiveringar. 

 

2.3.3 Resultat: Text C 
Tjänsteskrivelse, skriven av Charlie: ”Motion, trafikljus vid Hagelvägen/ 
Tomtvägen alt. Hastighetsbegränsning mellan Bruvägen/Bogvägen förbi Hagen 
centrum” (se bilaga 5) 
 
Tabell 6: Resultat av Klarspråkstestet, text C. 
 
Mottagaranpassning Mindre begripligt
Huvudbudskap Mindre begripligt
Textstruktur och textbindning Ej tillräckligt 
Meningar Mindre begripligt
Ord och fraser Mindre begripligt
 
Den här texten är längre, en och en halv A4. Ett politiskt parti har väckt en 
motion i kommunfullmäktige angående en fråga. Handläggaren som har skrivit 
den här texten har bott i Sverige i fjorton år. Hans text skiljer sig från de andras 
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på några punkter. Meningarna har ingen eller liten tendens till vänstertyngd och 
han använder inga ålderdomliga ord. Han använder också textbindning i högre 
utsträckning än de andra. Även om hans omdöme ser likadant ut på ytan, mindre 
begripligt, så är hans sammanlagda poäng 18/60, högst av alla. Lixvärdet är 51, 
mellan sak- och facklitteratur, svår till mycket svår. 

 
Mottagaranpassning 
Mottagaranpassningen är som i de andra texterna, Tekniska nämnden är 
mottagare. I slutet står det också ”Detta är en fråga som beslutas av Tekniska 
nämnden som utgör Trafiknämnd”. Här skymtar man också en mottagare, om än 
vagt. 
 
Huvudbudskapet 
Huvudbudskapet är Tekniska nämndens svar på motionen, och deras synpunkter 
och alternativa förslag på problemet. Istället för ett rödljus så vill de bygga en 
rondell. Anledningen är att förvaltningen anser att en rondell är dels säkrare och 
dels frigör mark som kan användas till olika ändamål. Huvudbudskapet är inte 
framhävt eller klart och entydigt formulerat. Det står hur mycket ett rödljus skulle 
kosta men inte hur mycket en rondell skulle kosta. En heltäckande motivering 
saknas. 
 
Dispositionen är otydlig och underlättar inte läsningen. Man vet inte var man 
hittar huvudbudskapet. Det är ju inte något riktigt beslut som ska tas heller, utan 
bara information som ska vidare till nästa instans.  

 
Textstruktur och textbindning 
De centrala begreppen markerar sambandet men referenterna är oklara. Till 
exempel så benämns gatukorsning även som korsningar och korsningspunkter, 
som nog får betraktas som ett fackord. 

 
Läsningen underlättas av både tematisk och referentiell bindning som binder ihop 
meningarna. Exempel på tematisk bindning: 

Att signalreglera de aktuella korsningarna innebär en investering på ca 2 Mkr. Dessa 
medel finns ej med i förslag till flerårsbudget som är under behandling. 

Texten innehåller inga underrubriker. Den är dock indelad i logiska stycken som 
håller samman det som hör samman. 
 
Meningar 
Meningslängden varierar mellan 7 och 24 ord, vilket är bra. Det finns 
hänvisningar i texten som kan uppfattas som oklara: 

Det är enligt förvaltningens bedömning bättre att bygga om vägen enligt ovan beskrivna 
principer eftersom detta erfarenhetsmässigt ger en bättre trafiksäkerhet och bättre 
framkomlighet. 

Det finns inga extremt vänstertunga meningar. 
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Ord och fraser 
 
Det finns en hel del passiva verb och substantiveringar. Exempel på 
substantivering: 

När ett genomförande av den beskrivna lösningen kan ske är beroende av vilka 
ekonomiska utrymmen som finns i kommunens budget. 

Det finns inga ålderdomliga ord förutom ej, som ordbehandlingsprogrammet 
Word kommenterar: ”betänk ordformen, i vanlig text kan den kännas ålderdomlig 
eller främmande”. Däremot finns det en del fackord: korsningspunkterna, 
signalreglera och immission. 
 
Åtgärder 
Det som skulle förbättra Charlie text är att lyfta fram huvudbudskapet, och att 
tydliggöra sambandet mellan referenterna. Styckena hänger redan ihop men 
saknar informativa underrubriker. 
 
Slutsats av klarspråkstestade texter: 
De testade texterna har inte fått så bra omdömen. Även LIX-värdena är höga och 
motsvarar svår till mycket svår facklitteratur. Texterna innehåller exempel på 
flera begriplighetsförsvårande inslag. Ändå är texterna väldigt korta. Något som 
premieras av Klarspråkstestet är ett direkt tilltal, något som varken är möjligt 
eller önskvärt i tjänsteskrivelserna. Däremot kan man låta människorna synas mer 
i tjänsteskrivelserna genom att skriva ut vem som gör vad. Huvudbudskapet bör 
också lyftas fram och meningsbyggnaden behöver förenklas. 
 
Något som är intressant är att den som har fått högst poäng på Klarspråkstestet är 
Charlie, som inte är född i Sverige. 
 
Brev till medborgare 
Eftersom handläggarnas mottagaranpassning är det centrala i min uppsats, och 
handläggarna sa att de skriver ett enklare språk till medborgare så ville jag titta på 
några sådana brev.  
 
Jag klarspråkstestar två brev till medborgare och tittar på deras LIX-värden för att 
se om de skiljer sig från tjänsteskrivelserna. Det är Bertil och Charlie som har 
skrivit medborgarbreven. Medborgarbrev är också en typisk skrivelse men med 
annan mottagare. 
 

2.3.4 Resultat: Brev 1 
Medborgarbrev: ”Angående vägbulor på Planetvägen”, skriven av Bertil (se 
bilaga 6). 
 
Tabell 7: Resultat av Klarspråkstestet, brev 1. 
 
Mottagaranpassning Mindre begripligt
Huvudbudskap Begripligt 
Textstruktur och textbindning Ej tillräckligt 
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Meningar Mycket begripligt
Ord och fraser Mindre begripligt
 
Texten ger ett luftigt intryck. Det är ett kort brev på en A4. Den har stora brister i 
mottagaranpassning, vilket naturligtvis är allvarligt. Men den mycket enklare 
meningsbyggnaden ger poängen 20/60. LIX-värdet är cirka 40, motsvarar dags- 
och veckopress, medelsvår. 
 
Mottagaranpassning 
Nivån om mottagaranpassning har fått omdömet mindre begripligt. 
Medborgarens för- och efternamn står högst upp till höger, under datumet. Texten 
har Ni-tilltal, på ett ställe, precis i slutet på brevet: 

Med tanke på den långa omväg det innebär att köra den omväg Ni beskriver kan det vara 
lämpligt att Ni går sträckan på 100 m till dagis med barnen, det tar inte många 
minuter extra. 

Förutom på det stället är det märkligt tomt på tilltal. Brevet har en rubrik istället 
för hälsningsfras. Innehållet får antas vara intressant för medborgaren, som har 
skrivit till förvaltningen och ställt en fråga. Avsändaren är tydlig, Bertil har under 
”Med vänlig hälsning” angett namn, titel, adress och telefon till förvaltningen. 
Det som ändå drar ner omdömet till mindre begripligt, är myndighetsperspektivet 
och Bertils oförmåga att inta medborgarens perspektiv. 

Hastigheten är satt till 50 km/h och det är också meningen att varje enskild trafikant skall 
efterfölja detta. 

 
Då får förvaltningen en mer klar uppfattning om flödet och får också underlag till att göra 

vidare utredning om säker gata förbi skolan. 

 
Även i stycket med tilltal, se ovan, har Bertil en väldigt moraliserande ton när han 
rekommenderar medborgaren att promenera till dagis ”det tar inte många minuter 
extra”. Därefter kommer avslutningen: 

 

Förvaltningen diarieför brevet och tackar för synpunkterna. 

 
Huvudbudskap 
När det gäller huvudbudskap har texten fått omdömet begripligt. 
Huvudbudskapet är ett negativt svar på medborgarens önskan om en vägbula på 
en gata utanför en skola och förskola. Det kommer tidigt i texten men är inte 
framhävt.  
 
Textbindning 
Texten har inte fått något omdöme men har ändå vissa förtjänster på detta 
område. Dispositionen är ändamålsenlig med det viktigaste först. Det finns inga 
underrubriker, men brevet är så pass kort så att det går bra utan. Däremot är 
texten indelad i stycken. Styckesindelningen är inte helt logiskt genomförd men 
håller samman det mesta som hör ihop. Läsningen underlättas av 
referensbindning på några ställen och ett fåtal sambandsord. 
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Meningar 
Här är betyget väldigt bra, mycket begripligt. Bertil undviker inskott, 
vänstertunga meningar och oklara resonemang. 

 
Ord och fraser 
På ord- och frasnivå finns det inga passiva verb, inga substantiveringar eller 
ålderdomliga ord.  
 
Åtgärder 
Det som skulle göra Bertils brev bättre är framförallt perspektivet och tilltalet.. 
 

2.3.5 Resultat: Brev 2  
Medborgarbrev: ”Trafiksäkerhetsåtgärder längs Katarinavägen vid korsningen 
Bokvägen- Karlshamnssvägen”, skriven av Charlie (se bilaga 7). 
 
Tabell 8: Resultat av Klarspråkstest, brev 2. 
 
Mottagaranpassning Mindre begripligt
Huvudbudskap Mycket begripligt
Textstruktur och textbindning Ej tillräckligt 
Meningar Mycket begripligt
Ord och fraser Mindre begripligt
 
 
Den här texten är luftig och är precis en A4-sida. Den är ett brevsvar på ett 
telefonsamtal. Förmodligen har medborgaren velat ha informationen skriftligt. 
Den här texten får poängen 26/60. Lixvärdet är 43, mellan dags- och veckopress 
och saklitteratur, medelsvår till svår. 
 
Mottagare 
Mottagarens för- och efternamn står högst upp till höger under datumet. Här finns 
tilltal på två ställen, först i texten som en bekräftelse på telefonsamtalet: 
 

Tekniska förvaltningen tackar för en givande dialog med Er. 
 
Ni har tidigare fått information… 

 
Medborgaren tackas, men den som tackar är ingen person, utan tekniska 
förvaltningen. Charlie använder ett Ni-tilltal. På ett ställe refererar Charlie 
återigen till telefonsamtalet och benämner medborgaren och sig själv med ”vi”. 
 
 
Huvudbudskap 
Huvudbudskapet framgår av rubriken, är klart och entydigt formulerat och 
framhävt i texten. Omdömet är mycket rättvisande mycket begripligt. 
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Textstruktur och textbindning 
Texten är väl disponerad. De aktuella åtgärderna tas upp i en punktlista som gör 
texten lättöverskådlig. Texten är indelad i stycken. Styckesindelningen är logiskt 
genomförd. Det finns logiska kopplingar mellan meningarna: 

… i telefonsamtal den 7 september. Vid det samtalet… 

Trots dessa förtjänster får texten inget omdöme på området. Anledningen är att 
underrubriker saknas. Eftersom dessa inte är nödvändiga i ett så här kort brev så 
passar inte kategorin brev helt in på bedömningen av förvaltningsbeslut i 
Klarspråkstestet. 
 
Meningar 
Meningarna varierar mellan 7 och 35 ord och saknar inskott, vänstertyngd och 
oklara hänvisningar. Omdömet är mycket begripligt. (Givetvis är 35 ord i en 
mening för långt). 
 
Ord och fraser 
Omdömet här är mindre begripligt. Det finns en hel del substantiveringar och 
ålderdomliga uttryck. Här är en mening som har problem på både meningsnivå 
och ordnivå: 

Vid detaljutformning kan eventuella hinder uppdagas så att utformningen kan få små 
förändringar. 

Åtgärder 
Charlies brev är ganska bra, luftigt och överskådligt. Om det dessutom fick ett 
direkt tilltal och blev mindre byråkratiskt i slutstycket skulle det bli begripligare. 
 
Slutsats av klarspråkstestade brev: 
Handläggarna skriver annorlunda när mottagaren är en medborgare än när 
mottagaren är en politiker. Det är framförallt meningsbyggnaden som är enklare 
men breven dras fortfarande med en del substantiveringar och perspektivproblem.  
 
Mottagaranpassningen är inte bättre, båda breven har fått omdömet mindre 
begripligt.  Med ett direkt tilltal skulle många av bristerna och svårigheterna 
försvinna. 
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3 Slutsats och diskussion 

3.1  Slutsats 
Min hypotes var att handläggarna inte mottagaranpassar och att politikerna har 
problem att förstå. Det var inte riktigt så. Politikerna har inga problem att förstå. 
Däremot stämmer politikernas läsmål (Gunnarsson 1992) inte överens med 
handläggarnas önskan att redovisa sin arbetsgång. 
 
Handläggarna har en övervägande positiv syn på sitt skrivande och tycker att de 
uttrycker sig begripligt. Ändå säger David att allt kan bli bättre. Alf säger att han 
har blivit hemmablind i sitt byråkratspråk och en Charlie efterlyser ett samarbete 
med politikerna som läser deras texter, för att få respons. 
 
Tjänsteskrivelserna visade sig inte vara helt begripliga. Klarspråkstestet visar att 
samtliga tre texter som testats fått omdömet ”mindre begripligt” på alla nivåer. 
Deras LIX-värden motsvarar svår till mycket svår facklitteratur. 
 
Politikerna har långvarig erfarenhet av myndighetstexter från sina uppdrag i 
politiska nämnder, flera av dem skriver dessutom samma typer av texter i sitt 
arbete och de är insatta i nämndens ärenden. Det är ju texten, läsarens 
förkunskaper och läsmål som påverkar begripligheten (Gunnarsson 1992). Här 
blir det väldigt tydligt att läsarens förkunskaper slår igenom. Om man bytte ut 
politikern mot en läsare med andra förkunskaper skulle det förmodligen bli andra 
resultat. Trots att politikerna inte har några problem att förstå vad handläggarna 
menar så har de ändå synpunkter på tjänsteskrivelsernas struktur och form. För att 
spara tid vill de ha huvudbudskapet framhävt och klart och tydligt formulerat. De 
vill ha en lättöverskådlig text med en ändamålsenlig disposition. För flera 
betydde det att förslaget till beslut skulle komma först. Flera uttryckte också ett 
önskemål om en bra sammanfattning, som skulle räcka att läsa i de flesta fallen. 
 
När handläggarna skriver direkt till medborgarna så blir det mera begripligt enligt 
Klarspråkstestet. Även LIX-värdet sjunker drastiskt. Om strukturen ändras på 
tjänsteskrivelserna, och handläggarna tänker sig en medborgare som mottagare, 
borde begripligheten öka betydligt. Även om politikerna inte har problem med 
begripligheten kan övriga mottagare få en större förståelse för vad som faktiskt 
står i tjänsteskrivelserna.   
 
I medborgarbreven är det framförallt en perspektivförändring som behövs, en 
inlevelse i vad medborgaren redan vet och vill veta, och hur man förmedlar detta. 
Dessutom behövs direkt tilltal. 
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De dystra resultaten på klarspråkstestet är inte unika för Tekniska förvaltningen i 
Botkyrka. Så ser det ut på myndigheter och inom den kommunala förvaltningen 
om man inte bedriver ett aktivt språkvårdarbete. Det räcker inte med en 
språkpolicy om den inte är förankrad.  
 
Det som behövs i Botkyrka är först och främst en kartläggning av texterna och 
skrivprocesserna, vilket denna uppsats kan ses som i begränsad form. Därefter 
behöver en dokumentmall tas fram i samarbete med språkkonsult, förvaltnings-
chef, informationschef och handläggare. Mallen bör sedan testas på politiker och 
andra eventuella mottagare. När mallen är klar måste den förankras genom ett 
seminarium och eventuellt en uppföljande skrivkurs med övningar. För att en 
mall ska användas och fungera behöver förankringsarbetet vara grundligt och alla 
måste förstå meningen med och tankarna bakom mallen. 
 
För medborgarbreven behövs inte en lika strikt mall, men kanske en grov mall 
med hälsningsfras och kontaktuppgifter. Sen kunde man använda sig av en 
checklista med saker att tänka på som: direkt tilltal, och att undvika fackord. 
 
Klarspråkstestet fungerade bra på tjänsteskrivelserna, som gick bra att bedöma 
som förvaltningsbeslut. Däremot passade inte medborgarbreven in lika bra i 
strukturen. Frågan är om testet skulle vara ett vettigt verktyg för handläggarna? I 
det praktiska arbetet tar det ganska lång tid att gå igenom en text, tid som jag inte 
tror finns hos handläggarna. Möjligtvis om man gick igenom testet på ett 
seminarium, och handläggarna kunde lära sig att använda testet som en 
checklista. I språkkonsulten Madeleine Appelgrens uppsats ”Begripligt eller 
obegripligt” (2002:15) har en handläggare från Migrationsverket använt testet en 
gång och säger så här: 

Testet blir som en checklista och får tankarna på rätt spår. Jag har till exempel blivit mer 
medveten om varför man bör undvika vänstertunga meningar och att bindeord är bra. 

 

3.2 Medborgarperspektivet 
 
Tjänsteskrivelserna är offentliga handlingar och man kan som medborgare ställa 
krav på att de är möjliga att förstå. Det kan vara frågor som angår medborgarna i 
hög grad, t.ex. om man ska bygga en parkeringsplats i ett bostadsområde eller om 
man ska lägga ner ett fritidshem. Så här står det på Botkyrka kommuns 
webbplats: 

I Botkyrka arbetar kommunen för att öka medborgarnas möjligheter att vara med och 
påverkan (sic!). 

I min undersökning är det bara fyra av tio politiker (40 %) som tror att den 
enskilde medborgaren begriper tjänsteskrivelserna. Ytterligare två politiker (20 
%) tror att de flesta begriper, men inte alla. Det är svårt att påverka om man inte 
förstår. 
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Botkyrka är en av landets mest internationella kommuner. Närmare en tredjedel 
av invånarna har sina rötter i hundratalet länder runt om i världen. Detta ställer 
ännu större krav på kommunens skribenter att skriva på ett klart och tydligt sätt 
som alla begriper. 
 
Att kommunicera med medborgarna är en central och mycket angelägen uppgift 
för kommunen. Det stämmer, som handläggarna säger, att de skriver enklare till 
medborgarna. Men det räcker inte, medborgarbreven behöver mottagaranpassas i 
högre grad än så, både ifråga om informationsurval, perspektiv och tilltal. 
 
Flera av handläggarna nämner att det är väldigt sällsynt att invandrare ringer eller 
skriver till dem. Eftersom så pass många av medborgarna är invandrare är det 
naturligtvis inte bra. Hur når man då dessa medborgare? Kanske är inte 
förbättrade texter från handläggarna lösningen på det problemet. Kanske måste 
man utveckla gamla eller hitta nya kommunikationsformer? En lättillgänglig 
tidskrift där de kommunala besluten förklaras på ett lättfattligt sätt? 
 
 

3.3 Diskussion 
Förändring måste komma uppifrån, säger Alf, precis som språkkonsulterna i 
Språkvårdsprojektet menar (Ehrenberg-Sundin m.fl.1993). Varför gör den inte 
det i högre utsträckning? Varför finns det fortfarande så många myndigheter och 
kommunala förvaltningar som inte skriver begripligt? Fast förvaltningslagen har 
fastställt att det ska så ske? Det måste till ett mycket bredare grepp för att 
myndighetsspråket ska bli begripligt för fler än de med förkunskaper i 
förvaltningskunskap och vana vid myndighetstext. 
 
Politikerna har ju uppenbarligen inga stora svårigheter att förstå myndighetstext 
från handläggarna. Det leder oss in på ett annat område. Vem blir politiker? Det 
vore en intressant undersökning i sociolingvistik, att undersöka fritidspolitikers 
utbildningsnivå och yrkesområde. Är det inte meningen att politiker ska 
representera medborgarna? Hur ska kommunen få en fungerande kommunikation 
med invandrarna i kommunen? En utvidgning av min undersökning vore att låta 
medborgarna läsa och kommentera texter från handläggarna. 
 
Hur sker inskolningen av politiker? En socialdemokratisk politiker sa att det hade 
varit en introduktion på två kvällar från partiets sida. De andra sa att de fått lära 
sig på egen hand. 
 
Och varför inte använda sig av Charlie, som skriver mest begripligt, för att få 
bättre kommunikation med kommunens invandrare? Charlies motto när han 
skriver är: ”Mormor ska förstå!” 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till handläggare 

1. Hur mycket skriver du? 
 
2. Vad skriver du? 
 
3. Finns det mallar för några dokument? 
 
4. Läser någon din text under skrivprocessen? 
 
5. Får du någon respons på dina texter? 
 
6. Använder du några skrivhjälpmedel? 
 
7. Vem/vilka är mottagare av dina texter? 
 
8. Mottagaranpassar du dina texter, i urvalet av fackord? 
 
9. Har du gått någon skrivutbildning? 
 
10. Hur är en bra text, enligt dig? 
 
11. Vad tycker du om Tekniska förvaltningens texter? Kan något bli bättre? 
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Bilaga 2:Enkätfrågor till politiker 

1. Hur länge har du varit ledamot i någon politisk nämnd? 
____år 

 
 

2. Hur uppfattar du tjänsteskrivelserna? (Markera på linjen) 
 

Har aldrig problem att förstå                 Har alltid problem att förstå 
 
 

0                                      5                   10 
 
 

3. Vad skulle kunna vara problemet? 
 
Strukturen 

 
Fackord 

 
Krångligt språk   
 
Beslutet är inte begripligt  
 
Annat ……………………………………………. 

 
 

4. Vad skulle göra dem bättre? 
 
Tydlig struktur 

 
Undvika eller förklara fackord 

 
Enklare språk  
 
Beslutet först 
 
Annat ……………………………………………. 
 
 
5. Vad tycker du om tjänsteskrivelsernas längd? (Markera på 

linjen) 
 

För korta          lagom    För långa 
 
 
0  5   10 
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6. Hur insatt är du i nämndens ärenden? (Markera på linjen) 
 
Lite insatt  hyfsat insatt  Väldigt 

insatt  
 
 

0  5   10 
 
 
7. Vilka mottagargrupper tror du uppfattar skrivelserna som 

begripliga? (Kryssa en eller flera) 
Politikerna i nämnden  
 
Den enskilde medborgaren   
 
Massmedia  
 
Samarbetspartners  
 
Andra……………………………………………… 

 

     8. Övriga synpunkter  ...........................................................................................  



   36  

Bilaga 3: Text A 

Referens: Bertil Lövstedt            Mottagare: TEKNISKA 
NÄMNDEN 
Yttrande till medborgarförslag angående 
förändring av lokala trafikföreskriften 
terrängparkering 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag angående förändring av den 
allmänna lokala trafikföreskriften ”förbud mot att 
parkera i terräng” har inkommit till Tekniska 
förvaltningen. Förslaget har uppkommit med anledning 
av att förslagslämnaren anser att det finns allt för 
begränsade platser att ställa upp bilen på i kommunens 
villaområden. I förslaget menas vidare att föreskriften 
är missvisande då parkering utanför körbanan är mindre 
trafikfarligt än parkering på körbanan när det är fråga 
om smala gator. 
 
Förvaltningens yttrande 
Föreskriften terrängparkering finns för att undvika att 
fordon uppställs på och förstör park- och naturmark det 
vill säga terräng. En rimlig gräns mellan terräng och 
gatumark är beläggningskanten. Det är vidare 
respektive tomtägare som har ansvaret att tillgodose att 
det förhållandet mellan antalet fordon och antalet 
uppställningsplatser är rimligt på respektive tomt. Där 
fordon bedöms stå trafikfarligt är det idag 
parkeringsförbud. 
Förvaltningen anser att den allmänna lokala 
trafikföreskriften ” förbud mot parkering i terräng ” 
skall gälla tills vidare på samma sätt som tidigare. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden 
besluta 
 
att godkänna förvaltningens svar på 
medborgarförslaget. 
 
 
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
 
 
Förvaltn.chef 
 

Enhetschef 
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Bilaga 4: Text B       Mottagare: Tekniska nämnden 

Detaljplaneprogram för Valtstigen, Östra 
Stormvreten 
Tekniska nämnden har för yttrande erhållit 
detaljplaneprogram för Valtstigen, östra Stormvreten. 
Förslaget innebär att området kring Valtstigen föreslås 
planläggs för ca 45 stycken enbostadshus. Marken ägs 
av Botkyrka kommun och De Brada AB. 
 
För att kunna försörja bebyggelsen så sker 
nyanläggning av gator och VA-ledning samt 
uppsnyggning av den bostadsnära park/ skogsmarken. 
Samtidigt som själva exploateringen ger ett ekonomiskt 
överskott så uppstår ett ökat driftåtagande för de 
allmänna anläggningarna. Omfattningen av detta får 
preciseras i samband med detaljplaneläggningen. 
 
Områdets gång - och cykelvägar ansluter i norr till 
Harevägen. Harevägen saknar en GC-väg . Många 
boende har i olika sammanhang framfört behovet av en 
GC-väg. Den aktuella bebyggelsen accentuerar detta 
behov. I den kommande planeringen bör det prövas om 
denna investering kan inrymmas inom projektet. 
 
I utredning ” Leka på lika villkor ” som skall behandlas 
i Tekniska nämnden redovisas hur barns rätt till lek och 
rekreations skall kunna tillgodoses. För den aktuella 
bebyggelsen bör prövas utrymme för en mindre 
lekplats. 
 
För att kunna genomföra bebyggelsen i områdets norra 
del vid Bakvägen så måste odlingslotter flyttas. Det är 
väsentligt att i anslutning till behandlingen av 
detaljprogrammet i samråd med föreningen pröva olika 
alternativa nya lägen eftersom etableringsfasen för nya 
odlingslotter är relativt lång. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden 
besluta 
 
Att som yttrande över detaljplaneprogram för Viltstigen 
överlämna Tekniska förvaltningens yttrande. 
 
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
 
Förvaltn.chef 

 Enhetschef. 
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Bilaga 5: Text C Tekniska nämnden 
Motion, trafikljus vid Hagelvägen/ Tomtvägen alt. 
Hastighetsbegränsning mellan Bruvägen/Bogvägen förbi Hagen 
centrum. 

Till Tekniska nämnden har remitterats en i kommunfullmäktige § 189 av 
Botkyrkapartiet väckt motion angående rubricerade fråga. 
 
Trafikolycksstatistiken från 1995 till 2000 visar att korsningarna 
Hagelvägen/Bruvägen är mer olycksdrabbade än andra motsvarande 
korsningar i kommunen. Orsaken till dessa trafikolyckor är en kombination 
av fordonsförarens beteende, fordonet och vägens utformning. 
 
Hagelvägen byggdes ut med en standard som byggde på en prognos 
med klart större trafikökning än vad som blev verklighet. Den 
dimensionerade hastigheten är 70 km/tim. Detta är också den skyltade 
hastigheten idag. Förhållandena idag har inneburit en utformning som 
inbjuder till höga hastigheter som i sin tur leder till olycksrisker i 
korsningspunkterna. 
 
En utredning av hela Hagelvägen pågår. Syftet med den är studera 
möjligheten att bygga om vägen till två körfält med korsningspunkterna 
utformade som rondeller. En sådan lösning skulle skapa en väsentligt 
bättre trafiksäkerhet samtidigt som det frigör mark som kan användas för 
olika ändamål. När ett genomförande av den beskrivna lösningen kan ske 
är beroende av vilka ekonomisk utrymmen som finns i kommunens 
budget. 
 
Att signalreglera de aktuella korsningarna innebär en investering på ca 2 
Mkr. Dessa medel finns ej med i förslag till flerårsbudget som är under 
behandling. Det är enligt förvaltningens bedömning bättre att bygga om 
vägen enligt ovan beskrivna principer eftersom detta erfarenhetsmässigt 
ger en bättre trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Samtidigt så 
innebär en rondell att man undviker stillastående fordon som skapar 
immision. 
 
För att i avvaktan på en ombyggnad förbättra trafiksäkerheten så kan 
frågan om sänkt högsta tillåtna hastighet från 70 till 50 km/tim prövas. 
Detta är en fråga som beslutas av Teknska nämnden som utgör 
Trafiknämnd. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta 
Att som svar på motionen överlämna Tekniska förvaltningens yttrande 
 
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
Förvaltn.chef                          Enhetschef 
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Bilaga 6: Brev 1                           Mottagare:Förnamn Efternamn 

Angående vägbulor på Planetvägen 
Genomfartsförbudet kommer tillsvidare att gälla på 
Planetvägen. Förvaltningen bedömer att det i dagsläget 
hjälper och att det minskar trafiken förbi dagis, vilket 
innebär att gatan inte är aktuell för att förses med 
vägbulor. SL accepterar inte heller vägbulor på de gator 
där bussar körs i linjetrafik utan då föreslås annan 
lösning för fartdämpning. 
 
Men hastigheterna förbi skolan skall undersökas 
tillsammans med trafikflödet. Då får förvaltningen en 
mer klar uppfattning om flödet och får också underlag 
till att göra vidare utredning om säker gata förbi skolan.  

 
Vidare kommer polisen att kontaktas för övervakning 
av hastigheterna i området. Hastigheten är satt till 50 
km/h och det är också meningen att varje enskild 
trafikant skall efterfölja detta 
 
  Med tanke på den långa omväg det innebär att köra 
den omväg Ni beskriver   
 kan det vara lämpligt att Ni går sträckan på 100 m till 
dagis med barnen, det 

               tar inte många minuter extra. 
 
Förvaltningen diarieför brevet och tackar för 
synpunkterna. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Bertil Lövstedt 
Väg- och Trafikplanerare 
Tekniska förvaltningen 
Botkyrka kommun 
08-530 622 00 
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Bilaga 7: Brev 2                           Mottagare:Förnamn Efternamn 

Trafiksäkerhetsåtgärder längs 
Katarinavägen vid korsningen Bokvägen- 
Karlshamnsvägen 
Tekniska förvaltningen tackar för en givande dialog 
med Er. 
 
Ni har tidigare fått information om 
trafiksäkerhetsåtgärder på Karlshamnsvägen i 
telefonsamtal den 7 september 2004.  
 
Vid det samtalet tog vi upp följande åtgärder som är 
aktuella vid Karlshamnsvägen under hösten 2004: 
 
- Det befintliga övergångsstället vid den gamla 

bushållplatsen (som ej är i bruk) kommer att 
handikappanpassas, säkerställas med två st refuger i 
mitten av vägen. Körbanan bli smalare. 

 
- Den gamla busshållplatsen vid korsningen kommer 

att markeras med en  
heldragen linje för att få smalare körbana.  

 
- Korsningens radier kommer att justeras.  
 
- Busshållplatsen Karlshamnsvägen (södra sidan av 

Katarinavägen) flyttas ca 10 meter väster ut för att 
få plats för ett nytt handikappanpassade 
övergångsställe med gatustenar som 
uppmärksammande linjer före och efter 
övergångsstället. Inga refuger kommer att anläggas 
med hänsyn till SLs bussar och deras behov av 
större utrymme vid svängningar till och från 
Karlshamnsvägen. 

 
- En mitt refug i smalare variant placeras mitt i vägen 

vid kurvan väster om busshållplatsen för att smalna 
av vägbredden, uppmärksamma bilister och få ett 
lugnare tempo. 
 

Vid detaljutformning kan eventuella hinder uppdagas så 
att utformningen kan få små förändringar. Allt detta 
kommer att ske under senhösten 2004. En 
trafikundersökning kommer att ske efter genomförandet 
av åtgärder.     
 
 
Charlie Zajahnih 
Väg- och trafikplanerare 


