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1. Inledning

Vi lever i ett samhälle där skriftlig kommunikation är en alldeles självklar del
av vardagen. Dagligen och stundligen bombarderas människor med skriftliga
budskap som de ska avkoda, begripa, ta ställning till och eventuellt också
handla efter; texter i allt från direktreklam till tidningar, information från
privata företag, stat, kommun och landsting för att ta några exempel.

Tillvaron påverkas i hög grad av den skärningspunkt som går mellan
avsändarnas perspektiv, avsikt och kommunikativa miljö och mottagarnas
förmåga att avkoda, begripa, sätta in budskapen i ett relevant sammanhang och
tillämpa dem på den egna situationen. Att kryssa i fel ruta i deklarationen eller
att välja fel försäkringsbolag för att man inte förstått det ”finstilta”, kan bli
både kostsamt och besvärligt för den enskilda individen. Och begriper man inte
vad brevet från myndigheten egentligen betyder, kan det ställa till med oro och
förtret. I förlängningen kan det leda till ökade kostnader för myndigheten i
form av ökad handläggningstid. När avsändare och mottagare inte möts på lika
villkor är det kort sagt bäddat för problem.

Det finns alltså all anledning att sträva efter att mötet mellan text och
läsare ska bli så smidigt som möjligt. Läsaren ska med minsta möjliga
ansträngning kunna ta del av mesta möjliga relevanta information i det
specifika sammanhanget. Nu vet vi att detta idealtillstånd långt ifrån är någon
verklighet och att det dagligen produceras mängder av dåligt fungerande
information i vårt land. Men mycket arbete läggs också fortlöpande ned på att
skapa mer ändamålsenliga och fungerande texter i såväl privata som offentliga
sammanhang.

I det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet ”En förvaltning i
demokratins tjänst”, slår regeringen fast att ett bra myndighetsspråk är en
grundbult i ett öppet demokratiskt samhälle som garanterar sina medborgare
rättsäkerhet. Denna deklaration ligger till grund för Statskontorets rapport ”På
väg mot ett bättre myndighetsspråk” (2001:18). Rapporten redovisar det
aktuella läget när det gäller begripligheten i några vanliga texttyper hos
myndigheter och ger också förslag på hur kvaliteten framgent ska kunna höjas.

Ett av dessa förslag var att tillhandahålla ett frågeschema med vilket
skribenter på svenska myndigheter ska kunna kontrollera begriplighet och
mottagaranpassning i sina texter. Det nya frågeschemat döptes till
Klarspråkstestet och finns sedan år 2002 tillgängligt både som broschyr och
som nätpublikation (http://justitie.regeringen.se/klarsprak/klarsprakstest/).
Genom att besvara testets 35 frågor kan skribenter på myndigheter själva
granska och förbättra sina förvaltningsbeslut, rapporter och broschyrer. Tanken
är att skribenterna också kan bli skickligare i att skriva mottagaranpassat
genom att göra Klarspråkstestet då och då.

I det kommunikativa gränssnittet mellan myndigheter å ena sidan och
privatpersoner och företag å andra sidan, finns som tidigare sagts en stor
potentiell spänning inbyggd. En myndighet har med sina maktbefogenheter
långtgående möjligheter att påverka tillvaron för sina klienter. Klientens roll är
att tolka myndighetens intentioner och rätta sig därefter.

Förvaltningsbeslut med avslag och eventuella villkor ställer extra stora
krav på mottagarperspektiv, eftersom myndigheten här går helt eller delvis
emot klientens önskemål. Beslutet i sig utgör därmed en negativ språkhandling.
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Det kan alltså tänkas väcka mer eller mindre negativa känslor hos mottagaren.
Har det dessutom ett opedagogiskt upplägg med ett svårbegripligt innehåll, är
risken för komplikationer uppenbar. En arg, orolig eller frustererad klient kan
kräva ytterligare handläggningstid för att få saker och ting förklarade.
Djupstrukturen måste vara lätt att förstå eftersom mottagaren sannolikt snabbt
vill veta vad som beslutats och varför, vad avslaget eller villkoret innebär och
om det finns någon möjlighet att gå vidare med ärendet.

Förvaltningsbeslut är alltså en texttyp där perspektiv och begriplighet
ställs på sin spets. När lagar och regler möter människors privatliv och
drömmar, är texten ett mycket kraftfullt verktyg. Fel använd kan den skada,
men rätt nyttjad är den en resurs som gagnar både avsändare och mottagare.

1.1 Klarspråkstestet

I september år 2000 fick Statskontoret och forskaren Catharina Nyström vid
Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet i uppdrag att göra en
utvärdering av begripligheten i myndighetstexter. Rapporten ”På väg mot ett
bättre myndighetsspråk” (2001:18) visade bland annat att förvaltningsbeslut
visade sig ha brister i mottagaranpassning. Skribenterna föreföll helt enkelt inte
vinnlägga sig tillräckligt om att skriva ur mottagarens perspektiv. Där fanns
bland annat inslag av lagtext och kanslispråk, rörig disposition, rubriker som
inte motsvarade innehållet, inskott och dålig textbindning. Vid negativa beslut,
avslag, fanns uppenbara brister i det pedagogiska upplägget. Central
information om hur ärendet avgjorts, vilken motiveringen var och vad
mottagaren härnäst skulle göra, framgick inte alltid klart och tydligt.
Utvärderingen visade med andra ord på klara brister i begripligheten i
förvaltningsbesluten.

Ett av målen för utvärderingen var att ta fram ett diagnosinstrument som
skulle kunna användas för att bedöma kvaliteten hos några vanliga texttyper
hos svenska myndigheter: broschyren, rapporten och förvaltningsbeslutet.
Utvärderingen skulle vidare ta ställning till om detta instrument passade att
användas i myndigheternas fortsatta språkvårdsarbete.

Den del av diagnosinstrumentet som rörde förvaltningsbeslut bestod till
en del av en frågedel med 55 frågor där tio personer, själva vana skribenter från
olika myndigheter, fick läsa och bedöma tre olika förvaltningsbeslut. Frågorna
delades in i sex olika kategorier, rangordnade efter betydelse för textens
begriplighet:

1. Beslutets uppställning
2. Tilltal och perspektiv
3. Textens olika delar, beslutet, skäl för beslutet,

handläggning av ärendet
4. Textstruktur och textbindning
5. Meningar
6. Ord och fraser

Språkexperter fick därefter granska och kommentera samma texter som
informatörerna från myndigheterna. Genom att på så sätt undersöka i vilken
omfattning språkexperternas och informatörernas uppfattning om texterna
sammanföll, kunde diagnosinstrumentet valideras. Frågedelen i utvärderingen
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kompletterades av en skattningsdel där informatörerna också fick ta ställning
till texternas egenskaper på en tiogradig skala. Dessa egenskaper var:

1. Texternas innehåll: Abstrakt – konkret
2.              – ” –         : Svårt – lätt
3.  Avsändarens attityd till innehållet: Oengagerad – engagerad
4.                            – ” –                  : Partisk – neutral
5. Avsändarens attityd till mottagarna : Oengagerad – engagerad
6.                          – ” –                        : Avståndstagande – tillmötesgående
7.                          – ” –         : Formell –  informell
8. Sammanhang: Otydligt – tydligt
9. Informationstäthet: Kompakt – luftigt
10. Fungerande text: Inte alls – i hög grad
11. Språk avpassat till innehållet: Inte alls – i hög grad

Jämfört med traditionella läsbarhetsmått som LIX, meningslängd och
fundamentslängd, som fokuserar på ytspråkliga drag, visade sig det nya
diagnosinstrumentet effektivare för att lyfta fram brister i mottagaranpassning
och begriplighet. Det  fick därför ligga till grund för det frågeschema som idag
utgör Klarspråkstestet. De 35 frågorna (bilaga 1) är grupperade i fem nivåer:

1. Mottagaranpassning
2. Huvudbudskap
3. Textstruktur/textbindning
4. Meningar
5. Ord/fraser

Syftet med Klarspråkstestet är dels att göra enskilda texter mer begripliga, dels
att successivt öka skribenternas förmåga att skriva mottagaranpassat. Det finns
sedan våren 2002 på Klarspråksgruppens hemsida:
http://justitie.regeringen.se/klarsprak/klarsprakstest/ . Förklaringar och skrivråd
finns också tillgängliga för de skribenter som behöver hjälp.

1. 2 Syfte

Mitt syfte med denna undersökning är att se om Klarspråkstestet bidrar till
ökad begriplighet för mottagarna av förvaltningsbeslut från tre slumpvis
utvalda myndigheter.

De frågor jag framför allt vill inrikta mig på är dessa: Är de
Klarspråkstestade förvaltningsbesluten förenliga med mottagarnas läsmål,
vilket får antas vara direkt handlingsinriktad förståelse? Vilket perspektiv intar
texterna – myndighetens eller mottagarens? Upplever skribenterna att
Klarspråkstestet är ett fungerande verktyg i det dagliga arbetet på
myndigheten?

1.3 Tidigare forskning

All läsning innebär ett möte mellan avsändare och mottagare. I detta möte äger
en interaktion rum. Avsändarens intentioner, kommunikativa situation och
formuleringskonst möter mottagarens inre värld av kunskap, referenser och
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preferenser i en kommunikation som går över tid och rum. Det säger sig självt
att detta möte inte alltid är problemfritt.

Britt-Louise Gunnarson har i sin avhandling ”Lagtexters begriplighet. En
språkfunktionell studie av medbestämmandelagen” (1982) redogjort för
begreppet begriplighet ur ett medborgarperspektiv när det gäller lagtexter och
då framförallt medbestämmandelagen (MBL). Gunnarson redogör för
läsprocessen som en flexibel process där både texten som sådan, men också
läsarens läsmål och förkunskaper, spelar en stor roll.

Gunnarson redogör för forskning (s. 59 ) som visar att människor har
scheman lagrade för olika texttyper, scheman som hjälper läsaren med tolkning
och förståelse i läsprocessen: läsare har lättare att minnas och förstå texter med
en välbekant narrativ struktur, än sådana med en obekant eller avvikande
struktur (Thorndyke 1977 och Dijk & Kintsch 1977). Gunnarson refererar
också studier (s. 60) som visar (Vipond 1980) att vana och skickliga läsare
(”skilled readers”) är mer observanta på makrostrukturen i både teknisk prosa
och prosaberättelser än vad mer ovana läsare (”less skilled readers”) är. De
ovana läsarna fokuserar mer på textens mikrostruktur och ser inte helheten.
Dessa studier kan ge en uppfattning om vilka skillnader det finns mellan olika
läsargrupper i samhället. Det är rimligt att tänka sig att dessa skillnader finns
även bland den heterogena skaran av mottagare av svenska förvaltningsbeslut.

Gunnarson beskriver vidare läsprocessen som en interaktiv process som
dels är läsarstyrd och utgår från ett på förhand aktualiserat schema (”top-down
processing”), dels är textstyrd och där texten i sig bygger upp scheman som
läsaren kan grunda sin förståelse på (”bottom-up processing”). Hon
understryker läsmålets betydelse för läsningen och för den djupare förståelsen
av texten. Texter som läses med avsikt att memoreras blir gärna lästa på ett
ytligt plan. Läsaren koncentrerar sig alltså på den språkliga nivån. Om texten
däremot ska förklaras, koncentrerar sig läsaren på det semantiska innehållet,
det blir alltså en djupinriktning i läsningen. I verkliga lässituationer är det
rimligt att tro att läsare varierar mellan olika läsdjup beroende på text.

Gunnarson kategoriserar fem olika avsedda läsmål för olika typer av texter.
Med avsett läsmål menas den förståelse som läsningen är inriktad mot. Hur
mycket läsaren verkligen förstår framgår dock inte av läsmålet. Läsmålen är:

1. Memorering av textytan. Målet är att skapa en minnesbild av textens ytnivå
(t ex läsning av psalmverser).

2. Registrering av textinnehållet som sådant. Målet är att förstå det skrivna budskapets
strukturella och konventionella betydelse ( t ex läsning av en elevuppsats).

3. Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning. Målet är att förstå vad textförfattaren
menat med texten (t ex läsning av en text på dagstidningens ledarsida).

4. Integrering i den egna omvärldsuppfattningen. Målet är att införliva texten med tidigare
förvärvade kunskaper och erfarenheter (t ex läsning av en informationsbroschyr om nya
sjukkasseregler).

5. Direkt handlingsinriktad förståelse. Målet är att ta reda på hur man enligt texten bör handla
i en given situation (t ex läsning av en bruksanvisning).

Gunnarson poängterar att det är viktigt att uppmärksamma hur läsmålen inverkar
på förståelsen av lagtexter, som tillhör kategorin handlingsorienterade texter.
Även förvaltningsbeslut torde kunna räknas till den kategorien. Vid en
handlingsinriktad förståelse måste flera högre nivåer i läsprocessen aktiveras.
Förutom att kunna tolka skriftbild, enskilda ord, syntax och semantiska villkor
ska läsaren också sätta sig in i textens situationella tolkning (med avseende på
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skriv- och lässituation). Dessutom måste läsaren begripa vilka handlingar texten
ska leda till. Men det räcker inte med att bara förstå vad det direkt formulerade
innehåller, utan också det som är underförstått eller indirekt menat. Läsaren
måste alltså begripa konsekvenserna av textens innehåll, vilket är detsamma som
läsmål fem ovan.

Att en text är läsbar innebär inte med automatik att den är begriplig.
Läsbarheten är kopplad till ytliga faktorer (därmed inte sagt att de på något sätt är
oviktiga), medan begripligheten handlar om faktorer på ett djupare plan. Dit hör
till exempel urval av fakta, textperspektiv och strukturering av det
meningsbärande innehållet. Det är på denna nivå texten möter människornas
verklighet. Hur den relaterar till verkliga situationer och vad den får för
konsekvenser kan ha stor betydelse för mottagaren.

Ytliga nivåer som typografi och syntax är underordnade övergripande som
perspektiv och funktionsinriktning för begripligheten, hävdar Gunnarson (s. 114).
Enbart ytspråkliga förändringar i lagtexter gav i hennes undersökning ingen
ökning av den funktionella begripligheten hos försökspersoner.

Läsning av förvaltningsbeslut skulle kunna inordnas under samma
lässituation som lagtextläsning. Det innebär att läsaren dels gör en grovsökning i
texten (letar efter en relevant motivation till beslutet), dels en finsökning (letar
efter en relevant bestämmelse som stödjer motivationen). Därefter kan läsaren
begripa vad beslutet innebär och vilka konsekvenser det får för honom eller
henne.

I analogi med Gunnarsons beskrivning av lagtexter, kan förvaltningsbeslut
sägas innehålla ett basinnehåll som har två funktionella perspektiv: ett
myndighetsperspektiv och ett medborgarperspektiv. I MBL är det
domstolsperspektivet som dominerar, d.v.s. lagens kontrollerande funktion.
Handlingsperspektivet, alltså vad den enskilde medborgare kan, får eller bör
göra, kommer i andra hand.  Gunnarson utgår från semantiska djupkasusroller när
hon analyserar MBL-texten (s. 131). Komponenterna är:

  1.Vem ska utföra handlingen?
        2. Vem berörs av handlingen?
  3.Vilken handling ska utföras?
  4.Vilken ramsituation, dvs.  villkor, gäller?

I sin omarbetade version av MBL, har Gunnarson delat upp lagtexten i en
ramsituation och en direktivdel. Detta innebär förändringar i djupstrukturen.
Förändringar på innehållsnivå och textstrukturell nivå på detta sätt, medför också
automatiskt förändringar i syntaxen. Bland annat går det att få bort omvänd
ordföljd i huvudsatser, inskott, och nominaliseringar. Passiva verb blir aktiva och
tidigare osynliga agenter framträder i texten. Typografiska markeringar av ram
respektive direktiv ökar också klarheten visar Gunnarsons undersökning.

Omskrivning på detta vis av handlingsinriktade texter medför alltså ökad
begriplighet. Det är med andra ord på djupstrukturnivå man ska söka felen i
myndighetstexter som inte har ett medborgarperspektiv. De ytstrukturella
förändringarna kommer så att säga med på köpet (s. 265).

Det faktum att många myndighetstexter fortfarande upplevs som krångliga
och svårbegripliga har sin förklaring. Ett antal av dessa belyses i
Språkvårdsprojektets ”Visst går det att förändra myndighetsspråket!” (Ds
1993:61): skribenterna vill inte verka oprofessionella genom att använda ett
rakare språk, de vill hålla distansen till mottagaren, det finns en rädsla att texten
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inte ska uppfattas som juridiskt oantastlig, hierarkier inom organisationen hindrar
nytänkande, språkdräkten skapar en vi-känsla och den ger dessutom pondus
gentemot mottagarna. Till detta kommer de vanligt förekommande malltexterna,
som handläggarna ofta inte får ändra i och som ibland är stelt och ålderdomligt
formulerade.

Mellan människor på en arbetsplats uppstår en kommunikativ gemenskap
med hierarkier som påverkar attityder, värderingar och normer som gruppen står
för (Gunnarson, 1992). För den enskilde handläggaren kan det vara mycket svårt,
för att inte säga omöjligt, att på egen hand utmana denna gemenskap med
språkvårdsargument. Gentemot en fast inre struktur på en myndighet, kan
medborgarnas läsmål komma att väga lätt. I det perspektivet kan Klarspråkstestet
kanske fungera som den neutrala hjälparen, en nätbaserad professionell
språkvårdare som handläggaren kan luta sig mot i arbetet med att skapa bättre
begripligt i förvaltningsbeslut.

     1.4 Material

Undersökningen baserar sig på förvaltningsbeslut från tre olika myndigheter:
Försäkringskassans Jurist- och omprövningsenhet, Livsmedelsverket och
Migrationsverkets asylenhet 3. Jag har fått texter som skickats såväl digitalt och
som papperskopia från de handläggare som skrivit de aktuella
förvaltningsbesluten (bilagor 2 – 10). Totalt rör det sig om två förvaltningsbeslut
och två skribenter vid respektive myndighet, totalt alltså sex olika texter. I
samtliga fall rör det sig om avslag eller villkorade beslut. Samtliga skribenter har
testat sina texter i Klarspråkstestet. Instruktionen var att ifall de fann något att
korrigera, skulle de ta fram ytterligare en version.  Detta innebar att jag fick
ytterligare fyra, nu Klarspråkstestade, texter. Två av handläggarna avstod från att
göra några ändringar i sina ursprungstexter.

I materialet ingår också intervjuer med de sex handläggarna, tre män och tre
kvinnor.  Dessutom har jag låtit en fokusgrupp bestående av fyra personer läsa
och bedöma texterna på en skattningsskala med sju nivåer, var och en med två
antonymer som beskriver olika karaktärsdrag som jag bedömt representerar
medborgarperspektiv respektive myndighetsperspektiv.

  

     1.5 Metod

Jag lät handläggarna testa sina texter mot Klarspråkstestet med uppmaning att
skriva en ny version om testet visade på några brister. Om de fann att texten
fick ett positivt utfall och att den därmed uppfyllde testets krav, behövde de
inte skriva en ny version. Handläggarna fick också skriva kortfattade
kommentarer till de testade versionerna av förvaltningsbesluten. Genom
kommentarerna fick jag en inblick i hur de motiverat sina val i testet. Därmed
hade jag sammanlagt sex förvaltningsbeslut i två olika versioner från de tre
ovannämnda myndigheterna.

De sex besluten kompletterades med intervjuer av samtliga sex
handläggare, då jag ställde samma frågor till alla (se bilaga XVI). Frågornas
syfte var dels att belysa produktionen av förvaltningsbeslut inom respektive
myndighet, dels att få handläggarna att ge sin syn på Klarspråkstestet.
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Jag lät dessutom en fokusgrupp bestående av tre män och en kvinna, läsa
och bedöma förvaltningsbesluten. Fokusgruppen bestod av:

1. Man 42 år, egenföretagare i reklambranschen
2. Man 45 år, friskvårdskonsulent
3. Man 46 år, nationalekonom
4. Kvinna 53 år, farmaceut

Texterna de fick läsa var kodade i kategorierna ”X” (före Klarspråkstestet”)
och ”Y” (efter Klarspråkstestet). De fick värdera versionerna på en
skattningsskala med sju nivåer med inriktning på begriplighet. Varje nivå
innehöll en rad med två antonymer som beskriver textens karaktärsdrag. De sju
antonymparen var:

1. Engagerad – oengagerad
1.  Informell – oinformell
2.  Intressant – ointressant
3.  Konkret – Abstrakt
4.  Levande – Stel
5.  Lätt – svår
6.  Personlig – opersonlig

De förstnämnda orden i varje motsatspar har en innebörd som jag valt att tolka
som en inriktning mot mottagaranpassning eller medborgarperspektiv. De
sistnämda orden tilldelade jag den motsatta innebörden, myndighetsperspektiv.

Vid sammanräkningen av fokusgruppens skattningsskalor, tilldelade jag
varje markering siffran 1 (bilaga XII – XV). Genom att räkna samman
kolumnerna, fick jag fram fokusgruppens poäng på varje text och på så sätt
kunde jag också se skillnader mellan versionerna före och efter
Klarspråkstestet.  Personerna i fokusgruppen uppmanades också att skriva ner
eventuella kommentarer de hade om texterna.

Jag har också gjort en funktionell stilkaraktäristik av de tolv
förvaltningsbesluten (version ”före Klarspråkstestet” och version ”efter
Klarspråkstestet”) med avsikt att se vilka förändringar som texterna eventuellt
genomgått. I karaktäristiken har jag utgått från inslag i texterna som jag
bedömt som markörer av stildrag. För att kunna jämföra de sex
förvaltningsbesluten från tre olika myndigheter med skilda skrivkulturer, har
jag tillämpat en additiv analys i enlighet med Hellspong/Ledins modell (”Vägar
genom texten” 1997, s. 196). Texterna har bedömts efter fyra olika stilaxlar:
den ideationella, den interpersonella, den kontextorienterade och den textuella.

Jag har grupperat stildragen i de olika stilaxlarna i motsatspar för att få
fram indikationer på vilket perspektiv texten anlägger: ett medborgarperspektiv
eller ett myndighetsperspektiv. I gruppen till vänster nedan finns egenskaper
som jag bedömer som väsentliga för textens begriplighet, alltså ett
medborgarperspektiv. I gruppen till höger finns egenskaper som kan leda till
bristande mottagaranpassning, alltså myndighetsperspektiv.
Genom att lyfta fram stildrag och perspektiv på detta sätt, har jag försökt
blottlägga djupstrukturella brister i mottagaranpassningen. De motsatspar jag
arbetat med är:
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Medborgarperspektiv          Myndighetsperspektiv

�     Ideationell Konkret Abstrakt
Exakt Vag

� Interpersonell Dialogisk Monologisk
Informell Formell
Personlig Opersonlig
Engagerad Distanserad

� Kontextorienterad Allmänspråklig Fackspråklig

� Textuell Verbal Nominal
 Lätt Tung

Genom att betrakta de sex förvaltningsbesluten och Klarspråkstestets inverkan
på dem från tre olika håll – genom stilkaraktäristik av de bägge versionerna,
fokusgruppens värdering av dem och genom handläggarnas egna synpunkter –
är min avsikt att belysa den övergripande frågan i denna undersöknings syfte:
Leder Klarspråkstestet till ökad begriplighet för mottagarna av
förvaltningsbesluten från de tre olika myndigheterna? Är de Klarspråkstestade
texterna förenliga med mottagarnas läsmål, vilket får antas vara direkt
handlingsinriktad förståelse?

2 Resultat Migrationsverkets asylenhet 3
Bägge handläggarna som gjorde Klarspråkstestet, gjorde justeringar i sina
beslut och skrev två nya versioner. Justeringarna rör såväl syntax som
disposition.

Resultatdelen som gäller texterna från Migrationsverkets asylenhet
redovisas i 13 avsnitt: först en allmänt hållen bakgrund om Migrationsverket
asylenhet 3, därpå en stilkaraktäristik av de bägge avvisningsbesluten med
exempel på stildrag i versionerna före och efter Klarspråkstestet. I anslutning
till respektive analysavsnitt ligger fokusgruppens skattning av versionerna före
och efter Klarspråkstestet och intervjusvaren från handläggarna. Sist ligger en
sammanfattning av mina intryck av de bägge versionerna av besluten samt en
kort summering av handläggarnas syn på Klarspråkstestets möjligheter och
eventuella brister.

2.1 Bakgrund

Handläggarna på Migrationsverkets Asylenhet 3, med ansvar för asylsökande
från det forna östblocket, följer i allmänhet sina ärenden från början till slut.
Det vill säga att de träffar och intervjuar de asylsökande när de har sin första
kontakt med Migrationsverket. Därefter gör handläggarna en utredning som
mynnar ut i ett beslut. Handläggningstiderna varierar från cirka tre månader till
flera år beroende på omständigheterna. De allra flesta besluten rör avvisningar.
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Handläggarna beskriver sitt jobb som självständigt men pressat. Även om
det finns ett intresse för språkvård, så hinner man inte med utbildning och
diskussioner i språkliga frågor i någon större utsträckning. De samråder med en
beslutsfattare i ärendena, som också undertecknar besluten. I komplicerade
ärenden är det vanligt med informella överläggningar kollegerna emellan.
Handläggarna tar själva initiativ till när besluten ska skrivas, men följer en
färdig disposition med rubriker och färdiga malltexter som baserar sig på
lagtexter. Handläggarna har möjlighet att ändra i malltexten, t. ex. korta ner
avsnitt som inte är relevanta för ärendet. Däremot ändrar de inte i
standardformuleringar rörande lagar och förordningar.

I det avsnitt som rör ansökan och utredningen (reciten) fomulerar
handläggarna själva texten. Det finns direktiv angående språket; det ska vara så
enkelt och tydligt som möjligt. Du-tilltal är rekommenderat. Ungefär 2/3
brukar vara egen text, resten är malltext. Besluten skickas inte till mottagaren
(den asylsökande), utan delges via tolk på Migrationsverkets mottagningsenhet.
I praktiken är även Utlänningsnämnden mottagare av besluten, eftersom så gott
som alla avvisningar överklagas dit.

2.2  Stilkaraktäristik av text 1 Migrationsverket,
       före Klarspråkstestet

Text 1 är ett sjusidigt avvisningsbeslut (bilaga II). Familjen som ärendet rör,
sökte asyl i april år 2000. Beslutet är daterat november 2001. Första sidan
innehåller personuppgifter om de sökande, följt av själva beslutet i tre punkter
som består av malltext, alltså standardiserade texter som bygger på lagtext och
som handläggaren lägger in på lämpliga ställen.

Efter den inledande sidan kommer den del som handläggarna på
Migrationsverket kallar reciten och som redogör för ansökan och utredning.
Denna recit sträcker sig över två sidor. Den bygger på de uppgifter
Migrationsverket har fått om och av den sökande, men texten är handläggarens
egen.

På reciten följer tre sidor med skäl till varför familjen inte kan betraktas
som flyktingar, inte kan få flyktingförklaring, inte anses skyddsbehövande och
inte kan få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Dessa tre sidor utgörs till stor
del av malltext. Allra sist ligger en malltext som förklarar hur den asylsökande
kan överklaga beslutet. Beslutet och skälen till beslutet – det som svarar på
mottagarens frågor om vad som beslutats och varför beslutet fattats – skiljs
alltså åt med en lång förklarande bakgrund.

Exempel ur malltexten: ”Avvisningen ska verkställas genom att ni sänds
till ert hemland, om ni inte visar att något annat land kan ta emot er” (sid. 1).
En nominalisering, två passiva verb och avsaknad av agent pekar på en abstrakt
stil. Genom att passivera det dynamiska verbet ”sända” får det innebörden av
en händelse istället för en handling. Deltagaren i händelsen, den avvisade, blir
därmed i denna proposition ett objekt utan möjlighet att påverka förloppet.
Malltexten är också exakt i stilen: ” En flykting har rätt att få resedokument
enligt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning och
flyktingförklaring enligt 3 kap. 6 § utlänningslagen” (sid. 5). Här finns drag av
lagtext med hänvisningar till olika paragrafer. Men den exakta stilen innebär
inte att meningen är lättbegriplig eftersom den utgör en s. k. ”garden path
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sentence”  (Harley 2001, sid. 420) med två indirekta objekt där objekt nummer
två  ”flyktingförklaring…” riskerar att först tolkas som en del av det första
objektets efterställda attribut ” enligt 1951 års konvention angående flyktingars
rättsliga ställning”.

I malltexten finns också drag av en formell, opersonlig, fackspråklig och
tung stil: ” Rekvisitet välgrundad rädsla innefattar ett subjektivt och ett
objektivt element. För att den fruktan som den asylsökande känner ska anses
välgrundad krävs att den har fog för sig. Den ska vara välgrundad. Det är
fallet när det med hänsyn till utlänningens personliga förhållanden och
förhållandena i hans hemland finns anledning att anta att han kommer att bli
utsatt för förföljelse om han återsänds dit. (Wikrén/Sandesjö, Utlänningslagen
med kommentar, 6 uppl., Stockholm 1999, s. 133)” (s. 4).

I avsnittet ovan finns en cirkeldefinition som inte bidrar till
begripligheten: ”För att den fruktan som den asylsökande känner ska anses
välgrundad krävs att den har fog för sig. Den ska vara välgrundad.”

I malltexten refereras genomgående till klienten (min term) i tredje
person som ”flyktingen”, ”den asylsökande” eller ”utlänningen”. I
handläggarens textavsnitt är tilltalet däremot personligt och dialogiskt till sin
karaktär med genomgående ”du”, ”ni” och namn:

” Du R och dina söner S och T reste, enligt vad du uppgivit…Ni var vid
ansökningstillfället… Du har lämnat in inrikespass…” (s. 2). Reciten är
genomgående mycket konkret. Tidsförlopp, platser och situationer är noga
beskrivna efter en kronologisk/logisk disposition. Här finns en exakt ton med
många berättande detaljer som gör att texten upplevs som engagerad. Den
asylsökandes egen berättelse lyser igenom, vilket gör framställningen
allmänspråklig och verbal:

” Efter att din man sköts har du fått veta att han betett sig konstigt efter
att du lämnat L-stan. Han uppträdde nervöst och sa till flera bekanta att det
kanske var sista gången som han såg dem. Han lämnade sitt bankomatkort… ”

2.3 Stilkaraktäristik av text 1 Migrationsverket,
      efter Klarspråkstestet

Efter att ha kontrollerat beslutet mot Klarspråkstestet har handläggaren gjort tre
ändringar (bilaga III). I reciten är det en nominalisering som gjorts om till en
verbfras och en passiv verbfras som blivit aktiv.

Exempel: ”Ni var vid ansökningstillfället i avsaknad av pass →Vid
ansökningstillfället saknade ni pass”, ”…på grund av ditt utseende anses det…
→ på grund av ditt utseende anser befolkningen…” .

I det sista stycket som rör humanitära skäl (s.6), har handläggaren både
skrivit om och byggt ut motiveringen, som delvis fått en lätt förändrad
semantisk innebörd:
”Mot bakgrund av vad du åberopat finns inga skäl att ge er uppehållstillstånd
av humanitära skäl. Hänsyn har i detta beslut tagits till barnets bästa.” → Du
har inte åberopat några humanitära skäl för att få uppehållstillstånd. Du kan
därför inte beviljas uppehållstillstånd på denna grund. Enligt 1 kap. 1 § andra
stycket utlänningslagen skall i fall som rör barn särskilt beaktas vad hänsyn till
barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Vi har
konstaterat att ni inte har något skyddsbehov i Sverige och att tillstånd inte
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heller kan beviljas på någon annan grund. Ni har vistats här sedan xxx. Den
anknytning barnen P och B skaffat sig till Sverige är inte sådan att den
överväger den anknytning som de har till sina (sic) mor och till sitt hemland.
Vi bedömer därför att det inte strider mot barnets bästa att P och B,
tillsammans med sin mor, avvisas till z-land”.”

2.4 Fokusgruppens bedömning
av text 1 Migrationsverket, före Klarspråkstestet

Engagerad                    2 Distanserad                          2
Informell                      0 Formell                                4
Intressant                      4 Ointressant                           0
Konkret                        4 Abstrakt                                0
Levande                        3 Stel                                       1
Lätt                               3 Svår                                      1
Personlig                      3 Opersonlig                            1
SUMMA                    19 SUMMA                              9

2. 5 Fokusgruppens bedömning
av text 1 Migrationsverket, efter Klarspråkstestet

Engagerad                 2 Distanserad                         2
Informell                   0 Formell                               4
Intressant                  4 Ointressant                          0
Konkret                     4 Abstrakt                               0
Levande                    3 Stel                                       1
Lätt                            3 Svår                                      1
Personlig                    4 Opersonlig                            0
SUMMA                  20 SUMMA                              8

2.6  Utdrag ur intervju med handläggare,
text 1 Migrationsverket

”Jag har en del standardformuleringar för de fria textavsnitten sparade i datorn.
Men ofta försöker jag variera dem lite, eftersom jag tycker det är viktigt att se
varje ärende för sig och inte gå på slentrian. Jag försöker också undvika
kanslispråkliga och stela formuleringar. När det gäller standardformuleringar i
malltexterna, t. ex. definitioner av olika begrepp, så ändrar vi inte i dem. Ibland
blir det snårigt med tilltalet. Är det flera inblandande i ärendet benämns de ”de
sökande”, men dessutom ska skälen för var och en vägas in och då blir det
”du”.

Dispositionen kan också vara svår. Efter själva beslutet som alltid
kommer först, gäller det att bestämma sig för om texten ska vara tematiskt eller
kronologiskt upplagd och sedan hålla sig till det. Jag samråder ofta med en
beslutsfattare i sakfrågorna. En del av dem har synpunkter på språket i
besluten, andra inte. Själv tycker det är bra med en dialog.



15

Jag hade hört talas om Klarspråkstestet tidigare, men detta var första
gången jag använde det. Jag tror att det är bäst att göra det när man har ett
utkast. 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.

Frågorna är uppfordrande, jag ser dem som mål att sträva mot. Man
förstår ju vad man bör svara, men jag tycker ändå att frågorna fungerar.
Möjligtvis kan en del begrepp behöva förklaras lite närmre. Sammanvägningen
av svaren känns lite trubbig. Småändringar i svaren ger för stort genomslag i
resultatet. Därför borde det finnas fler svarsalternativ, kanske fem istället för
tre. Men vinsten med Klarspråkstestet är att medvetenheten om språket ökar.
Och då fyller det ju förmodligen sitt syfte – att göra texter mer begripliga”.

2.7 Sammanfattning av intryck, text 1 Migrationsverket

En stilkaraktäristik visar på en dikotomi i texten som helhet. Malltexterna å ena
sidan visar drag som ger ett myndighetsperspektiv medan handläggarens egen
text å andra sidan ena sidan anlägger ett medborgarperspektiv. En speciell
omständighet för avvisningsbesluten från Migrationsverket är de dubbla
mottagarna: dels den asylsökande som delges beslutet via tolk, dels
Utlänningsnämnden dit majoriteten av besluten överklagas. Det faktum att en
annan myndighet i praktiken också är mottagare av besluten, kan eventuellt
bidra till att konservera de formella dragen i malltexterna.

I versionen efter Klarspråkstestet är malltexterna oförändrade och det
tudelade intrycket finns därför fortfarande kvar. Men trots detta visar
fokusgruppens bedömning på en liten förändring mot förbättrat
medborgarperspektiv på stilaxeln ”opersonlig – personlig”. Möjligtvis kan det
vara den avslutande utbyggda motiveringen som upplevdes som mer personlig.
Två av personerna i fokusgruppen har dock kommenterat bägge versionerna
som påfallande empatilösa.

Handläggaren upplever att testets tre svarsnivåer ger för liten spännvidd
och att det ibland att svårt att hitta rätt nyans bland alternativen ”ja, tveksamt,
nej”. Han ser ändå Klarspråkstestet som ett bra hjälpmedel för att öka sin
språkliga kompetens och att få sina texter mer mottagaranpassade.

2.6 Stilkaraktäristik av text 2 Migrationsverket,
      före Klarspråkstestet

Text 2 från Migrationsverket är ett fyrsidigt avvisningsbeslut (bilaga IV),
daterat januari 2001. Första sidan följer Migrationsverkets rekommenderade
disposition med personuppgifter först, följt av beslutet i fyra punkter. Längst
ner finns också den obligatoriska uppgiften om hur den asylsökande kan
överklaga. Därefter följer reciten på en och en halv sida under rubriken
”Ansökan och utredningen”. Precis som i den förra texten, baserar sig reciten
på den asylsökandes egen berättelse. Efter den kommer ett parti malltext under
rubriken ”Skälen för beslutet” under vilken ett antal rättsregler relateras. Sist
finns rubriken ”Bedömning” som relaterar tillbaka till rättsreglerna och
motiverar beslutet om avvisning.
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Exempel ur malltexten: ” Det framgår av 2 kap. 4 § första stycket 5
utlänningslagen att en utlänning kan få uppehållstillstånd i Sverige av
humanitära skäl. Enligt förarbetena till lagen kan det vara fråga om personer
som på grund av sjukdom eller andra personliga förhållanden inte bör nekas
uppehållstillstånd här (prop. 1988/89:86 s. 147).”

 Här är stilen abstrakt med ett opersonligt personperspektiv med det
generiska uttrycket ”en utlänning”. Stilen är också mycket exakt, formell och
distanserad med hänvisningar till lagar och propositioner, som får betraktas
som fackspråkliga. Dit hör också ett ord som ”förarbetena”. Malltexten som
helhet är stramt saklig i och med att den lutar sig mot de bakomliggande
lagtexterna.

Men medborgarperspektivet  finns  trots  det  med  i   formuleringar  som
”Det framgår av 8 kap. 8 § första stycket utlänningslagen att vi får besluta att
ett avvisningsbeslut får verkställas omedelbart, det vill säga även om det inte
har vunnit laga kraft”. Här finns en agent ”vi” och begreppet ”verkställas
omedelbart” får sin förklaring, vilket å andra sidan termen ”laga kraft” inte får.
Stilen är inte utpräglat nominal, vilket man skulle kunna vänta sig i en text av
detta slag.

Recitdelen präglas av en helt annan stil än malltexten. Precis som i den
förra texten finns här ett genomgående du-tilltal som ger en personlig och
engagerad ton. Texten redogör kronologiskt/logiskt för olika händelser som
ligger till grund för asylansökan:

 ”Du är kritisk i dina avhandlingar och menar bland annat att regeringen
har vuxit ihop med maffian. Du är Jehovas vittne och i P-land tolererar man
inte sekter. På gatan i Q och S-stad har olika okända människor kommit fram
och sagt: ”Åk härifrån, du vet varför du ska åka”. Du känner dig inte trygg på
grund av religiösa skäl. I mitten av mars 2000 blev du slagen på gatan av
okända, svartklädda ungdomar med snaggade huvuden och de sa: ”Dra
härifrån, vi vill inte ha Jehovas vittne här”. I mitten av mars blev du åter
slagen…”.

Stilen är exakt och konkret med en rad tidsangivelser, platser och detaljer
angivna. Samtidigt är den informell, men utan att bli talspråklig. Karaktären
påminner om ett ganska personligt brev.

2.7  Stilkaraktäristik av text 2 Migrationsverket,
efter Klarspråkstestet

Efter att ha gjort Klarspråkstestet har handläggaren av text 2 framför allt riktat
in sig på nivå 3 och 4 i Klarspråkstestet, textstruktur och textbindning samt
meningar. Från att ha haft en kronologisk/ logisk uppställning, har innehållet i
reciten (bilaga V) fått en mer tematisk uppställning med nya underrubriker som
”Resan till Sverige”, ”Din bakgrund och sysselsättning” och ”Våldshändelser
du utsatts för”.

Textens avslutande stycke ”Bedömning”, som delvis består av malltext,
inleddes med en vänstertung mening som lättats upp med ett kortare
fundament: ”Med vår kännedom om förhållandena i P-land och med hänsyn
till de omständigheter du åberopar i ärendet anser vi att det är uppenbart att
du saknar skäl för att få asyl i Sverige.”→ De allmänna förhållandena i P-land
är inte grund för att få asyl i Sverige, men Migrationsverket gör en individuell
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prövning i varje ärende. Du har uppgivit att du överfallits på gatan av okända
ungdomar som du misstänker skulle kunna kopplas till en tidigare kollega med
medlemskap i RNE. Vi anser att det är uppenbart att du, med hänsyn till de
omständigheter du åberopar, saknar skäl för att få asyl i Sverige”.

Efter den inledande meningen har handläggaren i den nya versionen valt
att repetera några uppgifter från reciten som ett argument för att inte heller den
individuella prövningen ger någon grund för asyl eller uppehållstillstånd.

2.8 Fokusgruppens bedömning
       av text 2 Migrationsverket, före Klarspråkstestet

Engagerad                 2 Distanserad                    2
Informell                   1 Formell                          3
Intressant                   4 Ointressant                     0
Konkret                     4 Abstrakt                          0
Levande                     2 Stel                                  2
Lätt                            4 Svår                                 0
Personlig                    3 Opersonlig                       1
SUMMA                 20 SUMMA                         8

2.9 Fokusgruppens bedömning
  av text 2 Migrationsverket, efter Klarspråkstestet

Engagerad                   2 Distanserad                       2
Informell                     1 Formell                             3
Intressant                     4 Ointressant                        0
Konkret                       4 Abstrakt                             0
Levande                       2 Stel                                    2
Lätt                              4 Svår                                   0
Personlig                     4 Opersonlig                         0
SUMMA                    21 SUMMA                          7

 2.10 Utdrag ur intervju med handläggare,
     text 2 Migrationsverket

” I reciten är jag noga med att de asylsökandes egna ord ska lysa igenom, men
naturligtvis på en korrekt svenska så det inte låter larvigt. När jag intervjuar
dem får jag en bild av hur de är som personer, det handlar om kroppsspråk och
formuleringar (via tolk, min kommentar). Den bilden försöker jag förmedla.
Till grund för reciten har vi också t. ex. läkarintyg och ibland andra utredningar
som ska återges. Det kan bli lite ”klipp och klistra” när allt ska med. Men jag
försöker undvika myndighetsspråk med formuleringar som ”Med hänsyn till”
och sådant som egentligen inte har något innehåll. Vi föredrar alltid ärendena
för beslutsfattarna. Ibland blir det diskussioner om språket och det tycker jag är
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bra. Ett plus ett blir mer än två i en dialog och tillsammans kan vi komma fram
till något bättre.

Jag kände till Klarspråkstestet sedan tidigare eftersom jag är
språkvårdsansvarig på enheten, men jag har aldrig hört att någon annan här
använder det. Jag använder det då och då. Det blir som att sätta på sig ett par
fräscha glasögon, man blir tvungen att se sina egna svagheter. Men jag tror inte
det är verksamt att göra det för ofta, någon gång då och då räcker. Frågorna är
bra formulerade, stöttande men inte ledande. Fast det skulle kunna vara mer
nyanserat, en femgradig bedömningsskala vore bättre.

Det tar tid att svara på allt och man ska inte göra Klarspråkstestet om
man är stressad. När man blir van och vet sina brister, kan man ju välja en eller
par nivåer i testet. Men i längden tror jag inte det är verksamt att bara testa sina
egna texter. Ska det bli några större förändringar tror jag vi måste diskutera
tillsammans. Vi skulle också kunna gå vidare i processen med malltexterna.
Som det är nu får vi lämna dem därhän i Klarspråkstestet.

Jag tror det vore bra med mindre studiegrupper där alla kan prova
Klarspråkstestet för att komma igång. Det måste vara mycket konkret och
knutet till verksamheten om det ska fungera. På så sätt kan vi jobba mot det
som jag anser är syftet med Klarspråkstestet: att komma bort från
akademikerskrået och skapa läsbarhet med en begriplig allmänsvenska. Det är
ju vårt problem om vi inte blir förstådda och inte mottagarnas.”

2.13 Sammanfattning av intryck, text 2 Migrationsverket

Liksom text 1 (ovan), präglas detta beslut av perspektivskillnaderna mellan
malltexternas juridiskt färgade formuleringar och handläggarnas recit där den
asylsökandes bakgrund återberättas.

Skillnaden mellan reciten och malltexten är alltså påtaglig, något som
också en person i fokusgruppen kommenterade. Det faktum att besluten
stilmässigt visar på två perspektiv; mottagarens och myndighetens ska ses i
skenet av att det råder en asymmetrisk relationen mellan Migrationsverket och
de asylsökande. Den asylsökande befinner sig i ett påtagligt underläge i
förhållande till myndigheten. Den personliga och närmast engagerade tonen i
recitdelen, stämmer inte alls med den sakliga och juridiskt färgade ton som
finns i malltexten. För en läsare som inte är insatt i hur förvaltningsbeslut är
uppbyggda med ömsom fritext, ömsom malltext, kan den till synes
slumpmässiga blandningen av perspektiv ge ett egendomligt intryck.

Liksom i text 1 upplever fokusgruppen en liten förbättring i
mottagaranpassningen efter Klarspråkstestet och precis som  den förra texten
upplevs den som mer personlig. Förklaringen kan vara den tematiska
uppställningen av reciten, som ger en klarare bild av varför personen söker
asyl. Den utbyggda motiveringen på slutet kan, trots sitt negativa innehåll,
också ha bidragit till en något personligare ton.

Handläggaren är en medveten skribent som är öppen för ett konstruktivt
språkvårdsarbete i form diskussioner och studiegrupper på den enhet där hon
jobbar. Hon  ser problemen med malltexter och fri text som inte är samstämda
och anser att arbetet med malltexter måste fortsätta. Hon föreslår mindre
studiegrupper med konkreta skrivövningar som ett sätt att komma igång med
Klarspråkstestet. Vidare menar hon att en bedömningskala i t. ex. fem steg
skulle göra testet mer nyanserat.
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3 Resultat Försäkringskassans
  Jurist- och   omprövningsenhet

Ingen av de två handläggarna som gjorde Klarspråkstestet ändrade något i sina
beslut. Bägge ansåg att deras texter uppfyllde testets kriterier på
mottagaranpassning och begriplighet.

Resultatdelen som gäller texterna från Försäkringskassans Jurist- och
omprövningsenhet redovisas i nio avsnitt: först en allmän bakgrund, en
stilkaraktäristik av de bägge besluten med exempel på stildrag i versionerna
före Klarspråkstestet som är identiska med versionerna efter testet (eftersom
inga ändringar gjordes). I anslutning till respektive analysavsnitt ligger
fokusgruppens skattning av texterna och intervjusvaren från handläggarna.

Sist ligger en sammanfattning av mina intryck av bägge  besluten samt en
kort summering av handläggarnas syn på Klarspråkstestets möjligheter och
eventuella brister.

3.1  Bakgrund

Handläggarna på Försäkringskassans Jurist- och omprövningsenhet tituleras
försäkringskonsulter. De gör bedömningar av beslut som de lokala
försäkringskassorna fattat och som överklagats av klienterna. I nästan alla
ärenden går omprövningsenheten på de lokala kassornas linje, vilket innebär
avslag. Om något beslut ändras, måste den nya bedömningen journalföras.
Ungefär 20 procent av ärendena överklagas av klienterna till länsrätten.
Besluten handlar till största delen om rätten till bostadsbidrag, barnbidrag och
underhållsstöd. Majoriteten av klienterna har inte svenska som modersmål.

Försäkringskonsulterna tar hand om ärendena efterhand som de kommer
in. Klienternas uppgifter om inkomst jämförs med inkomstuppgifter från
Riksskatteverket. Besluten fattas med stöd av relevanta lagar, t. ex. lagen om
bostadsbidrag (BoL) och lagen om allmän försäkring (AFL).

Breven har en fast disposition, fastlagd av Riksförsäkringsverket (RFV),
som innebär att beslutet meddelas först. Därefter kommer en beskrivning av
ärendet, försäkringskassans bedömning och sist vilka bestämmelser som
beslutet grundas på. Texten i beskrivningen baserar sig ordagrant på
lokalkontorens beslut. Klienternas yrkande finns också med i beskrivningen,
men där skrivs i allmänhet texten om eftersom deras svenskkunskaper ofta är
bristfälliga. I stycket som redogör för vad beslutet grundas på finns
lagparagrafer med som malltext. I bedömningen däremot står
försäkringskonsulten för texten (s.k. fritext). Direktiven från RFV säger att
besluten ska skrivas i du-form.
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3.2  Stilkaraktäristik av text 1 Försäkringskassan

Text 1 är ett  fyrsidigt beslut om återbetalning av bostadsbidrag (bilaga VI).
Klientens yrkande på att få behålla pengarna avslås. Den inledande
beskrivningen av ärendet redogör för lokalkontorets beslut om återbetalning,
som är styckets tema. Därefter följer en rad propositioner åtskilda av
blankrader där omständigheterna i ärendet beskrivs. Texten under nästa
mellanrubrik, ”Försäkringskassans bedömning”, består till största delen av
fritext. I sista stycket finns sex malltexter som redogör för lika många
lagparagrafer.

En stilkaraktäristik visar att beslutet som helhet har ett
myndighetsperspektiv. Mest påtagligt är det i malltexterna, men dragen finns
även i fritexten.

Exempel (fritext): ” Under perioden januari – juni 2000 uppbar ni
bostadsbidrag…Bidraget var baserat på de av er uppgivna inkomsterna …”.
”…att det föreligger särskilda skäl för eftergift.”  Här finns exempel på ord
från Svarta Listan (uppbära och föreligga). En inskjuten bestämning före
”inkomsterna” gör meningen onödigt stel.

Stilen är formell, opersonlig och distanserad med passiveringar och
ålderdomliga ordvändningar. Exempel (fritext): ”Ni har en gång anmält
ändrad inkomst under år 2000, men härefter har denna kommit att förändras
ytterligare. Någon ny anmälan härom har inte gjorts. Det finns ingenting i ert
fall som tyder på att ni skäligen inte borde ha insett…”.

Texten har också drag som visar på en nominal och tung stil med långa
nominalfraser och många substantiv som gör den innehållsrik men samtidigt
ansträngande att ta till sig. Det är lätt att tappa tråden innan man läst klart.
Exempel (fritext): ”Det slutliga bostadsbidraget bestäms i efterhand för varje
kalenderår på grundval av den inkomst som skattemyndigheten fastställer vid
taxeringen för det kalenderår under vilket preliminärt bostadsbidrag har
betalats ut.”

Det är flera faktorer som gör denna mening svår att begripa vid en första
genomläsning. Dels är den lång med hela 29 ord, dels lider den av med
självinbäddning med flera attributiva bisatser som är staplade på varann. Detta
innebär en belastning på läsarens kortidsminne. Vid läsning strävar vi efter att
få så få tolkningsmöjligheter som möjligt enligt principen om ”minimal
attachment” (Harley 2001, s. 255). I en mening som den ovan, finns flera
möjligheter att gå vilse i strävan efter att relatera de olika nominalfraserna till
varandra.

Då förvaltningsbeslut i allmänhet inte är en vanlig texttyp för gemene
man, kan det antas att de flesta inte har ett i förväg aktualiserat schema för
läsningen. Det innebär att läsaren använder sig av ”bottom-up-processing” och
att alltså texten själv bygger upp ett schema och styr läsaren mot förståelse. Här
har detta inte lyckats särskilt väl.

Det efterföljande avsnittet som redogör för Försäkringskassans
bestämmelser är en uppräkning av sex olika paragrafer (malltexter) i BoL som
försäkringskonsulten valt att lägga in i beslutet. Paragraferna är åtskilda av en
blankrad. De är abstrakta men samtidigt mycket exakta, ett typiskt drag för
myndighetstexter. Exempel (malltext):

”Enligt 4 § första stycket BoL utgörs den bidragsgrundande inkomsten av
summan av inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst enligt
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kommunalskattelagen (1928:370) och inkomst av kapital enligt lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt. Av andra stycket samma lagrum framgår
att beloppet enligt första stycket skall ökas med ”4. Belopp varmed inkomst av
näringsverksamhet har minskats genom avdrag för underskott från tidigare
beskattningsår”.

Långa meningar, passiveringar och flera olika abstrakta uttryck som rör
pengar (den bidragsgrundande inkomsten, summan av inkomst, inkomst av
tjänst, inkomst av kapital, beloppet…skall ökas, belopp varmed inkomst av
näringsverksamhet har minskats genom avdrag för underskott) gör
ovanstående avsnitt minst sagt svårbegripligt. Har man till yttermera visso inte
svenska som modersmål, vilket är fallet för många av klienterna, är det
förmodligen helt obegripligt. Den handlingsinriktade förståelsen torde utebli
eftersom djupstrukturen är svåråtkomlig. Här får läsaren inte ett snabbt svar på
grundläggande frågor om vem som gör vad, vem som berörs och vilka villkor
som gäller.

Fler exempel ur malltexterna ger ytterligare prov på en flitig användning
av passiver och det högtravande ”skall ” istället för ”ska” som används i
fritextavsnitten. Här finns också ord från Svarta Listan (efterge, föreligga) och
dessutom ett kongruensfel (hel istället för helt):

”I 28 § första stycket BoL stadgas följande: ” Försäkringskassan skall
besluta om återbetalning enligt 22 § och om återbetalning av bostadsbidrag
som i övrigt har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Om det finns
särskilda skäl för det får kassan efterge krav på återbetalning hel eller delvis.
Vid bedömning av om sådana skäl föreligger skall särskilt beaktas sökandens
och dennes medsökandes förmåga att kunna betala tillbaka bidraget. För att
rätten till eftergift skall kunna prövas skall skyldigheten enligt 24 § att anmäla
ändrade förhållanden ha fullgjorts av sökanden och dennes medsökande””.

3.3  Fokusgruppens bedömning
       av text 1 Försäkringskassan

Engagerad                  1 Distanserad                    3
Informell                    0 Formell                          4
Intressant                    2 Ointressant                     2
Konkret                      3 Abstrakt                          1
Levande                      0 Stel                                 4
Lätt                             1 Svår                                3
Personlig                     0 Opersonlig                      4
SUMMA                 7 SUMMA                    21

3.4 Utdrag ur intervju med handläggare,
       text 1 Försäkringskassan

” Vi skriver texterna efter vårt eget omdöme, men det händer att vi diskuterar
formuleringar med varann. Vi har haft några språkkurser här, sist tittade vi på
syftningsfel och hur vi skulle få texterna att hänga ihop. Det finns en ram för
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hur besluten ska disponeras så att allt blir likformigt. Malltexterna baserar sig
på lagtexterna och måste vara med för att motivera beslutet.

Men det roliga i jobbet är den fria texten. Den gör varje ärende unikt. Jag
tycker det är viktigt med ett korrekt språk. Det får inte vara för ålderdomligt,
men inte heller slampigt. Man kan inte skriva ”mej” och ”dej” till exempel. Det
ska vara ett klart ”rakt-på-sak-språk”. Meningarna får inte vara för långa och
texten får inte sväva ut. En beslutstext ska ge samma känsla som en bra bok:
man ska inte vara undrande eller trött när man läst klart. Tankekedjan måste
vara klar. Jag tror att klara och fylliga beslut leder till färre besvär till
länsrätten.

Jag hade inte hört talas om Klarspråkstestet tidigare. Det var lätt att svara
på frågorna tycker jag, eftersom de var ganska välvilligt ställda. Kanske är det
lätt att tolka sin egen text positivt, man vill ju så gärna att det man skrivit är
bra. Och besluten är ju som de är, vi vet vad som ska vara med.

Det tog inte särskilt lång tid att göra testet, eftersom jag inte tyckte att det
fanns något att ändra. I testets fem nivåer tror jag ”Ord och fraser” är viktigast
med tanke på klientelet eftersom många inte förstår svenska så bra. Jag kan
tänka mig att göra Klarspråkstestet igen, men då kanske jag bara väljer några
av nivåerna. Det är ju pretentiöst upplagt med så många frågor. Men det gav en
del, jag såg på min text på ett annat sätt. Syftet med ett sådant här test är som
jag ser det att få fram läsbara, bra och behändiga texter som fyller sitt syfte och
är neutrala i tonen.”

3.5 Sammanfattning av intryck,
text 1 Försäkringskassan

Både stilkaraktäristik och fokusgruppens bedömning ger en entydig bild av
denna text: här är det myndighetens perspektiv som råder, mottagaren kommer i
andra hand. Med tanke på målgruppen där den övervägande delen inte har
svenska som modersmål, är det troligt att det rimligaste läsmålet –
handlingsinriktad förståelse –  är svårt att nå.

I denna text finns en rad svårigheter som med stor sannolikhet påverkar
läsarens djupare förståelse av texten. Myndighetsperspektivet gör det svårt att
få fatt på de semantiska djupkasusrollerna som Gunnarson beskriver i sin analys
av MBL. Här krävs helt enkelt en van och skicklig läsare för att få ordning på
begreppen, något som man inte självklart kan utgå ifrån att alla
Försäkringskassans klienter är.

Handläggarens egen syn på hur ett förvaltningsbeslut ska skrivas – ” man
ska inte vara undrande eller trött när man läst klart. Tankekedjan måste vara
klar.” – tolkar jag som en grav brist på självinsikt och/eller oförmåga att leva
upp till de egna idealen. Det faktum att handläggaren uppfattade
Klarspråkstestets frågor som välvilligt ställda, kan vara en indikation på att hon
haft svårt att ställa sig utanför sin egen text. Det faktum att hon valde att inte
ändra på något, talar också för den saken. Hon säger bl. a ”man vill ju så gärna
att det man skriver ska vara bra”. Detta är säkert något som de flesta skribenter
kan hålla med om. Den avgörande frågan i sammanhanget är dock vad som är
bra. Här förefaller hur som helst den egna myndighetens perspektiv vara
viktigare än mottagarnas.
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Handläggaren säger att hon kan tänka sig att göra Klarspråkstestet igen,
men i så fall bara några av nivåerna, t. ex. ”Ord och fraser” som hon tror är
mest väsentligt för mottagarna av hennes beslut. Stilkaraktäristiken  pekar dock
på att problemen i det aktuella beslutet ligger på ett djupare plan än ordnivå.
Här handlar det framförallt om bristande mottagaranpassning (nivå 1 i
Klarspråkstestet).

3.6 Stilkaraktäristik av text 2 Försäkringskassan

Text 2 är ett tvåsidigt beslut som rör återbetalning av underhållsstöd (bilaga
VII). Den följer RSV:s påbjudna dispositionen med själva beslutet först, följt av
beskrivning av ärendet som ordagrant följer beslutstexten från det lokala
försäkringskontoret. Därpå kommer Försäkringskassans nya bedömning (d.v.s
omprövningsenhetens bedömning) som inleds med en tvåradig malltext, resten
är fritext. Till sist kommer stycket med bestämmelser som beslutet grundas på,
bestående av två malltexter som redogör för varsin lagparagraf.

En stilkaraktäristik visar att denna text i högre grad än den förra siktar
mot ett medborgarperspektiv, men den blir inte helt begriplig för det. Beslutet
har i fritextdelarna till stor del du-tilltal. I den inledande beskrivningen återger
försäkringskonsulten klientens yrkande (fritext):

”Detta beslut har du begärt att försäkringskassan skall ompröva. Du
skriver att du sedan augusti 2001 till november haft jobb som tim.anställd och
fick komplettering av soc.bidrag för att försörja dig. Du angav dina inkomster
och underhållsstöd räknades med för att få bidraget så om du fått
växelvisboende bidrag så hade du fått ersättning därifrån” .

Den första och andra meningen blir begripliga med synlig agent och aktiv
diates, medan förkortningarna ”tim.anställd” och ” soc.bidrag” förmodligen är
utslag av intern jargong på Försäkringskassan. Den tredje meningen i exemplet
ovan kompliceras däremot genom både en synlig och en osynlig agent, ”Du”
och ”…underhållsstöd räknades med..” . Vem som döljer sig bakom
passiveringen  – Försäkringskassan eller klienten – är inte lätt att veta. Därtill
kommer två på varandra följande konsekutiva bisatser som avslutas med ett
demonstrativt pronomen ”därifrån”. Om det syftar på Försäkringskassan eller
möjligtvis ”soc.bidrag” är höljt i dunkel. En förmildrande omständighet är att
klienten som ärendet rör och som skrivit det bakomliggande yrkandet,
förmodligen vet hur det hela ligger till.

Ytterligare exempel (fritext): ”Du meddelade Försäkringskassan den 13
september 2001 att barnen bor varannan vecka hos bidragsskyldig N.N. sedan i
början av augusti 2001. Du informerades vid detta samtal att du därmed inte
har rätt till fullt underhållsstöd för barnen. Försäkringskassan anser att du inte
omedelbart fullgjort din anmälningskyldighet och du har därmed fått ett
felaktigt utbetalt underhållsstöd för dina barn under september och oktober
2001 ”.

Passiveringen ”informerades” ter här sig naturlig eftersom de bägge första
meningarna intar ett läsarperspektiv när bakgrunden tecknas. Detta byts i den
tredje meningen i passagen ovan till ett författarperspektiv,
”Försäkringskassan”, som stöttas med en konsekutiv subjunktion ”därmed”.
Stilen blir både exakt och konkret. Det framgår vem som utför handlingen, vem
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som berörs och vad det innebär (”fått ett felaktigt utbetalt underhållsstöd”) och
de semantiska djupkasusrollerna står klara.

Något oklarare blir det i de följande meningarna (fritext): ”Det finns en
strikt skyldighet att betala tillbaka felaktigt eller med för högt belopp utbetalat
underhållsstöd.” Här krävs eftertanke av läsaren för att klargöra perspektivet
eftersom ”Det finns en strikt skyldighet att betala tillbaka…” uttrycker ett
tillstånd och inte en handling. Den semantiska innebörden är i detta
sammanhang kort och gott ”Du ska betala tillbaka”.

Nästa mening lyder (fritext): ”Särskilda skäl för eftergift ska tillämpas
återhållsamt”. Här byter texten perspektiv från ett inlindat läsarperspektiv i
meningen innan till ett lika inlindat författarperspektiv genom att agenten
(Försäkringskassan) döljer sig bakom ett passivt verb.

Vad ”särskilda skäl” är får läsaren veta i nästa mening (fritext): ”Sådana
skäl kan vara att han eller hon inte skäligen borde förstått att utbetalningen var
felaktig och det dessutom med hänsyn till betalningsmottagarens ekonomiska
och personliga förhållanden finns skäl för att inte återkräva underhållsstödet
helt eller delvis.”

Du-tilltalet har i passagen ovan ändrats till tredje person, vilket ger texten
en allmängiltig prägel men också gör den mer opersonlig. Tilltalet gör att man
anar en bakomliggande lagtext. Det gör även ett något ålderdomligt uttryck som
”skäligen” och parataktiska och helgarderande fraser som ”…han eller hon”,
”…ekonomiska och personliga förhållanden” och ”…helt eller delvis.”

Avsnittet med fritext avrundas med: ”Återbetalningsskyldighet föreligger
därmed för september – oktober 2001 med 3 522 kronor. Försäkringskassan
har inte funnit särskilda skäl för eftergift”. Här intar texten helt och hållet ett
myndighetsperspektiv med ett abstrakt substantiv, ett statiskt verb och en
osynlig agent: ”Återbetalningsskyldighet föreligger” (finns på Svarta Listan)

Beslutet som helhet har alltså en ansats till medborgarperspektiv, men
skribenten lyckas inte få till det fullt ut. När det kommer till den negativa
språkhandling som ett avslag är, kliver den opersonliga och distanserade
myndigheten fram och uttrycker sig med en nominal och tung stil. Här kan det
förvisso finnas en funktionell aspekt – att injaga respekt i klienten –  men
begripligheten riskerar att bli lidande på köpet.

3.7  Fokusgruppens bedömning
  av text 2 Försäkringskassan

Engagerad                         2 Distanserad                        2
Informell                           3 Formell                               1
Intressant                           3 Ointressant                         1
Konkret                             4 Abstrakt                              0
Levande                             3 Stel                                     1
Lätt                                    4 Svår                                    0
Personlig                            4 Opersonlig                          0
SUMMA                       23 SUMMA                         5
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3.8 Utdrag ur intervju med handläggare,
text 2 Försäkringskassan

” Jag försöker se hur personen är som ligger bakom omprövningen. Är det en
invandrare försöker jag skriva på enkel svenska, är det någon som verkar lite
byråkratisk så svarar jag på samma sätt. Vi har direktiv att skriva i du-form,
men om någon verkar strikt försöker jag undvika det genom formuleringar som
till exempel ”Försäkringskassan bedömer att anmälningsskyldighet inte är
fullgjord”. Vi har haft några språkkurser här, men det är lätt att falla tillbaka i
gamla standardformuleringar. Om det är krångliga beslut ber jag ibland någon
arbetskamrat läsa och kommentera.

Jag hade inte gjort Klarspråkstestet tidigare. Jag svarade på alla frågor, de
var bra och neutralt formulerade men de gav mig inte så mycket. Vi är så
styrda av dispositionen från RFV och malltexter som ska in, så det finns nästan
inget kvar att spela på.  Den fria texten kan inte varieras så mycket, utom
möjligtvis på ordnivå. Jag kan inte se att jag skulle kunna skriva på något annat
sätt. Det är svårt att ta ställning till sin egen text och jag tror inte att jag
kommer att använda testet igen. Möjligtvis om jag ska skriva något annat än
beslut, till exempel en rapport eller en broschyr.

Men visst skulle vi behöva lära oss mer. Jag skulle vilja ha en kurs i hur
man skriver enklare och mer begripligt. Vi skulle också behöva påminnas om
att vi har vårt eget kassaspråk som ibland smyger sig in i texterna, till exempel
”d.f.”, ”bob” och ”u.s.” som betyder ”den försäkrade”, ”bostadsbidrag” och
”underhållsstöd”. Det blir ju rena hieroglyferna för klienterna. Sedan skulle jag
vilja ifrågasätta det här med att själva beslutet måste komma först. Många
klienter blir så arga redan då att de inte fortsätter att läsa bedömningen. Därför
förstår de inte motivet till beslutet och då ringer de hit och skäller.”

3.9 Sammanfattning av intryck,
text 2 Försäkringskassan

Här finns en tydligare ansats till medborgarperspektiv än i den förra texten
visar stilkaraktäristiken. Detta styrks av fokusgruppens bedömning av texten
som de upplever som bl. a. konkret, lätt och personlig. En bidragande orsak till
detta kan vara att denna skribent valt att hålla igen på antalet lagparagrafer som
relateras i slutet av brevet . Här finns bara två (mot sex i det förra brevet); dels
en som stipulerar när ett barn har rätt till underhållsstöd, dels en som talar om
att felaktigt utbetalt stöd ska betalas tillbaka.

Hos skribenten anar man en viss uppgivenhet. Hon anser inte att det är
mycket hon kan göra för att påverka texterna, eftersom den fastlagda
dispositionen och malltexterna styr upplägget av besluten. Hon vill gärna lära
sig att skriva enklare och mer begripligt, men har samtidigt svårt att se att
Klarspråkstestet kan ge någon hjälp. Hon tror inte att hon kommer att använda
sig av det igen i sitt arbete med att skriva förvaltningsbeslut.
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4   Resultat Livsmedelsverket
Bägge handläggarna som gjorde Klarspråkstestet, gjorde justeringar av sina
beslut. Justeringarna rör såväl syntax som disposition och ordval.

Resultatdelen som gäller texterna från Livsmedelsverket redovisas i 13
avsnitt: först en allmänt hållen bakgrund, därpå en stilkaraktäristik av de bägge
besluten med exempel på stildrag i versionerna före och efter Klarspråkstestet.
I anslutning till respektive analysavsnitt ligger fokusgruppens skattning av
versionerna före och efter Klarspråkstestet och intervjusvaren från
handläggarna.

Sist ligger en sammanfattning av mina intryck av versionerna före och
efter Klarspråkstestet samt en kort summering av handläggarnas syn på
Klarspråkstestets möjligheter och eventuella brister.

4.1 Bakgrund

Livsmedelsverket i Uppsala är en statlig myndighet som arbetar för att
livsmedel och livmedelshantering i landet ska hålla en hög kvalitet. Det innebär
bland annat att alla lokaler där livsmedel hanteras måste godkännas av
Livsmedelsverkets tillsynsavdelning. I praktiken innebär det bland annat att
alla företag som planerar någon form av livsmedelshantering, först måste få
sina planritningar godkända och därefter lokalerna inspekterade och godkända
innan verksamheten sätter igång. Livsmedelsverkets inspektörer gör också
kontroller hos företag som hanterar livsmedel för att kontrollera att de
hygieniska kraven efterlevs.

Vanliga texttyper är inspektionsrapporter, svar på frågor om
livsmedelshygien från allmänhet och företag samt beslut i olika frågor som rör
hantering av livsmedel. Besluten skrivs av handläggare och skrivs under av en
enhetschef. Texterna har en fastlagd disposition med färdiga rubriker och bitvis
färdig malltext. Handläggarna har möjlighet att ändra i malltexterna. När det
gäller omprövningar av beslut är andelen malltext betydligt mindre än i
besluten.

4.2 Stilkaraktäristik av text 1 Livsmedelsverket,
        före Klarspråkstestet

Text 1 är ett tvåsidigt beslut som rör ett villkorat godkännande av
livsmedelslokal, en serveringsvagn på tåg som drivs av SJ i södra Sverige
(bilaga VIII). Villkoret, som innebär att en toalett måste finnas tillgänglig för
personalen, överklagas i senare brevväxling av SJ:s bolagsjurist.

Ordet ”Beslut” finns överst i brevhuvudet. Brevet inleds med en malltext
under rubriken ”Godkännande av livsmedelslokal (serveringsvagn på tåg)”.
Texten refererar till två paragrafer med förordningar och förskrifter som rör
livsmedelshantering- och lokaler. Dessa utgör villkoret för att lokalen ska
godkännas. Det senare villkoret rör kravet på personaltoalett i omedelbar
anslutning till serveringsvagnen. Exempel (malltext):
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”Lokalen uppfyller gällande inrednings- och utrustningskrav. Det kan
antas att verksamheten vid den anläggning som lokalen ingår i kan bedrivas i
enlighet med gällande regler. Med stöd av 38 § livsmedelsförordningen
(1971:807) och Statens livsmedelsverks föreskrifter och allmänna råd om
livsmedelslokaler (SLVFS 1996:6) godkänner Livsmedelsverket nedanstående
lokal ”.

Stilen är abstrakt med abstrakta företeelser som ”inrednings- och
utrustningskrav”, ”verksamheten” och ”gällande regler” som sätts i samband
med varandra genom passiva verbkonstruktioner som ”kan antas” och ”kan
bedrivas”. Vem som står bakom dessa antaganden (Livsmedelsverket)
framkommer inte förrän i slutet av den sista meningen, som inleds med den
långa  villkorsbisatsen:

” Med stöd av 38 § livsmedelsförordningen (1971:807) och Statens
livsmedelsverks föreskrifter och allmänna råd om livsmedelslokaler (SLVFS
1996:6)…”. Den semantiska innebörden är att under förutsättning att SJ följer
dessa paragrafer, så godkänner Livsmedelsverket lokalen för servering.

Texten är mycket exakt i stilen med en rad hänvisningar till sådant som
organisationsnummer, paragrafer och noga angivna exempel på vad som får
serveras i den tågvagn som ärendet rör. De exakta angivelserna är förklarliga
med tanke på att ett beslut från Livsmedelsverket är ett juridiskt dokument som
inte får innehålla några tvetydigheter. Det innebär också att stilen blir formell,
opersonlig och distanserad. Här är det ett företag som talar till ett annat.
Personligt tilltal eller synliga agenter lyser med sin frånvaro med undantag av
själva godkännandet ” godkänner Livsmedelsverket…”  sist i den inledande
passagen.

Under rubriken ”Villkor för tillägg i godkännandet” finns såväl nakna
substantiv som ett abstrakt gruppbetecknande substantiv som ”personal” i
obestämd form: ”Tillgång till toalett för personal ska finnas i anslutning till
livsmedelslokal”. Texten är koncentrerad och informationstät, nästan i
telegramform, och får därmed betecknas som nominal. Den uppfyller således
de flesta kriterierna för ett myndighetsperspektiv. Men genom rubrikerna är
den ändå överskådlig och det är lätt för läsaren att navigera sig mellan de olika
styckena.

4.3 Stilkaraktäristik av text 1 Livsmedelsverket,
        efter Klarspråkstestet

Den Klarspråkstestade varianten av detta beslut (bilaga IV) omfattar tre sidor,
vilket delvis beror på att skribenten då använt sig av en ny och mer omfattande
beslutsmall som tagits fram av Livsmedelsverket under den senare delen av år
2002.

Den nya mallen har fler rubriker och ger utrymme för en fylligare och
mer förklarande text. Ordet ”Beslut” har flyttats mer från sin plats högst upp i
brevhuvudet till att ligga under den inledande rubriken ”Godkännande av
livsmedelslokal”, vilket gör det mer iögonfallande.
Malltexten som följer där själva beslutet meddelas har kortats ner från den
första versionens :

”Lokalen uppfyller gällande inrednings- och utrustningskrav. Det kan
antas att verksamheten vid den anläggning som lokalen ingår i kan bedrivas i
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enlighet med gällande regler. Med stöd av 38 § livsmedelsförordningen
(1971:807) och Statens livsmedelsverks föreskrifter och allmänna råd om
livsmedelslokaler (SLVFS 1996:6) godkänner Livsmedelsverket nedanstående
lokal ” till en ny kortare passus:

”Livsmedelsverket godkänner nedanstående lokal som livsmedelslokal
för det ändamål, i den omfattning av verksamhet och under de villkor som
meddelas i detta beslut”. Därefter ligger information och villkor uppradade,
tydligt åtskilda av rubriker.

På detta sätt blir inledningen mer verbal och parataktisk till sin karaktär.
Syftningarna till en paragraf och ett antal föreskrifter har lyfts ur den löpande
texten och placerats längre fram i beslutet under den nya mellanrubriken
”Bakgrund och skäl för beslutet”. Texten lyder:

”Livsmedelsverket finner att nämnda lokal kan godkännas som
livsmedelslokal med stöd av 38 § livsmedelsförordningen (1971:807) och bl.a.
Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om livsmedelslokaler.”

Under bakgrunden finns också en förklaring i löpande text till villkoret
om personaltoalett, något som i den första versionen låg i en bilaga.
Även det som i första versionen låg under mellanrubriken ”Avgift” har i den
nya Klarspråkstestade varianten flyttats till ”Bakgrund och skäl för beslutet”.
Texten var i första versionen: ”Enligt 11 § Statens livsmedelsverks kungörelse
(SLV FS 1990:10) med föreskrifter och allmänna råd om livsmedelstillsyn m.m.
utgår avgift för godkännande av lokalen till 1 750 kr. Faktura sänds separat”.

I den nya versionen lyder den: ” Enligt 11 § Livsmedelsverkets
kungörelse (SLVFS 1990:10, omtryck 1996:15) med föreskrifter och allmänna
råd om livsmedelstillsyn m.m. skall den som ansöker om godkännande av
livsmedelslokal betala en avgift. Avgiften för detta godkännande uppgår till 1
750 kr. Faktura skickas separat” Det svartlistade ordet ”utgå” har försvunnit
och ersatts med det mer begripliga och otvetydiga ”betala”.

Den nya mallen har gjort beslutet längre. Det innehåller fylligare
textavsnitt med förklaringar, medan själva beslutet ”Livsmedelsverket
godkänner…” nu ligger allra först. På så sätt har direktiv och ramsituation
delats upp och dessutom skiljts åt med hjälp av typografin. Detta påminner om
Gunnarsons omarbetning av MBL-lagen och de semantiska djupkasusrollerna
står klarare vilket torde öka begripligheten.

4.4 Fokusgruppens bedömning 
av text 1 Livsmedelsverket, före Klarspråkstestet

Engagerad                    0 Distanserad                     4
Informell                      0 Formell                            4
Intressant                      0 Ointressant                       4
Konkret                        4 Abstrakt                           0
Levande                        0 Stel                                   4
Lätt                               3 Svår                                   1
Personlig                       0 Opersonlig                        4
SUMMA                      7 SUMMA                         21
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4.6 Fokusgruppens bedömning
av text 1 Livsmedelsverket, efter Klarspråkstestet

Engagerad                             0 Distanserad                           4
Informell                               0 Formell                                 4
Intressant                               2 Ointressant                            2
Konkret                                 4 Abstrakt                                 0
Levande                                 2 Stel                                         2
Lätt                                        3 Svår                                        1
Personlig                               0 Opersonlig                              4
SUMMA                             11 SUMMA                              17

4.6 Utdrag ur intervju med handläggare,
text 1 Livsmedelsverket

”Jag försöker hålla en berättande men ändå koncis ton i mina brev. Det får inte
bli för mycket myndighetssvenska, utan texten ska vara följsam och löpande så
det blir ”flyt”. Vi diskuterar språkvårdsfrågor en hel del, men vi skulle gärna
kunna ha fler skrivkurser. Under året har vi tittat på olika mallar för
godkännande, malltexterna är något vi jobbar med kontinuerligt.

Vi vill gärna ha samma ton i malltexten som i den fria texten, samtidigt
som allt måste vara juridiskt korrekt och hållbart. Det är viktigt att vi alltid har
ryggen fri i det avseendet, annars finns det risk för skadeståndskrav och andra
problem. Det innebär bland annat att vi ofta måste skriva i generella och
övergripande termer för att täcka in så mycket som möjligt. Blir man för precis
om det exempelvis gäller en restaurangverksamhet och vad som får serveras
där, finns alltid risk att man missar något. Det är alltså bättre att skriva t. ex.
”färdiglagade maträtter” än att ge en massa exempel. Om vi är korta och
koncisa så underlättar det också vid återbesök och inspektion.

Jag kände inte till Klarspråkstestet sedan tidigare, men tycker att det är
ett tänkvärt test. Jag tycker det fick mig att se min text på ett annat sätt, t. ex.
att se upp med det här med jargongord och att inte ha betydelsetomma rubriker
som ”Övrigt” utan istället skriva något mera preciserat. Det här med att
beslutet ska komma tidigt i texten är också bra – över huvud taget handlar det
ju om att vi ska skriva så att mottagaren enkelt ska förstå vad vi menar.

Frågorna i testet var neutralt formulerade tycker jag, och fick mig att
koncentrera mig på texten. Det var lite av en aha-upplevelse, faktiskt. Antalet
frågor var ganska lagom, det tog inte mer än 20 minuter att svara på allihop.
Jag kommer nog att göra Klarspråkstestet igen, inte för varje brev men ibland
när jag hinner. Jag har lagt in det bland Favoriter på datorn. Testar man sina
texter ibland, så är det nog ett bra sätt att förnya tankesättet. Då tror jag också
man får in det här med att alltid tänka på mottagaranpassning när man skriver.”
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4.7 Sammanfattning av intryck, text 1 Livsmedelsverket

”Vi vill gärna ha samma ton i malltexten som i den fria texten” säger
handläggaren av text 1. Här finns en medvetenhet om mottagaranpassning som
märks. Bland annat påpekar handläggaren att man vinnlägger sig om att ha
samma ton i malltext som i fritext.

Efter att ha gjort Klarspråkstestet, väljer handläggaren en ny mall
eftersom han anser att denna ger en bättre översikt och begriplighet av beslutet.
Fokusgruppens bedömning av varianterna före och efter Klarspråkstestet ger
ett tydligt besked: beslutet har ett märkbart bättre mottagarperspektiv i sin nya
form. Fokusgruppen anser att texten har blivit både mer levande och intressant.
Deras respons på den nya mallen visar att mottagarperspektivet kan förbättras
genom en samverkan av förändringar av textens disposition, typografi och
syntax. Genom att dela upp beslutets direktiv och ram förefaller begripligheten
ha ökat.

Handläggaren har en positiv syn på Klarspråkstestet, bland annat tyckte
han att blev mer observant på jargongord och på att inte ha betydelsetomma
rubriker. Han kommer att använda det igen för att, som han säger, förnya sitt
tankesätt och öka sin känsla för mottagaranpassning.

4.8 Stilkaraktäristik av text 2 Livsmedelsverket,
före Klarspråkstestet

Text 2 från Livsmedelsverket är ett tvåsidigt beslut som rör en omprövning av
ett överklagande (bilaga X). Resultatet av omprövningen är ett avslag och
ärendet går därmed vidare till länsrätten i Uppsala, som är mottagare av detta
beslut. Kopior skickas också till det slakteri som ärendet rör och till
besiktningsveterinären som är inkopplad i ärendet.

Skribenten är jurist och skriver till stor del omprövningsbeslut. Dessa
består i allmänhet av enbart fritext. Att det rör sig om ett beslut framgår av
brevhuvudet där ordet ”Beslut” står överst. Ärendemeningen lyder
”Överlämnande för prövning av överklagande” och följs av en kort
beskrivning av ärendet:

”AB XX Slakteri har överklagat Livsmedelsverkets beslut den 18 januari
2002, dnr xxx/01, avseende preliminär avgift 2001. Klagoskriften har inkommit
i rätt tid. Livsmedelsverket, som efter omprövning av beslutet inte finner
anledning till ändring, överlämnar klagoskriften och övriga handlingar till
länsrätten för prövning.”

Avsnittet håller till större delen en både exakt och konkret stil. Läsaren
får veta vilka aktörerna i ärendet är, vad som har hänt samt datum och
diarienummer. Detta beskrivs med övervägande dynamiska verb (överklaga,
inkomma, överlämna). Mer krystad är konstruktionen ”inte finner anledning till
ändring” med det statiska verbet ”finnas” som beskriver ett tillstånd och inte
den handling som det faktiskt innebär att Livsmedelsverket inte ändrar sitt
beslut. Det långa inskottet i den sista meningen och det ålderdomliga ordet
”klagoskrift” ger också avsnittet en formell, opersonlig och distanserad
karaktär.
Under mellanrubriken ”Bakgrund”  tecknar handläggaren en bakomliggande
förklaring till ärendet. För en oinsatt läsare kvarstår dock en del frågetecken
efter följande inledning:
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”En grundläggande princip är att det enskilda slakteriet skall betala
avgift motsvarande faktisk kostnad för den bemanning som behövs för att
kontrollen ska kunna genomföras på föreskrivet sätt.” Den kontroll som
omtalas i bestämd form får inte sin förklaring förrän 15 rader längre ner där det
beskrivs vad en besiktningsveterinär ansvarar för och att förhållandena vid
slakteriet varit sådana att extra personal behövts för kontrollen. Därav
kostnaderna.

Den förklarande texten är annars skriven på ett konkret och
allmänspråkligt sätt. Den känns relativt informell i stilen. Meningarna
presenteras i en sådan följd så att sambanden mellan dem framträder.
Bakgrunden som helhet har alltså en logisk disposition och kan ses som en
argumentation inför länsrätten:

”Med en slakthastighet på 60 svin/timme behövs ständigt en person på
slaktbandet under pågående slakt. Grisar med sjukliga förändringar och/eller
föroreningar måste åtgärdas och sedan efterbesiktigas. Det är viktigt att
rensning och efterkontroll sker på ett hygieniskt sätt så att förorening av andra
slaktkroppar minimeras. Det går inte att samla på en mängd rensavfall och
göra en hastig slutkontroll när det finns tid över.”

Vidare: ” Företagets egenkontroll har varit undermålig, vilket medfört
mer arbetstid förveterinären. Att den hygieniska kvaliteten har varit mycket
dålig, bekräftas av såväl inspektionsrapporter som beslut om
vitesföreläggande.”

4.9 Stilkaraktäristik av text 2 Livsmedelsverket,
efter Klarspråkstestet

Efter att ha gjort Klarspråkstestet har skribenten gjort tre ändringar på ordnivå,
en syntaktisk förändring, bytt ut en mellanrubrik samt lagt in en blankrad för
att skilja två stycken åt (bilaga XI).

Det ålderdomliga ”klagoskrift” har ändrats till ”överklagande”  och ordet
”reell” i beslutets näst sista stycke (”Beslutet...speglar den reella tillsynstiden”
har ändrats till det mer vardagliga ”verkliga”. Det lite högtravande ”skall” har
ändrats till ”ska”, vilket ger en mer vardaglig ton.

Meningen med det långa inskottet har ändrats från en hypotaktisk till en
parataktisk stil i och med att det långa inskottet tagits bort: ” Livsmedelsverket,
som efter omprövning av beslutet inte finner anledning till ändring,
överlämnar klagoskriften och övriga handlingar till länsrätten för prövning →
Livsmedelsverket finner efter omprövning av beslutet inte någon anledning till
ändring och överlämnar överklagandet och övriga handlingar till länsrätten
för prövning.”

Mellanrubriken ”Bakgrund” heter i den nya versionen ”Motivering”,
vilket bättre stämmer med dess syfte, då texten är en argumenterande
redovisning av bakgrunden till det beslut som Livsmedelsverket fattat.
Slutligen har det inledande texten under ”Bakgrund” blivit luftigare med en
blankrad mellan de två första styckena. Detta stämmer med resten av texten där
de övriga styckena redan i första versionen skiljs åt av en blankrad. Även om
ändringarna är få, bidrar de till en bättre mottagaranpassning eftersom några
kanslispråkliga drag försvunnit ur texten.
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4.12 Fokusgruppens bedömning
 av text 2 Livsmedelsverket, före Klarspråkstestet

Engagerad                    1 Distanserad                      3
Informell                      0 Formell                             4
Intressant                     2 Ointressant                       2
Konkret                        3 Abstrakt                            1
Levande                        1 Stel                                    3
Lätt                               2 Svår                                   2
Personlig                       1 Opersonlig                         3
SUMMA                     10 SUMMA                         18

4.13 Fokusgruppens bedömning
av text 2 Livsmedelsverket, efter Klarspråkstestet

Engagerad                    1 Distanserad                      3
Informell                      0 Formell                            4
Intressant                      2 Ointressant                       2
Konkret                        3 Abstrakt                            1
Levande                        1 Stel                                    3
Lätt                               3 Svår                                   1
Personlig                       1 Opersonlig                         3
SUMMA                     11 SUMMA                        17

4.12 Utdrag ur intervju med handläggare,
 text 2 Livsmedelsverket

”Jag skriver till största delen omprövningsbeslut, det är min vanligaste texttyp.
Jag diskuterar ofta upplägget med sakhandläggare och andra jurister för att få
deras syn på sakfrågan innan jag skriver.

När det gäller språket tycker jag det är viktigt att hålla en enkel men
tydlig stil. Jag försöker också se till att ha ett varierat språk i besluten. I
omprövningsbesluten finns mycket lite malltext, det mesta är egna
formuleringar.

Jag kände inte till Klarspråkstestet sedan tidigare, men tyckte det var
spännande att rannsaka min egen text på detta sätt. Det gav utrymme för
metodisk eftertanke. Jag ser det som en egenkontroll, en checklista för att
beslutet inte ska innehålla tokigheter. Det fungerar bra för självinstudering,
tycker jag. Någon kurs behövs knappast, men däremot lite marknadsföring för
att få fler att använda det. Antalet frågor är lagom, det tog mig ungefär en
halvtimme att göra testet. När man vant sig går det nog fortare.

Jag kommer förmodligen att använda mig av Klarspråkstestet framöver.
Det känns matnyttigt i och med att texterna faktiskt kan bli bättre. I
omprövningsbesluten ska själva avgörandet framstå tydligt. Det måste också
vara helt klart vem beslutet riktar sig till. Det får inte vara för krångliga ord,
överhuvudtaget ska presentationen vara lättillgänglig. Huvudbudskap och
mottagaranpassning är de viktigaste nivåerna i Klarspråkstestet anser jag.”
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4.13 Sammanfattning av intryck, text  2 Livsmedelsverket

De ändringar som skribenten valt att göra efter Klarspråkstestet är inte så
många, men förefaller ändå ha medfört en liten förbättring av begripligheten i
beslutet.

Den Klarspråkstestade versionen ansågs i fokusgruppens sammanvägda
resultat  vara något lättare än den första varianten. Det visar att även små
förändringar kan göra skillnad. Bara det att byta ut ord med en smula
ålderdomlig klang till modernare synonymer lättar upp texten, utan att det
medför något större arbete för skribenten. För läsaren blir vinsten att läsningen
inte stoppas upp av ovanliga eller obsoleta formuleringar. Detta torde ge en
positiv effekt för begripligheten.
Handläggaren har en positiv syn på Klarspråkstestet och ser det som en
möjlighet att lära sig mer. Han ser det som en möjlighet att ställa sig utanför sin
egen text och – som han själv säger –  rannsaka den. På så sätt blir testet ett
verktyg, en hjälp till självhjälp, och inte ett dömande instrument som delar ut
betyg.

5 Sammanfattning och diskussion
5.1 Sammanfattning

År 2001 kom Statskontorets rapport ”På väg mot ett bättre myndighetsspråk” där
språkforskaren Catharina Nyström utvärderat  begripligheten i tre vanliga texttyper på
svenska myndigheter, nämligen förvaltningsbeslutet, rapporten och broschyren.
Utvärderingen av texterna skedde genom ett diagnosintrument bestående av ett antal
frågor som ställdes till texterna. Detta frågeschema finns sedan våren 2002 tillgängligt
som broschyr och på Internet (http://justitie.regeringen.se/klarsprak/klarsprakstest/)
under namnet Klarspråkstestet. I Klarspråkstestet kan skribenter på myndigheter själva
testa sina texter med 35 frågor som är indelade i fem olika kategorier:
mottagaranpassning, huvudbudskap, textstruktur och textbindning, meningar och ord
och fraser.

Syftet med denna undersökning har varit att se om och hur Klarspråkstestet bidrar
till ökad begriplighet i förvaltningsbeslut från tre slumpvis utvalda myndigheter;
Migrationsverket, Försäkringskassan och Livsmedelsverket. 

Från varje myndighet har två handläggare bidragit med var sitt förvaltningsbeslut,
totalt alltså sex beslut. Samtliga beslut innebär avslag eller har villkor som går emot
mottagarens yrkande. Anledningen till att jag valt denna texttyp är att jag utgått ifrån att
kraven på begriplighet och mottagaranpassning ställs på sin spets i texter som innebär
negativa språkhandlingar gentemot läsaren. 

Handläggarna har fått testa sina beslut i Klarspråkstestet med uppmaning att
skriva ytterligare en version om de funnit anledning att ändra på något. Detta resulterade
i att fyra av skribenterna levererade nya versioner av sina beslut. Två skribenter
(Försäkringskassan) avstod från ändringar eftersom de ansåg att inget kunde förbättras i
de beslut det skrivit.

I undersökningen har jag riktat in mig på om besluten, såväl före som efter
Klarspråkstestet, möter mottagarnas läsmål. Detta läsmål har jag antagit är
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handlingsinriktad förståelse: vem gör vad, vem påverkas och inom vilka ramar gäller
beslutet. För att klargöra detta har jag genom en stilkaraktäristik av versionerna före och
efter Klarspråkstestet försökt att se vilket perspektiv texterna intar – mottagarens eller
myndighetens. Till min hjälp har jag även haft en fokusgrupp bestående av fyra
personer som läst och bedömt samtliga texter på en skattningsskala med sju
antonympar. Jag har också genom intervjuer belyst skribenternas inställning till
Klarspråkstestet. Genom att på detta sätt belysa Klarspråkstestets inverkan från tre håll
– på textnivå, genom mottagarnas ögon och genom användarnas – har jag velat få fram
en sammansatt bild av testets praktiska innebörd och möjligheter.

Stilkaraktäristik och fokusgruppens omdömen om texterna, har resulterat i en rad
iakttagelser av de aktuella handläggarnas användning av  och inställning till
Klarspråkstestet i arbetet med att skriva förvaltningsbeslut.

En iakttagelse är att malltexter, som ofta beskriver lagparagrafer eller
bestämmelser bakom själva beslutet, kan innebära svårigheter för handläggarna i deras
ambition att klarspråksanpassa förvaltningsbeslutet. Texterna från Migrationsverkets
asylenhet 3 visar på en dikotomi i stilen som kan vara svår att begripa för mottagaren,
då det inte framgår klart vad som är malltext och vad som är fritext. Bland annat är
skillnaderna i perspektiv och tilltal påtagliga, vilket ger texterna som helhet ett ojämnt
intryck då malltexter och fritext varvas i texten. För en oinsatt läsare kan denna till
synes slumpvisa blandning av medborgarperspektiv och myndighetsperspektiv ge ett
egendomligt intryck. En speciell omständighet som gäller Migrationsverkets asylenhet 3
är att förvaltningsbesluten som oftast innebär avslag, i praktiken ofta har två mottagare;
dels den aslylsökande som delges via tolk, dels Utlänningsnämnden dit majoriteten av
avslagen går för överklagande. Att en annan myndighet är tänkbar mottagare kan
förklara de tudelade perspektivet i texterna.

En ovanifrån fastställd disposition och malltexter som innehåller många
kanslispråkliga drag och ett strikt myndighetsperspektiv, kan ge handläggarna känslan
av det inte är någon större idé att klarspråksanpassa de partier av fritext som de faktiskt
kan påverka. Den slutsatsen drar jag av texterna från Försäkringskassans jurist- och
omprövningsenhet, där bägge handläggarna avstod från att göra några som helst
förändringar. För att inspirera till klarspråksarbete i det dagliga arbetet, behövs
sannolikt signaler ovanifrån. Handläggaren av text 2 visade uppgivenhet inför tanken att
ens försöka ändra något i sin text, eftersom hon upplevde att det inte fanns mycket hon
kunde påverka. Hon trodde därför att hon inte kommer att använda Klarspråkstestet
igen. 

Handläggaren av text 1 på Försäkringskassan föreföll ha svårigheter att ställa sig
utanför sin egen text med hjälp av Klarspråkstestet. Hon tolkade frågorna som välvilligt
ställda, något som verkar ha stöttat hennes uppfattning att det hon skrivit ”var bra” och
uppfyllde kraven på begriplighet och mottagaranpassning. Detta kan eventuellt ses som
att skribenter som inte känner till Klarspråkstestet sedan tidigare eller har diskuterat
dess mål, har en tendens att se mer subjektivt och positivt på sin text än de som är mer
insatta i klarspråksarbete. Om detta är fallet kan Klarspråkstestet t. o. m. motverka sitt
eget mål och förstärka en distanslös hållning hos en del skribenter.

Om inte de fastlagda malltexterna visar vägen, kan det vara svårt för den enskilda
handläggaren på myndigheten att på egen hand arbeta för klarspråk. För detta behövs
sannolikt ledning och inspiration från nivåer högre upp i organisationen. Detta
resonemang stöds av intervjusvaren från handläggarna på Livsmedelsverket, där det
finns en uttalad ambition att hålla samma ton i malltexter och fritext i
förvaltningsbesluten. De två handläggarna hade en positiv syn på Klarspråkstestet och
såg det som en möjlighet att bli skickligare i att mottagaranpassa sina texter. Båda
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ändrade också sina texter efter att ha gjort Klarspråkstestet, den ena valde t. o. m. en ny
mall för dispositionen som han ansåg gav en bättre begriplighet och
mottagaranpassning. Den nya mallen gör en tydligare åtskillnad mellan ram och direktiv
i beslutet, vilket gav en märkbart bättre begriplighet i fokusgruppens värdering. Den
andra handläggaren gjorde mindre korrigeringar av bl. a. ordval och syntax, något som
fokusgruppen ansåg lättade upp den.

Denna positiva inställning delades av  handläggarna på Migrationsverket, som
kände till Klarspråkstestet sedan tidigare. De hade också en klar uppfattning om hur det
kunde användas, t. ex. som checklista i det dagliga arbetet och som grund för mindre
studiegrupper i klarspråk. För att få testet mer nyanserat ansåg båda två att det borde
innehålla fler svarsnivåer än de nuvarande tre med ”ja”, ”tveksamt” eller ”nej”. Som det
är konstruerat idag, menar dessa handläggare att små och ärligt besvarade ”frågetecken”
i texten får för stort genomslag i resultatet.

Undersökningen visar alltså att även mindre förändringar mot ett
medborgarperspektiv i förvaltningsbesluten, uppfattades av fokusgruppen även om de
mätbara skillnaderna var små. Lite är med andra ord bättre än ingenting. Störst skillnad
blev utfallet för den text där även malltexterna fick en ny och mer mottagaranpassad
utformning (Livsmedelsverket text 1).

5.2 Diskussion

Denna undersökning har ett litet underlag med sex förvaltningsbeslut från tre
myndigheter och en fokusgrupp bestående av fyra personer. En större undersökning
skulle naturligtvis ge ett säkrare utfall. Inte desto mindre kan den ge en fingervisning
om hur Klarspråkstestet fungerar i praktiken.

En av de slutsatser jag drar är att utformningen av malltexter kan påverka
handläggarnas inställning till att arbeta med mottagaranpassning av partier med fritext i
förvaltningsbesluten.  Om det saknas signaler om vikten av ett medborgarperspektiv i de
fastlagda malltexterna, kan det leda till känsla av misströstan och att det inte heller är
någon idé att ta till sig Klarspråkstestets budskap i den fria texten. Klarspråkstestet
måste därför förankras i hela organisationen. Den enskilda handläggaren har svårt att på
egen hand förändra tonen i förvaltningsbeslut.

För mottagare av förvaltningsbeslut är det svårt att veta vilka partier som är
malltext och vilka som är fritext. Om dessa har stora skillnader i stil och perspektiv, kan
helheten bli haltande och begripligheten lidande. Arbetet med att förankra
Klarspråkstestet inom en myndighet bör därför även omfatta malltexter, där
begripligheten kan förbättras genom att kritiskt granska texten på de nivåer som
Klarspråkstestet tar upp. Genom att jämka samman stil och perspektiv i malltext och
fritext i förvaltningsbesluten är chanserna sannolikt större för en god förståelse hos
mottagarna. Även en översyn av dispositionen ur ett helhetsperspektiv kan ge resultat –
genom att tydliggöra för läsaren vad som är direktiv och vad som är ram i
förvaltningsbeslutet ökar troligen möjligheten för handlingsinriktad förståelse.

De handläggare som har kommit i kontakt med Klarspråkstestet och
klarspråksarbete har en positiv syn på testet och dess möjligheter. De ser det som en
möjlighet att se sin text med nya ögon. Genom att göra testet då och då anser de att
deras förmåga att skriva mottagaranpassat kommer att vidmakthållas eller öka. Några
påpekar dock att de anser att testet borde göras mer nyanserat genom att antalet
svarsmöjligheter ökar. Detta kan vara värt att undersöka vidare. Om testet upplevs för
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onyanserat är det risk att motiverade skribenter av förvaltningsbeslut som kritiskt
granskar sin text, får resultat som de upplever som omotiverat negativa. I sämsta fall
kan det kanske på sikt få dem att avstå från att använda sig av Klarspråkstestet, vilket
vore en förlust för de verkliga vinnarna i sammanhanget – mottagarna.
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