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Det räcker inte att man vet hur man skriver 
begripligt, man måste också förstå varför 
man ska göra det.  

(Statskontoret 2001:106)  
 
 
 
 
1 Inledning 
Vad ska den svenska myndighetsspråkvården tjäna till? På ett ytligt plan är svaret på denna 
fråga självklart: att göra det svenska myndighetsspråket bättre. Men vad innebär detta i prak-
tiken? Det är långt från självklart och det är troligt att det finns olika tolkningar av denna 
uppgift i olika delar av språkvården. En sådan förmodan stöds av Catharina Nyströms 
undersökning av språket på flera svenska myndigheter, där det framkommer att det i flera 
avseenden ”inte råder enighet om vad som är ett gott myndighetsspråk” (Statskontoret 
2001:104). 

Arbetet för att förändra det svenska myndighetsspråket bedrivs i dag både centralt genom 
språkvården i Regeringskansliet och lokalt på olika myndigheter. En förbindande länk är 
Klarspråksgruppen som är centralt placerad men har till uppgift att stödja den lokala språk-
vården. Trots detta är det inte självklart att synen på språket och språkvården är densamma i 
den centrala språkvården som i den lokala. Hur den centrala språkvården ser på sin roll är väl 
känt genom olika måldokument och skrifter: den vill verka för det som kallas ”klarspråk” – 
ett enkelt, modernt och lättbegripligt språk. Vilka ideal och idéer som präglar den lokala 
språkvården är däremot inte särskilt väl känt. Mitt syfte i denna uppsats är därför att bidra till 
kunskapen om detta. De grundläggande frågor som jag söker svar på är: Vilken syn på språk 
och språkvård har den lokala svenska myndighetsspråkvården? Har man samma ideal och mål 
och använder man samma argument som i den centrala myndighetsspråkvården? 

Dessa frågor kan man besvara genom att undersöka hur synen på språket och språkvården 
kommer till uttryck i centrala texter. I denna uppsats har jag valt att undersöka fem skrivhand-
ledningar som skapats lokalt vid fem svenska förvaltningsmyndigheter. Resultaten av under-
sökningen av dessa sätter jag i relation till den centrala svenska myndighetsspråkvårdens mål, 
syften och argument såsom de framträder i några viktiga källor. 

Det finns två skäl till att skrivhandledningen är ett lämpligt material för en undersökning 
som syftar till att frilägga synen på språk och språkvård: Dels är skrivhandledningen en viktig 
texttyp inom den lokala myndighetsspråkvården, inte sällan den enda lokalt producerade 
skrivna språkvårdstext som används. Dels är skrivhandledningen en texttyp som låter sig an-
vändas för flera syften och därmed är öppen för variation. Därför kan man anta att en hand-
ledning återspeglar den syn på språket och på språkvårdens uppgift som råder på myndigheten 
och som myndigheten vill förmedla till handledningens användare, och därför kan en analys 
av den ge svar på frågor om just detta. 

En utgångspunkt för min analys är begreppet språkplanering. Hela arbetet med att för-
ändra det svenska myndighetsspråket kan ses som en form av språkplanering – ett medvetet 
arbete för att påverka språk och språkbruk. Cooper (1989) ger ett ramverk för hur man kan 
analysera språkplanering och dela in den i olika undergrupper. Jag använder detta ramverk för 
att förstå och förklara handledningarnas roll i den övergripande språkvårdskontexten. 

En teoretisk utgångspunkt är den kritiska diskursanalysens syn på språket. Den styr mitt 
val av undersökningsmetoder och mina tolkningar av resultaten. Ett grundantagande inom den 
kritiska diskursanalysen – såsom den framställs av den brittiske lingvisten Norman Fairclough 
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(1992, 1995c m.fl.) – är att man kan förklara särdrag i en text med hänvisning till den situa-
tion och det samhälle där texten kommit till. Samtidigt är texten aldrig bara en spegel av 
kontexten utan är också delaktig i att återskapa – eller omskapa – kontexten. Fairclough talar 
om ett dialektiskt förhållande mellan samhälle och språkbruk (”diskurs”). Det innebär att sam-
hället och situationen (”den sociala praktiken”) påverkar språkbruket, samtidigt som språk-
bruket också kan påverka samhället (1992:65). 

Båda dessa aspekter är intressanta för mitt syfte – skrivhandledningarna är texter som å 
ena sidan är betingade av sin särskilda funktion inom den svenska språkvården och å andra 
sidan vill påverka sin sociala kontext. Det som framför allt är relevant är ett antagande som 
den kritiska diskursanalysen övertagit från den sociosemiotiska traditionen (skapad av den 
brittisk-australiensiske lingvisten Michael Halliday): att texter inom sig skapar symboliska 
sociala relationer. Genom att språkligt framställa olika relationer kan texten både återspegla 
existerande sociala relationer och skapa nya. Detta gör att varje språkligt val potentiellt är 
betydelsebärande. Därför kan man utgå från de sociala relationer som olika drag i texten 
skapar för att förstå vilken syn på språket som ligger bakom. Jag undersöker bland annat olika 
tilltalsstrategier. Med olika tilltal skapar texter olika symboliska sociala förhållanden som kan 
vittna om olika syner på språket och på relationen mellan avsändaren och mottagaren. Genom 
att t.ex. använda ett tilltal med du i en rekommendation (”du bör skriva …”) skapas en social 
relation där detta du – textens mottagare – framstår som den som har ansvaret för att rekom-
mendationen följs. Genom att i stället använda ett tilltal med vi (”vi bör skriva …”) framstår i 
stället ansvaret för språkbruket som kollektivt – gemensamt för både avsändare och mottag-
are. 

På detta sätt kan man med utgångspunkt i själva texten upptäcka den syn på språket och de 
sociala relationer kring språket som ligger bakom – och förmedlas – av handledningarna, och 
därmed kan man bättre förstå den lokala svenska myndighetsspråkvården. Man kan med 
denna utgångspunkt också diskutera om handledningarna verkligen är de effektiva redskap i 
myndighetsspråkvården som de borde vara. 

 
Disposition 

Denna uppsats är upplagd på följande sätt. I detta inledningskapitel redogör jag för de teo-
retiska antaganden som ligger till grund för min undersökning, och därefter presenterar jag 
mitt material och de myndigheter där skrivhandledningarna skapats. Kapitel 2 ger en bak-
grund till min undersökning: först beskrivs handledningarna i förhållande till Coopers (1989) 
språkplaneringsmodell, därefter redogör jag för huvuddragen i den centrala svenska myndig-
hetsspråkvårdens mål och argumentation och avslutningsvis skisseras några samhällsföränd-
ringar som kan vara av vikt för att förstå skrivhandledningarna. I kapitel 3 diskuterar jag 
metodologiska frågor och beskriver de metoder jag använder. I kapitel 4–7 redovisar jag 
resultaten tematiskt: kapitel 4 behandlar skrivhandledningarnas innehållsstruktur, kapitel 5 
rekommendationerna, kapitel 6 argumenten och kapitel 7 rösterna. I kapitel 8 diskuterar jag 
resultaten och drar slutsatser. 
 
Teoretiska utgångspunkter 

Ansatsen i denna uppsats är som sagt diskursanalytisk.1 Framför allt ansluter jag mig till den 
riktning inom diskursanalysen som kallas kritisk diskursanalys, och då framför allt till den 
kritiska diskursanalysen i den form som den fått av britten Norman Fairclough. Detta är en 
                                                 
1 I detta avsnitt presenteras endast den diskursanalytiska teorin. Coopers (1989) modell som jag an-
vänder för studiet av språkplanering är inte i första hand en teoretisk modell utan ett ramverk för att 
empiriskt förstå och beskriva språkplanering. Denna modell presenteras i kapitel 2. 
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riktning som vuxit fram ur den kritiska lingvistiken och ur sociosemiotiken, och den har i 
många avseenden inkorporerat sociosemiotikens syn på språket och på relationen språk–sam-
hälle. Inte minst har den kritiska diskursanalysen övertagit flera metoder för analys av texter 
från sociosemiotiken.2  

I centrum för diskursanalysen står, som namnet antyder, diskursen, vilket ungefär kan 
översättas med ’språkbruk’ eller ”spoken or written language use” (Fairclough 1995c:54). Ett 
viktigt antagande i den kritiska diskursanalysen är att det finns ett dialektiskt förhållande mel-
lan samhället och texten genom att de ömsesidigt påverkar varandra. Fairclough (1992) an-
vänder modellen i figur 1 för att förklara förhållandet mellan samhälle och text: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Diskursmodell (efter Fairclough 1992:73) 
 
I denna modell förbinds den sociala praktiken (som omfattar samhällskontexten och situa-
tionskontexten) och texten av den s.k. diskursiva praktiken som alltså är ett slags förmedlande 
nivå. Det är i denna diskursiva praktik som texten skapas och används. Den diskursiva prak-
tiken är de handlingar som förekommer när en text blir skriven eller uttalad och när den blir 
läst eller hörd, men den innefattar också en mer abstrakt dimension, nämligen de mentala re-
surser som vi använder för att skapa och tolka texter: vår kunskap om språket, samhället och 
olika genrer och texttyper och om relationer mellan dessa. 

Det är genom den diskursiva praktiken som texten kan påverka samhället och som sam-
hället kan påverka texten. Detta förhållande är dialektiskt, d.v.s. går i båda riktningarna i den 
”diskursiva händelsen”: 
 

[T]he discursive event is shaped by the situations, institutions and social structures, but it also 
shapes them. […] [D]iscourse is socially constitutive as well as socially shaped: it constitutes 
situations, objects of knowledge, and the social identities of and relationships between people and 
groups of people. It is constitutive both in the sense that it helps to sustain and reproduce the social 
status quo, and in the sense that it contributes to transforming it. (Fairclough & Wodak 1997:258, 
originalets kursivering) 

                                                 
2 En undersökning i denna tradition är Ledin 1994. En bred introduktion i diskursanalytiskt och socio-
semiotiskt tänkande är Hellspong & Ledin 1997. För en allmän översikt av den kritiska diskursanalysen 
och dess förhållande till andra diskursanalytiska riktningar, se Fairclough & Wodak 1997 och Winther 
Jørgensen & Phillips 2000. 
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DISKURSIV PRAKTIK 

(produktion, 
distribution, 
konsumtion) 

 
 

SOCIAL PRAKTIK 
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Genom att språket – diskursen – är konstituerat av samhället kan alltså förändringar i sam-
hället avspegla sig i förändringar i den diskursiva praktiken som gör att texter utformas på ett 
annat sätt än tidigare. Ett banalt exempel är hur tilltalet i svenska myndighetstexter förändrats 
– i takt med att samhället blivit mer informellt har också tilltalet blivit mer informellt och ett 
tilltal med du, som för 100 år sedan hade varit helt omöjligt i sådana texter, är numera vanligt. 

Genom att språket – diskursen – samtidigt är konstituerande för samhället kan det påverka 
och förändra detta genom att använda sig av de medel som finns tillgängliga i den diskursiva 
praktiken på ett nytt sätt. Ett exempel på hur detta kan ske är när en myndighetsskribent an-
vänder ett tilltal med du och därmed faktiskt skapar ett mer informellt förhållande mellan sig 
och mottagaren. Ett annat exempel är hur en inflytelserik och skicklig politiker språkligt om-
formar andras syn på verkligheten så att samhället faktiskt förändras. (Fairclough 1989 visar 
hur Margaret Thatcher försöker omformulera det sätt man kan tala om politik på.) 

Denna grunduppfattning om att diskursen både är skapande och skapad leder till att den 
kritiska diskursanalysen ofta används som ett hjälpmedel för att finna spår av samhällsföränd-
ringar i texter och för att undersöka hur texter försöker omforma samhället. I min undersök-
ning är båda dessa syften aktuella. Jag vill å ena sidan undersöka hur omständigheter i kon-
texten – samhälle, myndighet, språkvård – påverkar vad skrivhandledningarna skriver och hur 
de skriver det. Handledningarna är delar av ett mycket större projekt med målet att förändra 
det svenska myndighetsspråket. Hur förhåller de sig till denna strävan? Hur påverkas de av 
mötet mellan idealen i detta arbete och de språkideal som råder på de enskilda myndighet-
erna? 

Men jag vill å andra sidan också undersöka hur skrivhandledningarna försöker omforma en 
institutionaliserad social praktik i samhället, mera exakt den sociala praktik som skrivandet på 
en myndighet innebär. Vad använder de för argument? Vilka retoriska strategier har de för att 
genomdriva sina rekommendationer? 

 
Skrivhandledningarna 

Denna undersökning omfattar följande fem skrivhandledningar: 
 

LstSt = Länsstyrelsen i Stockholms län. 1995. Klarspråk. 24 s. 
BoV = Boverket. 1998. Skrivboken. Om språk och skrivande på Boverket. 72 s.  
MiV = Migrationsverket. 2001. Så skriver vi på Migrationsverket – en skrivhandledning. 

36 s. 
UtlN = Utlänningsnämnden. 2002. Utlänningsnämndens skrivbok. Handledning i att 

skriva beslut. 23 s. 
JbV = Jordbruksverket. 2002. En lathund för skribenter på Jordbruksverket. 14 s. 

 
I fortsättningen kommer jag att använda förkortningarna som anges i listan ovan för att refe-
rera till skrivhandledningarna.  

Genren skrivhandledning har här givits en bred tolkning. Det är egentligen bara MiV och 
UtlN som kallar sig (skriv)handledningar; JbV benämner sig lathund och de övriga specifi-
cerar inte hur de bör betraktas. Jag har ändå bedömt att alla hör till samma grupp av texter 
som närmast kan beskrivas som just skrivhandledningar.3 

                                                 
3 Om dessa texter i mer egentlig mening bildar en egen genre eller om de hör till en undergenre till en 
övergripande handlednings- eller handboksgenre är en frågeställning som ligger utanför syftet med 
denna undersökning och som jag därför inte vidare kommer att diskutera. 
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Urvalet av skrivhandledningar har begränsats till sådana som kommer från förvaltnings-
myndigheter på riks- och länsnivå. Därmed utesluts skrivhandledningar från andra myndig-
heter såsom domstolar och kommunala myndigheter (t.ex. kommunala nämnder).4 Urvalet har 
också begränsats till sådana skrivhandledningar som vänder sig uteslutande till de anställda 
på myndigheten. Därmed utesluts bland annat universitetens skrivhandledningar för studenter 
(t.ex. Linköpings universitets Språkguiden 1998) och skrivhandledningar framtagna av en 
myndighet för bruk på andra myndigheter (t.ex. Domstolverkets Språk och struktur i domar 
och beslut 1999). 

 
Myndigheterna bakom skrivhandledningarna 

De fem handledningarna kommer från fem ganska olikartade myndigheter med olika förut-
sättningar. I detta avsnitt ger jag en kort bakgrund till de olika handledningarna i förhållande 
till de myndigheter där de tagits fram.5 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholms län har liksom andra svenska länsstyrelser en mängd olika upp-
gifter. De nämner själva som exempel på sina verksamhetsområden ”regional utveckling, 
transport-, landsbygds-, livsmedels-, djur-, miljö-, kultur-, handikapp-, försvars-, bostads- 
med flera områden” (Länsstyrelsen i Stockholms län 2003a). 

Det är också en relativt stor myndighet med flera hundra anställda6 med varierande bak-
grund, både handläggare med fackkompetens och jurister. De beskriver själva sina anställda: 
”Här finns därför alla möjliga kompetenser: jurister, biologer, arkitekter, agronomer, jägmäst-
are, ingenjörer, informatörer, arkeologer, socionomer, veterinärer, samhällsvetare, ekonomer 
med flera!” (Länsstyrelsen i Stockholms län 2003b). 

Länsstyrelsen är alltså en myndighet som skriver en mängd olika typer av texter, från för-
fattningstext och beslut till informationsmaterial.  

Skrivhandledningen Klarspråk är avsedd att kunna användas för de flesta texttyper. Den är 
gjord av anställda på Länsstyrelsen och granskad av språkspecialister. 

 
Boverket 

Boverket har en mer ämnesspecialiserad inriktning än Länsstyrelsen och beskriver sig som 
”den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende” 
(Boverket 2003a). Även om arbetsuppgifterna är mer enhetliga än på Länsstyrelsen finns det 
även här olika kategorier av medarbetare. Boverket är den minsta av de fem myndigheterna 
med 165 anställda som är ”arkitekter, beteendevetare, civilingenjörer, ekonomer, jurister, 
planerare m.fl.” (Boverket 2003b).  

Det produceras också många olika typer av texter på myndigheten. Detta tar skrivhand-
ledningen Skrivboken. Om språk och skrivande på Boverket fasta på och den har särskilda 
kapitel för nio olika genrer: brevsvar, beslut, yttrande, remiss, rapport, handbok, allmänna råd, 
föreskrift och artikel. 

                                                 
4 Om den juridiska definitionen av olika typer av myndigheter, se Warnling-Nerep 2001, särskilt s. 22–
24. 
5 Uppgifterna om antal anställda gäller i allmänhet år 2002 eller 2003, men det verkar inte ha skett 
några dramatiska förändringar på någon av myndigheterna. 
6 Exakta siffror är svåra att hitta. Enligt myndighetens webbplats (http://www.ab.lst.se) den 6 maj 2003 
gäller följande: Miljö- och planeringsavdelningen ca 125 anställda, Personalavdelningen 8, IT-avdel-
ningen 9; ingen uppgift för övriga fyra avdelningar. 
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Skrivhandledningen skapades av en extern språkkonsult som en del av ett större språk-
vårdsprojekt på myndigheten. 

 
Migrationsverket 

Migrationsverket är den största av de fem myndigheterna med mer än 3 000 anställda (Mi-
grationsverket 2003). Dessa finns utspridda över hela landet, men huvudkontoret, med 
mycket av pappersverksamheten, finns i Norrköping. Verksamheten handlar om ”tillstånds- 
och asylprövning, mottagande av asylsökande, förvar och återvändande liksom stöd till den 
frivilliga återvandringen” (Migrationsverket 2003). Bland de anställda finns det därför både 
sådana som skriver mycket i arbetet och sådana som inte i första hand arbetar med text. 

De texter som skrivs är ofta beslut och andra texter med juridisk verkan. 
Så skriver vi på Migrationsverket – en skrivhandledning är avsedd att omfatta det mesta 

skrivandet på myndigheten. Den har tagits fram av den språkexpert som finns anställd på 
verket. 
 
Utlänningsnämnden 

Utlänningsnämnden är den av de fem myndigheterna som har det smalaste verksamhets-
området. I princip har Utlänningsnämnden som enda funktion att fatta beslut i ärenden som 
överklagats från Migrationsverket. Detta gör att det egentligen bara är en texttyp som är 
viktig: beslutet. Utlänningsnämnden är en av de minsta av de fem myndigheterna med 180 
anställda (Utlänningsnämnden 2003), och är den av handledningarna som har den mest 
enhetliga typen av medarbetare – praktiskt taget alla är jurister. 

Utlänningsnämnden intar en särställning bland de fem myndigheterna. Visserligen är den 
formellt en förvaltningsmyndighet, men den har uppgifter som mer liknar en domstols och de 
flesta som arbetar där är jurister med domstolserfarenhet. Den beskriver sig själv som en 
”domstolsliknande förvaltningsmyndighet” (Utlänningsnämnden 2003). 

Skrivhandledningen från Utlänningsnämnden, Utlänningsnämndens skrivbok. Handled-
ning i att skriva beslut, skiljer sig också från de andra handledningarna genom att den – som 
namnet anger – i princip bara täcker en enda genre, beslutet. Eftersom detta är den centrala 
texttypen på myndigheten så täcker den dock det mesta skrivandet. Handledningen är fram-
tagen av en extern konsult. 
 
Jordbruksverket 
Liksom Boverket är Jordbruksverket en myndighet med en specialiserad ämnesinriktning men 
med många olika texttyper och både fackmän och jurister som medarbetare. Jordbruksverket 
presenterar sig själv på följande sätt: 
 

Jordbruksverket har cirka 920 anställda. Ungefär 590 av dessa arbetar på huvudkontoret i Jönköping 
och cirka 80 anställda är regionalt placerade i södra och mellersta Sverige. Dessa arbetar med miljö- 
och vattenfrågor, växtinspektion samt djurregistrering. Resterande cirka 250 personer är veterinärer 
som ingår i distriktsveterinärorganisationen. (Jordbruksverket 2003) 

 
Jordbruksverkets skrivhandledning, En lathund för skribenter på Jordbruksverket, är avsedd 
att användas för det mesta skrivandet på myndigheten. I förordet finns uppmaningen ”Ha 
gärna lathunden till hands vid datorn, när du arbetar med dina skrivelser” (JbV s. 3). 

Lathunden togs fram som ett komplement till skrivkurser av två informatörer på myndig-
heten. 
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2 Språkvård och språkplanering 
Arbetet för att normera och reglera språket har i Sverige traditionellt benämnts språkvård. I 
dag ges denna term ofta en vidare betydelse än bara arbetet med själva språksystemet (se t.ex. 
Ehrenberg-Sundin 1996, Josephson 2002), men det finns ingen vedertagen definition av vad 
språkvård är eller bör vara. 

I internationell litteratur används oftare termen språkplanering (’language planning’). 
Ibland anses denna term vara synonym med termen språkvård, ibland anses det finnas en 
betydelseskillnad där språkplanering uppfattas som ett bredare begrepp än språkvård (t.ex. av 
Westman 1995). Jag kommer i denna uppsats att tala om språkplanering hellre än språkvård. 
Detta av två skäl: Dels finns det en användbar och relativt spridd definition av denna term (se 
nästa avsnitt), dels är termen – från en svensk horisont – mindre förenad med värderingar och 
känslor och är därför lättare att hantera. Termen språkvård kommer dock att förekomma i 
framställningen, i synnerhet i sammansättningen myndighetsspråkvård. Språkvård används i 
detta fall som en benämning på den konkreta verksamheten medan språkplanering snarare 
beskriver den övergripande processen och det teoretiska ramverk jag utgår ifrån. 

 
Språkplanering 

Coopers definition av språkplanering 

Termen språkplanering (’language planning’) har, på samma sätt som termen språkvård, 
använts på olika sätt av olika forskare; en översikt över olika användningar av termen finns 
hos Cooper (1989). Jag kommer här att ansluta mig till Coopers egen definition: ”Language 
planning refers to deliberate efforts to influence the behavior of others with respect to the 
acquisition, structure, or functional allocation of their language codes” (s. 45). 

I denna definition finns flera kriterier som måste uppfyllas för att något ska räknas som ett 
fall av språkplanering. Med ”deliberate efforts” menar Cooper medvetna åtgärder (men inte 
nödvändigtvis välplanerade och helt konsekvent genomförda åtgärder; se s. 40–42). Syftet 
med dessa åtgärder ska, enligt Coopers definition, vara ”to influence the behavior of others”. 
Detta betyder att åtgärderna ska ha som syfte att påverka någons språkliga beteende, ofta 
genom att få dem att förändra det. Även att få någon att behålla ett språkligt beteende kan 
under vissa omständigheter vara målet för språkplanering, t.ex. då ett språkbyte pågår. 

Dessa språkförändrande åtgärder kan vara av tre typer: ”with respect to the acquisition, 
structure, or functional allocation of their language codes”. Detta motsvarar tre typer av 
språkplanering som Cooper särskiljer, nämligen tillägnandeplanering (’acquisition plan-
ning’), korpusplanering (’corpus planning’) och statusplanering (’status planning’). 

I Coopers definition av språkplanering finns ingen inskränkning av vem som kan ägna sig 
åt språkplanering. Detta är, enligt Cooper, nämligen inte inskränkt till offentliga aktörer som 
myndigheter (s. 31). 

Utifrån Coopers definition kan de skrivhandledningar som jag här undersöker klassificeras 
som ett medel för språkplanering – de är medvetet framtagna på uppdrag av ledande personer 
på myndigheter och syftet med dem är att påverka de anställda att skriva i enlighet med de re-
kommendationer som handledningarna ger. I följande tre avsnitt kommer jag att presentera de 
tre typerna av språkplanering och diskutera hur skrivhandledningarna kan förhålla sig till 
dessa. 

 
Tillägnandeplanering 

Med tillägnandeplanering menas språkplanering som har syftet att fler ska lära sig ett visst 
språk. Ett av målen för tillägnandeplaneringen kan enligt Cooper (1989:159) vara att få någon 
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att tillägna sig ett språk som andraspråk (främmande språk). Cooper skiljer mellan två me-
toder för tillägnandeplanering: att ge tillfälle till inlärningen och att ge motivation till inlär-
ningen. Tillfälle till inlärning kan t.ex. ges genom undervisning eller genom material för 
självstudier. 

I en något överförd mening kan skrivhandledningarna vara en form av tillägnandeplaner-
ing, även om det inte är frågan om att lära någon ett nytt språk. I stället är det då frågan om att 
lära ut ett nytt register, ”klarspråkssvenska”, som ska ersätta den s.k. kanslisvenskan som 
myndighetsspråk. Skrivhandledningarna kan alltså i så fall fungera som ett självstudiematerial 
och kan också ge motivation till att myndighetsskribenterna ska lära sig att skriva ”klarspråks-
svenska”. 

 
Korpusplanering 

Med korpusplanering menas språkplanering vars syfte är att förändra språkets struktur eller 
något annat i själva språksystemet. Korpusplanering berör alltså ofta lexikon, ortografi eller 
morfologi; detta kan kallas korpusplanering i snäv mening och det är i denna mening Cooper 
(1989) i allmänhet använder begreppet. Jag kommer dock att utvidga begreppet korpusplaner-
ing till att även innefatta åtgärder som syftar till att förändra de textmönster och genrer som 
styr produktionen av texter. På så sätt ingår planering av språkbruket i korpusplaneringen. 

För språk som redan har ett skriftspråk finns det enligt Cooper (1989) tre huvudtyper av 
korpusplanering: standardisering, modernisering och förnyelse (’renovation’). 

Standardisering eller normering7 handlar om att välja ut en norm bland flera konkurrer-
ande. Standardisering är ett led i skapandet av ett standardspråk och dess syfte är att skapa 
enhetlighet. 

Skrivhandledningarna kan fungera standardiserande om de väljer ut en norm bland flera 
konkurrerande, t.ex. om de rekommenderar inte i stället för icke och ej, eller om de rekom-
menderar särskrivning av i dag i stället för sammanskrivning. 

Modernisering handlar enligt Cooper om ”the process whereby a language becomes an 
appropriate medium of communication for modern topics and forms of discourse” (s. 149). 
Oftast menar man med detta att språket anpassas till nya funktioner eller ämnesområden, som 
när ny terminologi behövs på grund av teknisk utveckling. Modernisering kan dock också be-
hövas när samhällsförändringar gör att kraven på språket i en viss funktion ändras. Detta är 
vad som har skett under 1900-talet när den svenska offentliga förvaltningen har blivit öppna-
re. Där har då uppstått ett behov av en offentlig svenska som är mer tillgänglig och begriplig 
än den traditionella kanslisvenskan, och detta behov är en av orsakerna till att man låtit ta 
fram skrivhandledningarna. Därmed kan de även vara ett led i en moderniseringsprocess av 
myndighetsspråket. 

Detta kan också ses som en aspekt av det slags korpusplanering som Cooper kallar ”re-
novation” (s. 154), d.v.s. snarast förnyelse. Med detta menas ”an effort to change an already 
developed code, whether in the name of efficiency, aesthetics, or national or political 
ideology” (s. 154) och det exemplifieras bland annat med ”the plain language movement” 
(som motsvarar det svenska klarspråksarbetet – se avsnitten om myndighetsspråkvård nedan). 
Skillnaden mellan modernisering och förnyelse är att den senare inte leder till att språket 
fyller några nya kommunikativa funktioner: ”Whereas modernization permits language codes 
to serve new communicative functions, renovation permits language codes to serve old func-
tions in new ways” (s. 154). 

                                                 
7 Jag kommer att betrakta dessa termer som synonyma. Cooper (1989) använder termen standardiser-
ing (’standardization’) medan normering är vanlig i svensk språkvårdslitteratur. Jag föredrar normering 
utom i referat av Cooper. 
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Detta är också en rimlig beskrivning av ett av syftena med skrivhandledningarna. De flesta 
av de funktioner som det nya, förbättrade myndighetsspråket ska fylla är ju inte nya. Därför 
kan handledningen utgöra korpusplanering av också denna typ. 

 
Statusplanering 

Med statusplanering menas språkplanering vars syfte är att ett visst språk ska kunna användas 
– vara funktionellt – i vissa situationer eller inom vissa domäner. Genom statusplanering kan 
ett språk t.ex. göras till officiellt språk eller till arbetsspråk i ett visst sammanhang. 

Statusplanering kan inriktas både mot att förändra ett språks funktionalitet genom att t.ex. 
låta det ta över fler språkliga domäner, och mot att bevara ett språks funktionalitet när ett an-
nat språk hotar att tränga undan det från vissa domäner (Cooper 1989:120). 

Svensk språkvård sysslar med statusplanering (oftare benämnt statusvård, t.ex. i Mål i mun 
2002) för de domäner där engelskan har tagit över eller hotar att ta över, t.ex. inom viss forsk-
ning. Något sådant hot från engelskan finns inte mot bruket av svenskan på svenska förvalt-
ningsmyndigheter (men väl inom EU-institutionerna). Därför kan skrivhandledningarna 
knappast vara del av denna statusplanering mer än indirekt, genom att de ska göra svenskan 
till ett funktionellt och användbart språk som även på lång sikt kan behålla sin ställning som 
officiellt språk. 

Om man utvidgar begreppet statusplanering till att även omfatta förändringar av bruket av 
olika språkliga register inom ett språk kan man dock hävda att skrivhandledningarna kan vara 
en form av statusplanering. Om deras syfte är att skapa ett funktionellt företräde för ”klar-
språkssvenskan” på bekostnad av det traditionella myndighetsspråket kan de vara en form av 
statusplanering. Syftet är att ”klarspråkssvenskan” ska ta över det traditionella myndighets-
språkets – ”kanslisvenskans” – domäner. 

 
Språkplanering och svensk myndighetsspråkvård 

Den svenska myndighetsspråkvården kan beskrivas som en mer eller mindre institutionali-
serad form av språkplanering. En viktig roll i myndighetsspråkvården har den språkvård som 
bedrivs i Regeringskansliet. Sedan 1976 finns där språkexperter som arbetar för att förändra 
lag- och författningsspråket genom att närma det till vanlig sakprosa. Efter hand har detta 
arbete utvidgats till att omfatta fler texttyper än lagar, t.ex. beslut och beslutsunderlag (Ehren-
berg-Sundin 2000). I Regeringskansliet finns också den s.k. Klarspråksgruppen. Denna 
inrättades 1993 som en arbetsgrupp inom Finansdepartementet. Den har till uppgift att främja 
och stödja språkvården lokalt hos de svenska myndigheterna (se vidare Statskontoret 
2001:112 ff.). Många myndigheter har också egna språkvårdare eller språkkonsulter med an-
svar för språket på myndigheten. 

 
Myndighetsspråkvårdens mål 

Det som framställs som målet för den svenska myndighetsspråkvården är att myndighetstext-
erna ska bli enkla, begripliga, ändamålsenliga och effektiva. Det som ska förändras är text-
erna eller språkbruket, inte i första hand språksystemet i sig. Det är alltså framför allt frågan 
om korpusplanering i min breddade mening. Därmed skiljer sig myndighetsspråkvården från 
den traditionella svenska språkvården som varit mycket inriktad mot korpusplanering i en 
snävare mening (se Ehrenberg-Sundin 1996). När t.ex. Teleman (1969) sammanfattar språk-
vårdens argument är det argument som handlar om språksystemet på ord- och morfemnivå.8 

                                                 
8 I dag är även den språkvård som bedrivs av t.ex. Svenska språknämnden i hög grad inriktad mot 
språkbruket. 
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Myndighetsspråkvårdens syn på sin uppgift skiljer sig också delvis från den traditionella syn 
på språkvårdens uppgift som framhäver korrektheten eller språkriktigheten. Denna har fram-
för allt fått utrymme inom skolan, men har också kunnat hämta stöd i en språkvårdstext som 
Erik Wellanders Riktig svenska (1939 m.fl. utgåvor). Inte sällan har denna språkvårdsinrikt-
ning blivit ganska endimensionell i sitt sysslande med frågor om rätt och fel. Dock spelar 
frågor om korrekthet och språknormer fortfarande en viktig roll inom den praktiska myndig-
hetsspråkvården. En utgångspunkt är att en text som följer vedertagna språknormer förmedlar 
budskapet mer effektivt. 

Att det ändå är texten och kommunikationen som står i centrum för den offentliga språk-
vården framgår t.ex. när Kommittén för svenska språket i sitt betänkande Mål i mun (2002) 
skriver: ”Den offentliga administrationens språk måste vara både korrekt och välfungerande i 
den meningen att det är klart och tydligt, och i största möjliga utsträckning enkelt och lättbe-
gripligt” (s. 245). Det är också tydligt när Ehrenberg-Sundin (1996) beskriver ett av målen 
med dagens språkvård (och myndighetsspråkvård) som ”att språket blir sådant att det bär fram 
innehållet effektivt och utan störningar” (s. 43). 

Det ideala myndighetsspråk som myndighetsspråkvården strävar efter beskrivs ofta med 
ordet klarspråk (vilket enligt Ehrenberg-Sundin (2000:149) motsvarar engelskans plain 
language). 9 Klarspråk är dock snarare ett visst språkbruk – som är klart, enkelt, lättbegripligt 
etc. – än en viss variant av svenskan, även om det finns vissa språkdrag som anses mindre 
lämpliga i ”klarspråkssvenskan”, t.ex. passiva verb. På Klarspråksgruppens webbplats be-
skrivs klarspråk på följande sätt: 
 

Klarspråk är att 
• skriva för läsaren 
• veta vad man vill uppnå med texten 
• noga planera och strukturera innehållet  
• skriva informativa rubriker 
• sammanfatta det viktigaste 
• vara så personlig som sammanhanget tillåter 
• använda aktiva verbformer när det går 
• använda begripliga ord 
• förklara svåra men nödvändiga termer 
• följa ”Myndigheternas skrivregler” 
• läsa varandras texter (Klarspråksgruppen 2003) 

 
Denna beskrivning visar att ”klarspråk” framför allt handlar om språkbruk, men att det också 
finns andra inslag på mycket skiftande språkliga nivåer. Beskrivningen visar också att det inte 
finns någon entydig definition av vad som menas med klarspråk, trots att ordet ofta används 
och också fått ge namn åt det organ som ska främja språkvården ute på de svenska myndig-
heterna. Det är snarare en beskrivning av en attityd än en viss bestämd språkvarietet, men 
tanken är att denna attityd ska leda till ett visst språkbruk. 

Ännu en sida av den offentliga språkvården är normering. I Språkvårdsutredningens 
rapport (1985) skriver man att detta borde vara ett av målen för den centrala myndighets-
språkvården: 
 

På ett område är behovet av enhetlighet och normering sedan länge allmänt erkänt. Det gäller det 
område som brukar regleras i skrivregler, t.ex. bruket av skiljetecken och förkortningar, bruket av 
stor och liten bokstav, avstavning, sär- och sammanskrivning. (Språkvårdsutredningen 1985:11) 

                                                 
9 Därför sammanfattas också myndighetsspråkvård på olika nivåer ibland som ”klarspråksarbete”. 
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Andra källor lyfter dock sällan fram normering som mål för myndighetsspråkvården. Däremot 
har en av den centrala myndighetsspråkvårdens mest spridda skrifter, Myndigheternas 
skrivregler (2001 m.fl. upplagor), tillkommit just med avsikt att normera myndigheternas 
språkbruk (som ett svar på Språkvårdsutredningens efterlysning).  

 
Myndighetsspråkvårdens argument  

Enligt Ehrenberg-Sundin (2000) finns det fyra huvudargument för att förändra det offentliga 
språket i riktning mot ”klara och enkla myndighetstexter”: stärkt demokrati, ökad rättssäker-
het, ökad effektivitet och minskade kostnader (s. 170–171).  

De två första av dessa argument kan ses som en del i en större strävan efter att skapa ett 
gott samhälle där demokrati och rättsäkerhet är två nyckelord. Därmed är dessa argument 
snarast ideologiska i den meningen att de är uttryck för en viss syn på hur samhället bör vara 
inrättat. Denna demokrati- och rättssäkerhetsaspekt på enklare myndighetsspråk beskrivs 
utförligt redan i kommittédirektivet för Språkvårdsutredningen: 
 

En utgångspunkt för övervägandena bör här vara att ett begripligare myndighetsspråk gör det lättare 
för medborgarna att ta del av de regler, beslut, planer och upplysningar som kommer från 
myndigheterna. Detta gynnar självfallet det demokratiska samspelet mellan medborgarna och deras 
myndigheter. Ett bättre myndighetsspråk utgör också ett väsentligt inslag i arbetet med att förbättra 
myndigheternas service gentemot allmänheten […]. Det är även med hänsyn till rättssäkerheten av 
största vikt att myndigheterna använder ett lättbegripligt språk: det kan bidra till att allmänheten 
bättre kan ta till vara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. (Kommittédirektiv 1983:3) 

 
Här är det medborgarna som står i centrum. Ehrenberg-Sundin (2000) lägger till ännu en di-
mension, nämligen att detta även gäller för beslutsfattare: 
 

Det är också i högsta grad en demokratisk fråga att alla offentliga texter skrivs så att den 
intresserade allmänheten och inte minst de folkvalda kan, vill och orkar ta del av dem. Annars kan 
det aldrig bli vare sig samhällsdebatt eller folkstyre i demokratisk mening. (Ehrenberg-Sundin 
2000:170) 

 
Detta visar tydligt att den moderna myndighetsspråkvården har sin grund i ett arbete för de-
mokrati och jämlikhet. 

De två senare av Ehrenberg-Sundins (2000) fyra argument, ökad effektivitet och minskade 
kostnader, är snarast administrativa eller ekonomiska: ”Klara och enkla texter ökar rimligtvis 
också effektiviteten i den offentliga förvaltningen och leder till färre missförstånd och min-
skat krångel” (s. 171), ”Kortare lästid och omedelbar förståelse leder till minskade kostnader” 
(s. 171). I Språkvårdsprojektets rapport Visst går det att förändra myndighetsspråket (1993) 
lyfts i synnerhet de ekonomiska argumenten fram i ett helt kapitel (s. 62 ff.). I förordet fram-
ställs huvudsyftet som effektivisering som leder till bland annat sparad tid och minskade 
kostnader: 
 

Vinsterna med språkvård kan mätas exempelvis i högre kvalitet i handläggningen med större 
rättssäkerhet som följd, i minskade läskostnader, i färre förfrågningar från läsare som inte förstått. 
(Språkvårdsprojektet 1993:3) 

 
Denna effektivisering framställs alltså som ett argument för alla – både för skribenter som vill 
minska en tung arbetsbörda och myndighetsledningar som vill göra verksamheten effektivare. 
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Myndighetsspråket i dag 

En väsentlig omständighet för att förstå myndighetsspråkvårdens villkor och syn på sin upp-
gift är de behov och förutsättningar som själva myndighetsspråket skapar. Den senaste utred-
ningen av språksituationen på svenska myndigheter och myndighetsspråkvårdens behov är 
Catharina Nyströms På väg mot ett bättre myndighetsspråk för Statskontoret (2001). 

Nyströms undersökning är framför allt inriktad på myndighetsspråkets begriplighet. Uti-
från detta perspektiv diskuterar hon allmänt vilka behov det finns inom språkarbetet på myn-
digheterna och vad som krävs för att man ska uppnå det hon kallar ”det goda myndighets-
språket” (s. 7). Nyström har också som syfte att utarbeta ett analysverktyg för myndighets-
texter och att kartlägga vilket stöd myndigheterna behöver i sitt språkarbete. 

I Nyströms undersökning ingår flera olika svenska förvaltningsmyndigheter. Det är oklart i 
vilken mån situationen på dessa myndigheter är representativ för andra svenska myndigheter, 
men resultatet kan ge en fingervisning om de villkor som gäller för myndighetsspråket som 
det framträder lokalt på olika myndigheter. 

För att utvärdera begripligheten i myndighetsspråket gör Nyström begriplighetsanalyser av 
myndighetstexter där hon låter både expertbedömare och myndighetsskribenter bedöma myn-
dighetstexter utifrån olika kriterier. Hennes analyser av myndighetstexter omfattar genrerna 
broschyr, förvaltningsbeslut och rapport. Nyström redovisar också en enkätundersökning med 
27 skribenter från elva olika myndigheter. 

En av de viktigaste iakttagelserna Nyström gör är att det saknas enighet om hur ett gott 
myndighetsspråk ska se ut (s. 104). Detta framgår inte minst av bedömarnas mycket skiftande 
värdering av förvaltningsbesluten t.ex. vad gäller tilltal och disposition (s. 107). Ett av 
Nyströms förslag är därför att ett ”gemensamt ideal” bör formuleras: ”Den centrala myndig-
hetsspråkvården bör formulera och kommunicera mönster och ideal för myndighetstexter, där 
så är möjligt” (s. 107). 

Trots detta anser Nyström att språket ute på myndigheterna har blivit bättre: ”De språk-
vårdssatsningar som gjorts under de senaste åren har gett resultat” (s. 107). Framför allt är det 
på ord- och frasnivån som det typiskt kanslispråkliga eller myndighetsspråkliga nästan helt 
har försvunnit, men också i viss mån på meningsnivån (s. 110). På ord- och meningsnivåerna 
finns det också enligt Nyström en hög medvetenhet bland skribenterna. Det finns dock fort-
farande problem som långa meningar, vänstertyngd och inskott. 

Det största problemet i myndighetsspråket är dock enligt Nyström bristen på ”mottagaran-
passning” (s. 8). Nästan alla texter som undersöks har enligt Nyström brister i anpassningen 
till mottagaren på ett eller annat sätt (s. 109). Orsaken till detta tror Nyström är att ”det saknas 
kunskap om hur man operationaliserar omtanken om mottagaren i skrivprocessen” (s. 109), 
d.v.s. att myndighetsskribenterna faktiskt inte kan mottagaranpassa trots att de är väl med-
vetna om vikten av detta. I enkäten nämner 16 av de 27 spontant mottagaren som svar på en 
fråga om vad man bör tänka på för att skriva begripligt (s. 98).10 Därför, konstaterar Nyström, 
har myndighetsspråkvården på detta område ”en central uppgift när det gäller att informera 
om hur man, i konkreta språkliga drag, kan åstadkomma bättre mottagaranpassning” (s. 8). 

De problem som finns i språkvårdsarbetet rör dock inte bara kunskapsbrist. Det kan också 
handla om brist på tid eller pengar (s. 107–108) eller negativa attityder till språkvårdsarbete. 
Nyström vill särskilt lyfta fram attitydarbetets betydelse: 

                                                 
10 Värdet av Nyströms (2001) enkätundersökning kan ifrågasättas eftersom informanterna förmodligen 
inte är representativa. De 27 som svarat på enkäten är en delgrupp av de myndighetsskribenter som har 
bedömt texter. Dessa har i sin tur fått anmäla sig som frivilliga att delta i utprovningen av analysverk-
tyget. Det är därför troligt att dessa är mer än genomsnittligt intresserade av språk och därför har högre 
kunskaper än genomsnittet bland skribenter på svenska myndigheter. 
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Låg status och negativa attityder kan förhindra framgång också för väl genomtänkta språksatsningar. 
Vikten av att arbeta med attitydfrågorna kan därför inte nog betonas. Det räcker inte att man vet hur 
man skriver begripligt, man måste också förstå varför man ska göra det. (Statskontoret 2001:106, 
originalets kursivering) 

 
De slutsatser av Nyströms undersökning som framför allt är intressanta för denna framställ-
ning är alltså dels att det inte finns någon enhetlig syn på myndighetsspråkvårdens mål på det 
konkreta planet (även om det tycks finnas en viss enighet om att ”mottagaranpassning” är bra 
– men man är inte överens om vad det innebär), dels att det är väsentligt med attitydarbete om 
språkvård och att attitydfrågorna alltså är lika viktiga som annat språkvårdsarbete. 

 
Samhällsförändringar och språkförändringar 

Det moderna myndighetsspråket och hela den moderna språkvårdens förutsättningar har 
skapats av de genomgripande samhällsförändringar som skett under de senaste hundra åren 
och delvis fortfarande pågår. Dessa förändringar är en viktig faktor för att förstå de fem skriv-
handledningarna och över huvud taget för att förstå språkvårdens roll. 

Den kritiska diskursanalysen hänvisar ofta just till samhällsförändringar för att förklara 
förändringar i språkbruk och texter. Fairclough (1992) tar t.ex. upp demokratisering, kommer-
sialisering och teknologisering som tre betydelsefulla samhällstendenser. 11 

I detta avsnitt tar jag upp några huvudspår inom samhällsförändringarna under 1900-talet 
och det tidiga 2000-talet som kan vara av betydelse för tolkningen av handledningarna. 
Gränserna mellan de olika tendenserna är flytande, t.ex. sätts ibland likhetstecken mellan in-
formalisering och demokratisering. 

 
Myndigheternas förändrade roll 

De samhällsförändringar som är särskilt relevanta för förståelsen av den svenska myndighets-
språkvården är de som berör det offentliga språket och förhållandet mellan staten och med-
borgaren. Den offentliga språkplaneringen som den ser ut i dag hade inte varit möjlig utan 
1900-talets politiska och sociala utveckling. I synnerhet gäller det statens och myndigheternas 
uppgifter. Eva Mårtensson (1988) skriver om detta:  
 

Det sena 1800-talets liberala ideologi och i ännu högre grad det socialdemokratiska styrelseskicket 
under 1900-talet har medfört att statens uppgift som kontrollorgan har fått en mindre framträdande 
plats. I stället har man betonat statens ansvar för att stödja och underlätta den ekonomiska tillväxten 
och fördela tillgångarna mellan medborgarna. […] Statens ansvarsområden har utvidgats [till] att 
omfatta mycket av det som tidigare föll inom den enskildes ansvar. Därigenom har kontakterna 
mellan medborgare och myndigheter blivit fler, samtidigt som behovet av begriplig information om 
människors rättigheter och skyldigheter ökat. (Mårtensson 1988:103) 

 
Förhållandet mellan myndigheten och medborgaren har alltså förändrats i grunden, och även 
idealet för förhållandet mellan myndigheten och medborgaren har förändrats. Den ideala 
myndigheten i dag beskrivs med ord som öppenhet, demokratisk insyn, rättssäkerhet och god 
service (se t.ex. regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram En förvaltning i demo-
kratins tjänst 2000) – vilket alltså står i direkt samband med beskrivningen av det ideala myn-
dighetsspråket. 

 

                                                 
11 Fairclough skriver om democratization, commodification och technologization. Det exakta för-
hållandet mellan de engelska och de svenska begreppen är ofta oklart och överlappande. Se vidare om 
dessa begrepp i följande avsnitt. 
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Informalisering 

Förändringarna i offentlighetsstrukturen har påverkat det offentliga språket. När myndighet-
ernas ansvar börjat sträcka sig in på områden som tidigare varit privata har det upplevda 
avståndet mellan myndigheten och medborgaren minskat. Parallellt med detta har 1900-talet 
utmärkts av stor social rörlighet och att nya grupper fått tillträde till offentligheten. Detta har 
gjort att gamla samhälleliga uppdelningar har försvunnit och förhållandet mellan det privata 
och det offentliga luckrats upp. Allt detta har lett till att vardagligare – privatare – former har 
tagit sig in i det offentliga språket, inte minst i myndighetsspråket. Hit hör tilltalet med du, 
former som ta i stället för taga och en enklare syntax (se Mårtensson 1988:130, 146, 191). 

Denna utveckling mot ett mer vardagligt eller privat språk beskrivs ofta som en informali-
sering eller, av dem som är kritiska, som en intimisering. Det finns enligt Mårtensson 
(1988:194) en kritik som säger att informaliseringen kan leda till ”en falsk enkelhet som 
döljer mer än den förklarar”. Informaliseringen kan också kritiseras för att den utgör ett nytt 
maktmedel: 
 

När myndigheten övertar uttryckssätt som hör till det intima samtalsspråket kan det också tolkas 
som en följd av en tilltagande statsinterventionism, där myndig- heterna [sic] måste utnyttja det 
privata språkbruket för att kunna ordna och ställa i människors privatliv. Rollerna i 
kommunikationen riskerar att bli otydliga om myndigheterna använder den privata sfärens språk 
[…]. (Mårtensson 1988:104) 

 
I många avseenden har dock en informalisering som lett till ett enklare och mer begripligt 
myndighetsspråk uppfattats som en demokratisering eftersom den gör att fler förstår det 
offentliga språket och att fler kan yttra sig i offentligheten när de har tillgång till ett språk som 
duger där. Av detta skäl har informaliseringen stötts av den offentliga språkvården.12 Enligt 
Mårtensson (1988) har ”[d]et demokratiska kravet på begripligt språk […] slagit mot byrå-
kraternas språkbruk, den traditionella kanslisvenskan, som tvingats närma sig den ledigare 
sakprosan” (s. 102). I vilken grad språkvårdens strävanden verkligen har bidragit till informa-
liseringen av det offentliga språket är oklart, och detta har inte studerats närmare. Pettersson 
(1992) konstaterar visserligen angående lagspråket att ”de språkstyrande åtgärder som satts in 
från högsta ort från senare delen av 1960-talet och framåt verkligen har burit frukt” (s. 170–
171), men hon konstaterar också att utvecklingen mot ett enklare lagspråk redan hade inletts 
när språkvården inledde sina försök att påverka (s. 171). Det är alltså svårt att avgöra vilka 
förändringar som beror på en allmän tendens mot enklare språk och vilka som är resultatet av 
ett medvetet språkplaneringsarbete – jämför också Nyströms slutsatser om myndighetsspråk-
vårdens framgångar på ord- och frasnivån (se avsnittet Myndighetsspråket i dag). 

 
Individualisering och minskad auktoritetstro 

De samhällsförändringar som lett till informaliseringen av det offentliga språket har också 
tagit sig uttryck i en ökad betoning på individen. Denna fokusering på individen har varit en 
förutsättning för att informaliseringen skulle kunna gå så långt som den har gått, t.ex. i kon-
takterna mellan myndighet och medborgare. 

Förhållandet mellan myndighet och medborgare har förändrats också på ett annat sätt. 
Medborgaren ses nämligen allt oftare inte bara som individ i stället för undersåte utan som 
kund. Detta kan ses som ett uttryck för en kommersialisering av det offentliga. Myndigheter 
underordnar sig det marknadsekonomiska systemets villkor genom att anpassa sig till den 
kommersiella marknadens service- och säljtänkande. Det syns t.ex. på att ord som ”service” 

                                                 
12 Jämför uppställningen av vad ”klarspråk” innebär som citerades i avsnittet Myndighetsspråkvårdens 
mål där det anges att det är ”klarspråk” att ”vara så personlig som sammanhanget tillåter”. 
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börjat användas även för att beskriva myndigheters verksamhet (bland annat i det kommittédi-
rektiv (1983) som citeras i avsnittet Myndighetsspråkvårdens argument). 

Språkligt innebär denna kommersialisering av den offentliga sfären att myndigheternas 
diskurser och genrer närmar sig marknadens. Ur ett brittiskt perspektiv har Fairclough 
(1995a) studerat hur universitet försöker marknadsanpassa sin information och därvid gör den 
allt mer lik den kommersiella marknadsföringen. 

Individualiseringen och betoningen på individen i stället för på kollektivet påverkar också 
människors uppfattning om deras plats i samhället. Hellspong & Ledin (1997) talar om att 
”dagens människor känner sig allt mindre delaktiga i samhällsbygget och är allt mindre lojala 
mot traditionella auktoriteter” och att de i stället känner sig som ”individer skilda från sam-
hället” (s. 262). Detta hänger samman med en allmän upplösning av traditionella normsystem 
och auktoriteter. Teleman (1991) beskriver de ”allmänkulturella förändringar” som skett 
under andra hälften av 1900-talet: 
 

Under åren efter kriget började de explicita normsystemen generellt försvagas. När den anglo-
amerikanska kulturvågen och konsumismen vällde över landet blev den individuella rationaliteten 
viktigare som rättesnöre än de socialt och historiskt givna normerna: samhället antogs vara så 
föränderligt att det inte lönade sig att upprätthålla förhållningsregler som passade i går men inte i 
morgon. I stället gällde den individuella rationalitetsbedömningen som fungerar ”från fall till fall”. 
Normerna, som är en sorts formuleringar av det kollektiva förnuftet, trängdes undan av en 
optimistisk tro på det individuella förnuftet som tillräcklig vägledare i livets, inklusive språkbrukets, 
alla skiften. (Teleman 1991:16) 

 
Det som har hänt är enligt Teleman alltså att normsystem och auktoriteter har fått lämna plats 
åt den ”individuella rationalitetsbedömningen” – på många områden har besluten överlåtits åt 
vars och ens eget, individuella omdöme. 

Denna förändrade syn på auktoriteter och normer har inte minst påverkat språkveten-
skapen och språkvården. Det är enligt Teleman (1991) i dag inte längre möjligt för språk-
vetare ”att proklamera språknormer som om det hade funnits någon av högre makter given, 
evig lista över uttryck som är goda eller riktiga” (s. 16). Teleman tror t.ex. att en nutida mot-
svarighet till Erik Wellanders Riktig svenska (1939 och senare upplagor) inte skulle kunna få 
samma genomslagskraft – den blev på sin tid ett rättesnöre för språkriktigheten under flera 
decennier. Denna förändrade syn på auktoriteterna har ju också förändrat den offentliga 
språkvården – som vi såg i avsnittet Myndighetsspråkvårdens mål är det inte längre tradition-
ella språkriktighetssträvanden i en skolgrammatisk anda som dominerar denna – åtminstone 
inte i retoriken – utan en mer nyanserad och reflekterande syn på språket som förordar ett 
förändrat språkbruk men ofta överlåter detaljerna åt ”den individuella rationalitetsbedömning-
en”. 

 
Specialisering och teknologisering 

Den minskade auktoritetstron har paradoxalt nog sitt motstycke i en ökad specialisering. Var 
och en blir expert på sitt smala område, och i stället för bred allmänkompetens får vi smal 
expertkompetens. En följd av detta blir ett mer svårbegripligt offentligt språk, inte minst hos 
myndigheter, eftersom dess texter ofta skrivs av fackexperter. Samtidigt som det kansli-
språkliga i myndighetsspråket är på tillbakagång finns det alltså tendenser till att myn-
dighetstexterna blir svårare att förstå på grund av en ökad fackspråklighet (Mårtensson 1988). 

En särskild aspekt av specialiseringen i samhället är att det uppstår kommunikationsex-
perter som kan använda språket som ett medvetet medel för att uppnå vissa mål. Fairclough 
(1992) talar, i Foucaults efterföljd, om en teknologisering av samhället och av diskursen eller 
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språkbruket.13 Genom att utnyttja språkforskningens kunskaper kan experterna – språktekno-
logerna – utarbeta speciella strategier för att manipulera och utöva språklig makt utan att det 
syns. Ett personligt tilltal med du kan i vissa sammanhang vara ett exempel på detta, t.ex. i ett 
personligt adresserat reklamutskick där det inte är ett uttryck för en personlig och hjärtlig re-
lation utan där det har till syfte att beröra mottagaren som ska känna sig särskilt utvald, bli 
vänligt stämd mot avsändaren och därför köpvillig. Teknologiseringen innebär alltid en form 
av simulering. 

Sådan simulering kan dock användas för mer än att sälja varor. I Foucaults analys är tek-
nologiseringen en strategi för att utöva makt. Om man antar att en teknologisering kan före-
komma utan en uttalad eller medveten önskan om att utöva makt kan begreppet även an-
vändas för att beskriva den svenska myndighetsspråkvården. När den propagerar för en infor-
malisering av myndighetsspråket (där man ska vara ”så personlig som sammanhanget till-
låter”) utan att egentligen förändra maktförhållandena mellan myndigheten och medborgaren 
kan detta sägas vara en form av teknologisering av myndighetsspråket. Det är en simulering i 
den meningen att det innebär en förändring av tilltal och uttrycksmedel utan att någon egent-
lig förändring sker i myndighetens roll. Skillnaden är att myndighetsspråkvårdens syfte inte är 
att manipulera och utöva makt utan att de verkliga maktförhållandena framgår, utan syftet är 
det motsatta: att jämna ut maktskillnader. Tanken är att ett jämlikare språk ska leda till ett 
jämlikare samhälle. Detta är alltså en strategi för att språkligt försöka förändra världen. 

                                                 
13 Om begreppet teknologisering, se Fairclough 1992, 1995b. 
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3 Analysmetoder 
Mitt syfte med denna undersökning är att jämföra den syn på språket och språkvården som 
ligger bakom skrivhandledningarna och som de förmedlar till sina läsare. Hur en sådan jäm-
förelse kan göras är inte självklart och det finns inga tidigare studier av genren. Undersök-
ningen kompliceras av att handledningarna är ganska olika. Framför allt är de olika långa – 
den kortaste (JbV) är 14 sidor lång, den längsta (BoV) 72 sidor lång – men de innehåller ock-
så delvis olika delar. Lösningen på detta blir att jag koncentrerar min analys på de delar av 
handledningarna som är gemensamma och som är centrala för mitt syfte, nämligen de delar 
som innehåller rekommendationer om stavning, ordval, böjning, syntax, språkbruk, text etc. I 
dessa delar undersöker jag framför allt två saker: dels hur handledningarna framför sina re-
kommendationer språkligt, dels vilken argumentation de använder. Jag utvecklar en 
kombination av analysmetoder för att belysa dessa aspekter. Metoderna tar fasta på såväl 
innehållsliga som språkliga mönster. 

Flera av metoderna jag använder är alltså utarbetade särskilt för denna undersökning. 
Därför kommer jag att ägna ganska stort utrymme åt att presentera dem. 

 
Metodöversikt 

De olika delundersökningarna är beroende av varandra på så sätt att resultaten av en under-
sökning ofta bildar bakgrund till en annan undersökning, ibland genom att etablera materialet 
till den. Denna metodöversikt tar hänsyn till detta beroendeförhållande och presenterar me-
toderna kronologiskt. 

Inledningsvis identifierar jag de yttre dragen i handledningarna: hur innehållet är struk-
turerat och fördelat på kapitel och avsnitt. Syftet med undersökningen av innehållsstrukturen 
är för det första att ge en översiktlig analys av innehållet i handledningarna, för det andra att 
identifiera de delar av handledningarna som innehåller rekommendationer om språk, språk-
bruk och text. Dessa textdelar får sedan bilda den textkorpus som utgör materialet för de vid-
are analyserna. 

I textkorpusen identifierar jag de meningar som innehåller rekommendationer. Dessa ställs 
samman till en särskild rekommendationskorpus. I denna korpus undersöker jag modaliteten i 
rekommendationerna. Syftet med detta är att urskilja vilket förhållande texten symboliskt 
skapar mellan rekommendationen och verkligheten, t.ex. om den bara konstaterar hur verklig-
heten ser ut eller om den ger utrymme för motsatta synvinklar. Jag undersöker också rekom-
mendationernas tilltal. Syftet med detta är att urskilja vilket förhållande texten symboliskt 
skapar mellan rekommendationen och dess mottagare – vem som framställs som ansvarig för 
rekommendationen etc. Bland rekommendationerna identifierar jag också de rekommenda-
tioner som är bindande, d.v.s. som måste följas. Hur skrivhandledningen ger bindande rekom-
mendationer kan säga hur den gör för att påverka och styra språkbruket och vad de innehåller 
kan säga vad det är man försöker styra. 

Den följande undersökningen av argumentationen utgår också från den textkorpus som 
etablerades i innehållsanalysen. I den identifierar jag de argument som förekommer och ana-
lyserar dem innehållsligt. 

För att se om skrivhandledningarna talar om språket på ett enhetligt sätt undersöker jag 
slutligen vilka röster som finns i handledningarna. Syftet med denna undersökning är att ta 
reda på om det i handledningarna framträder olika röster eller om de är enhetliga. Röstväxling 
kan tyda på en auktoritetskonflikt som kommer i dagen medan enhetlighet kan tyda på att 
konflikter i stället undertrycks. 
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Undersökning av innehållsstruktur 
Den första undersökningen delar upp skrivhandledningarna i olika delar som har olika över-
gripande teman eller innehåller olika typer av språkhandlingar. Framför allt identifierar jag de 
textdelar som innehåller rekommendationer om språk och språkbruk och hur dessa fördelar 
sig på kapitel och avsnitt. 

Eftersom syftet är att ge en översiktlig bild görs indelningen på funktionell och innehålls-
lig grund, inte utifrån textuella kriterier. De textdelar som domineras av vissa typer av språk-
handlingar eller som behandlar samma teman hålls därför ihop. 

 

Undersökning av rekommendationer 
Korpus av rekommendationer 
Undersökningen av handledningarnas rekommendationer utgår från de textdelar i skrivhand-
ledningarna som enligt undersökningen av innehållsstrukturen (se förra avsnittet) består av re-
kommendationer om språk och språkbruk. I dessa delar identifierar jag de meningar som 
innehåller språkhandlingen rekommendation. Dessa meningar bildar den korpus som under-
sökningen av rekommendationerna utförs på. 

Språkhandlingen rekommendation är inte begränsad till en viss meningstyp – meningar 
med olika språklig form kan fungera som rekommendationer i olika sammanhang. Därför 
identifierar jag rekommendationerna funktionellt och inte syntaktiskt. Dock räknar jag av 
praktiska skäl varje grafisk mening (inledd med stor bokstav och avslutad med större skilje-
tecken) som innehåller en språklig rekommendation som en rekommendation. Mitt huvudkri-
terium är att meningen ska kunna skrivas om till en rekommendation i imperativ utan att 
textens övergripande funktion eller innehåll förändras. I vissa fall är det dock svårt att bedöma 
vilken funktion en mening egentligen har eftersom den kan läsas på flera sätt. Ett exempel 
kan belysa detta:14 
 

Undvik vaga prepositioner 
Prepositionerna ska fungera som ett kitt i texten. De ska vara korta, klara och inte dra någon 
uppmärksamhet till sig. De alltför vanliga ersättningsorden har precis motsatta egenskaper. 
(BoV s. 18) 

 
Här är själva rubriken en självklar rekommendation – den är skriven som en uppmaning och 
den har också funktionen att uppmana. Det är mindre självklart hur de följande tre men-
ingarna ska tolkas. De är alla mer eller mindre beskrivande, men det som beskrivs är hur 
textens mottagare bör skriva, åtminstone i första och andra meningen. Därför klassificerar jag 
både den första och den andra meningen som rekommendationer. Försöket att skriva om den 
till uppmaningar i imperativ fungerar ganska väl (”Använd prepositionerna så att de fungerar 
som ett kitt i texten. Använd prepositioner som är korta, klara och inte drar någon uppmärk-
samhet till sig.”). Den sista meningen räknar jag däremot inte som en rekommendation efter-
som det inte är tydligt att den har en rekommenderande funktion. I stället är meningens 
grundläggande kommunikativa funktion att argumentera. (Denna funktion finns även i de 
båda tidigare meningarna vid sidan av deras uppmanande funktion.) 

Ett gränsfall där den funktionella definitionen åter ställs på sin spets är uppmaningar av 
typen ”skriv” och ”skriv inte” följda av exempel eller listor, t.ex.: 

                                                 
14 I detta och vidare exempel ur de fem skrivhandledningarna är kursiveringar och fetningar alltid 
originalets; samtliga understrykningar är mina och har som syfte att framhäva det som exemplet är 
avsett att visa. 
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Exempel på  Skriv inte:  Skriv hellre:  
passiv- Riktvärdet för störningar  Enligt regeringsbeslut bör  
konstruktioner från flygbuller bör inte  riktvärdet för störningar  
  överstiga FBN 55 dB (A) vid  från flygbuller inte över- 
  nybyggande av bostäder  stiga FBN 55 dB (A) i nya  
  enligt gällande regerings- bostadsområden.  
  beslut.   (BoV s. 24) 

 
Uppställningen ovan har föregåtts av en rekommendation om oklara syftningar och är en 
exemplifiering av sådana syftningar. Därför räknas det – och liknande avsnitt – inte som en 
rekommendation; skriv inte respektive skriv hellre fungerar i stället som en introduktion och 
läsanvisning till exemplen.15 

I vissa fall är denna typ av uppmaningar funktionellt rekommendationer, som i följande 
exempel: 
 

Skriv inte: Skriv i stället: 
ej inte 
skall ska 
rekvirera beställa 
SJV Jordbruksverket (JbV s. 7) 

 
Detta avsnitt har inte funktionen att exemplifiera en tidigare rekommendation, utan är i sig en 
rekommendation och räknas som en sådan. Jag räknar dock sekvensen skriv inte–skriv (med 
varianter) som en enda rekommendation. (Denna typ av rekommendation är ovanlig i materi-
alet.) 

Den typiska rekommendationen uttrycks med ett finit verb eller med ett verb i imperativ. 
Men det finns andra mönster. Dels saknar enstaka rekommendationer som förekommer som 
rubriker finit verb, t.ex. ”Länsstyrelsen med stort L” (LstSt s. 20). Dessa får i min undersök-
ning bilda en egen kategori, verblösa rekommendationer. Dels finns ett mindre antal rekom-
mendationer som gör språkhandlingen explicit genom att uttryckligen referera till rekom-
mendationen eller till regler och normer, t.ex.: 
 

Rekommendationen är att de helst bör ersättas i författningsspråket, eftersom de kan vara svåra att 
förstå eller dubbeltydiga. (UtlN s. 13) 

 
Vi rekommenderar att du använder ”tfn” som är en sammandragning av ordet ”telefonnummer” 
[sic!]. (JbV s. 9) 

 
Huvudregeln är att siffror upp t.o.m. tolv ska vi skriva med bokstäver och fr.o.m. 13 använder vi 
siffror. Det finns flera undantag från denna regel. (JbV s. 8) 

 
Dessa rekommendationer där en författarröst går in och kommenterar bildar en egen kategori 
som jag benämner metaspråkliga rekommendationer. Dessa undantas från undersökningen av 
modalitet och tilltal i rekommendationerna. 

En svårhanterlig typ av rekommendation är den jag kallar implicita rekommendationer. 
Detta är rekommendationer som inte uppfyller huvudkriteriet (att kunna skrivas om till re-
kommendationer i imperativ med bevarad textuell funktion), men som ändå intuitivt kan upp-
fattas som rekommendationer. Ett exempel är följande stycke: 

                                                 
15 Sådana exempelintroducerande imperativer finns i LstSt (12 exempelintroducerande förekomster av 
vardera Skriv inte och Skriv hellre), BoV (13 exempelintroducerande förekomster av vardera Skriv inte: 
och Skriv hellre:) och MiV (3 exempelintroducerande förekomster av Skriv så här … i stället för så 
här!). Dessa har alltså lämnats utanför rekommendationskorpusen. 
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Mallar har många fördelar. De spar tid och bidrar till att Länsstyrelsens texter blir enhetliga och 
ändamålsenliga. (LstSt s. 6) 

 
Ingen av meningarna i exemplet kan utan vidare göras om till en rekommendation i imperativ. 
Ändå kan man i denna sekvens uppfatta en underförstådd uppmaning, ”använd mallar!”. 
Denna uppmaning uppstår därför att vi ständigt söker skapa mening i språkliga meddelanden. 
Det är inte meningsfullt att i denna typ av text ge goda argument för bruket av mallar utan att 
samtidigt uppmana till ett bruk av mallar. Därför är vi som läsare beredda att läsa in en upp-
maning om att använda mallar trots att någon sådan inte finns utskriven i texten. Dessa under-
förstådda rekommendationer lämnar jag dock utanför rekommendationskorpusen. 

I de fall en mening består av mer än en sats (t.ex. en huvudsats och en bisats eller två sam-
ordnade eller radade huvudsatser) utgår analysen från den sats som innehåller själva rekom-
mendationen (vilket inte alltid betyder huvud- eller matrissatsen). I följande exempel är den 
avslutande och-inledda fortsättningskonstruktionen själva rekommendationen, vilket t.ex. i 
analysen av tilltal betyder att dess underförstådda subjekt ”nakna substantiv” kopplas samman 
med verbfrasen ”bör inte användas”: 
 

Nakna substantiv är ett stildrag från författningsspråket och bör inte användas i nutida sakprosa. 
(LstSt s. 17) 

 
Enstaka rekommendationer består av två tätt sammanknutna grafiska meningar. Här får re-
kommendationen i den första meningen styra klassificeringen. I följande exempel identifierar 
jag rekommendationen som den relativa bisatsen efter ”en mycket liten grupp förkortningar” 
(understruken i exemplet): 
 

Det är bara en mycket liten grupp förkortningar som kan användas i de flesta typer av texter, men 
ingenting hindrar att man väljer att skriva ut orden. Till denna lilla grupp av etablerade förkortningar 
hör bl.a., dvs., etc., fr.o.m., m.fl., m.m., osv., s.k., t.ex. och t.o.m. (UtlN s. 17) 

 
I meningar som inleds av en mer eller mindre betydelsetom imperativ av typen ”observera 
att” följd av en bisats betraktar jag bisatsen som själva rekommendationen. 

 
Undersökning av rekommendationernas modalitet 
Rekommendationsmeningarna kan klassificeras efter vilken typ av modalitet de innehåller i 
verbfrasen. Rekommendationer med finit, tempusböjt verb delar jag upp på sådana utan 
modalt uttryck och sådana med modalt uttryck. Till kategorin utan modalt uttryck räknas 
också de verblösa rekommendationerna. Imperativen utgör en särskild kategori. En grupp som 
ligger utanför modalitetsbedömningen är de metaspråkliga rekommendationerna. 

Som modala uttryck räknar jag modala verb som kan, bör, ska/skall och måste. Hit räknas 
också verb som försöker i vissa kontexter och behöver/behövs följt av negation. Även ad-
verbet normalt i kombination med icke-modalt verb räknar jag som ett modalt uttryck, liksom 
sådana adjektiv och andra uttryck som fungerar som modala markörer när de styr en bisats 
eller infinitivfras med en rekommendation, t.ex. det är lämpligt att, det går bra att. Som 
modala uttryck räknar jag däremot inte sådana markörer som uttrycker ett val mellan flera 
alternativ, som det är bättre att och hellre. 

Modaliteten i de modala uttrycken är av tre typer: möjlighet, lämplighet och nödvändig-
het.16 Med undantag för ett exempel på epistemiskt kan i BoV – som här räknas som icke-
modalt av praktiska skäl – är detta den enda typ av modalitet som förekommer. 
                                                 
16 Eftersom min analys av modaliteten är förenklad vill jag visa vad jag innefattar i respektive grupp 
genom att använda dessa beteckningar (i stället för t.ex. deontisk modalitet för det jag kallar ”nöd-
vändighetsmodalitet”). 
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I möjlighetsmodaliteten ingår i första hand verbet kan, men också behöva/behövs när det 
följs av negation liksom uttrycken går alldeles utmärkt att, det går bra att, det är helt i sin 
ordning att och det kan falla sig naturligt att. I lämplighetsmodaliteten ingår verben bör och 
försöker, adverbet normalt använt med ett verb i kategoriskt presens (d.v.s. ett finit huvudverb 
i presens) och uttrycken det passar bra att, det är naturligt att, det är nog lämpligast att, det 
är lämpligt att, det är helt onödigt att och det kan vara lämpligt att. Nödvändighetsmodali-
teten omfattar tre verb: ska/skall, måste och får när detta följs av negation. 

 
Undersökning av rekommendationernas tilltal 
Rekommendationerna i korpusen klassificerar jag också efter vilket tilltal de använder. Jag 
skiljer mellan tre huvudtyper av tilltal: 
 
• Direkt tilltal omfattar rekommendationer i imperativ och rekommendationer med du som 
subjekt. 
• Kollektivt tilltal omfattar rekommendationer med vi som subjekt. 
• Omtal omfattar rekommendationer där subjektet är pronomenet man, rekommendationer där 
subjektet är ett pronomen eller substantiv som syftar på något annat än textens avsändare och 
mottagare (i tabeller kallad icke-person) och rekommendationer med en opersonlig 
konstruktion (infinitivfras eller omskrivning med formellt subjekt det). Här ingår också de 
fåtaliga verblösa rekommendationerna. Ett specialfall av omtal är de metaspråkliga rekom-
mendationerna. 

 
Undersökning av bindande rekommendationer 
I rekommendationskorpusen identifierar jag de rekommendationer som är bindande. Med 
bindande menar jag sådana rekommendationer som framstår som obligatoriska för textens 
mottagare att följa. 

Mitt huvudkriterium för att avgöra att något är en bindande rekommendation är att den 
alltid är giltig eller att de begränsningar som finns för dess giltighet (t.ex. till vissa texttyper) 
tydligt framgår. Ett test är att sätta in alltid i rekommendationen; om detta inte förändrar 
betydelsen är det en bindande rekommendation. Ett kriterium som dock också måste uppfyllas 
för att den ska räknas som bindande är att den är så konkret formulerad att det går att följa 
den. Enligt dessa kriterier blir följande mening en bindande rekommendation: 
 

Använd alltid aktiva satser i den löpande texten. (JbV s. 6) 
 
Eftersom det är omöjligt att tolka detta som en rekommendation som ska gälla i alla samman-
hang lägger jag till ännu ett kriterium: en bindande rekommendation måste vara möjlig att 
följa utan absurda resultat. 

 

Undersökning av argument 
Utgångspunkten för undersökningen av argument är – liksom för undersökningen av rekom-
mendationerna – de textdelar i skrivhandledningarna som enligt innehållsstrukturanalysen 
innehåller rekommendationer om språk och språkbruk. I dessa delar identifierar jag de ut-
tryckliga argument som förekommer. 

Eftersom det är argumentens innehåll och inte deras språkliga form som är intressanta i 
denna undersökning lägger jag inte särskild vikt vid meningen som enhet; om en mening 
innehåller två olika argument skiljer jag på dessa argument. I ett fall urskiljer jag till och med 
tre olika argument inom en och samma mening: 
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Visst kan läsaren ofta förstå logiska samband utan att de uttryckligen formuleras, men brist på 
bindningar leder nästan alltid till otydligheter, tolkningsproblem och sämre flyt. (BoV s. 14) 

 
Här uppfattar jag hänvisningarna till ”otydligheter, tolkningsproblem och sämre flyt” som tre 
åtskilda argument. 

Mitt kriterium för att något ska räknas som ett argument är att det med bevarad textuell 
funktion kan skrivas om enligt mönstret ”Gör/skriv så här, så/eftersom …” eller ”Gör/skriv 
inte så här, annars/eftersom …”. Detta test kräver alltså att en rekommendation, uttrycklig 
eller underförstådd, finns i närheten av argumentet. (För att testet ska kunna tillämpas krävs 
ibland att även rekommendationen skrivs om enligt mönstret i avsnittet Korpus av rekommen-
dationer.) I meningen  
 

Genom bra rubriker fångar du också läsarens intresse. (JbV s. 5) 
 
kan man inte bara identifiera rekommendationen ”Använd bra rubriker!” utan också argu-
mentet ”Gör så här [d.v.s. använd bra rubriker], så fångar du också läsarens intresse!”. 

Eftersom skrivhandledningarnas syfte är att presentera rekommendationer och få mot-
tagaren att följa dessa utgår jag från att det finns en vilja att argumentera. Om en utsaga kan 
läsas både som ett argument och som en allmän beskrivning väljer jag därför att betrakta den 
som ett argument. Ett exempel på detta är andra meningen i följande stycke: 
 

En huvudrubrik ska alltid finnas. Den informerar om och avgränsar innehållet, både för läsaren och 
skribenten. (BoV s. 13) 

 
Första meningen är en rekommendation eftersom den kan göras om till en uppmaning: ”Se till 
att det alltid finns en huvudrubrik!”. Den andra meningen kan ses som en allmän beskrivning 
av vad en huvudrubrik har för funktion. Men mer sannolikt är den en beskrivning av varför en 
huvudrubrik alltid måste finnas och den kan därför ses som ett argument. Denna mening kan 
med denna läsning skrivas om som ”Gör så här [d.v.s. se till att det alltid finns en huvudru-
brik], eftersom den informerar om och avgränsar innehållet, både för läsaren och skribenten!”. 
Eftersom denna mening på ett tillfredsställande sätt kan tolkas som ett argument betraktar jag 
den som ett argument. 

Ett problematiskt fall är när rekommendationen och argumentet är så tätt sammanflätade 
att de svårligen går att särskilja: 
 

Undvik ord som inte tillför texten någon information utan bara gör den mångordig. (LstSt s. 13) 
 
I detta exempel finns själva argumentet i bestämningen i rekommendationen. En omskrivning 
ger resultatet ”Gör så här [d.v.s. undvik ord som inte tillför texten någon information utan 
bara gör den mångordig] eftersom de inte tillför texten någon information utan bara gör den 
mångordig”. Denna omskrivning är textuellt otillfredsställande. Ändå har meningen tydligt 
karaktären av argument, och jag betraktar den som ett sådant. 

Ännu ett exempel som ligger i gränslandet är det följande: 
 

Bota substantivsjuka med aktiva, substansfyllda verb 
Ett annat drag i det traditionella kanslispråket är förkärleken för substantiveringar. (UtlN s. 12) 

 
Rubriken är här en rekommendation. Intuitivt ger den följande meningen intryck av att argu-
mentera – ”det traditionella kanslispråket” är underförstått något dåligt och vi vet från 
rubriken att man bör undvika substantiveringar. Vad denna mening säger är dock inte att man 
bör undvika substantiveringar därför att de förekommer i kanslispråk utan bara att detta är 
typiskt för det traditionella kanslispråket som (underförstått) bör undvikas. Det går därför inte 
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att göra om meningen enligt mitt testmönster och jag räknar heller inte denna och liknande 
utsagor som argument. 

I undersökningen av argumentens innehåll tar jag fasta på vilka gemensamma teman det 
finns i argumentationen. Därför hänför jag varje argument till någon av sex innehållsliga 
grupper. Fem av grupperna baserar sig på vilken del av kommunikationssituationen argu-
mentet sätter i fokus: textens mottagare, texten som sådan, språket, textens avsändare eller de 
språkliga normerna och auktoriteterna. Den sjätte gruppen innehåller övriga argument. 

Exempel på argument som har förts till respektive grupp ges i resultatredovisningen i 
kapitel 6. 

 

Undersökning av röster 
I denna undersökning sammanfattar och karakteriserar jag rösterna i handledningarna: hur 
rösten (eller rösterna) förhåller sig till handledningens mottagare, vad den talar om och vilket 
förhållande den konstruerar till språknormer och -auktoriteter. På detta sätt kopplas alltså 
resultaten av de språkliga och innehållsliga undersökningarna samman och detta kan säga 
något om vilket språkligt synsätt som ligger bakom handledningen. 

Den röst i skrivhandledningarna som jag intresserar mig för är den röst som är myndig-
hetens och som har ordet i de omarkerade delarna av handledningen (främst i delarna om 
språk och språkbruk). Denna röst motsvarar berättarens röst eller den ”egna” rösten i de 
skönlitterära texter som röstanalysen först tillämpades på av Bachtin (se Bachtin 1975). 
Därför kallar jag denna röst för handledningens berättarröst. Om en handledning byter röst 
kan det därför bli tal om flera berättarröster i samma text. 

Min undersökning av röster omfattar även röster som förekommer insprängda inne i 
brödtexten i form av citat. Däremot bortser jag från de röster som finns i de språkliga exem-
plen i handledningarna. 

Denna undersökning är alltså inte avsedd att vara någon mer fullständig undersökning av 
de intertextualitetsförhållanden som finns i texterna (i motsats till t.ex. Ledin 1997). Jag 
använder snarare begreppet röst som en förklaringsmodell för att beskriva likheter och 
skillnader mellan olika delar av en och samma text. 
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4 Skrivhandledningarnas innehållsstruktur 
I detta kapitel beskriver jag skrivhandledningarnas innehållsstruktur. 

Alla de fem skrivhandledningarna har samma grunddisposition, trots den varierande 
längden (från 14 till 72 sidor). Denna disposition har fem mer eller mindre obligatoriska 
delar: motiverande förord, om skrivprocessen, rekommendationer om språk och språkbruk, 
särskilda genrer och litteraturtips. Hur dessa fördelar sig sammanfattas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Skrivhandledningarnas innehållsstruktur  

 Rekommendationer  
om språk och språkbruk: 

 

Motive-
rande 
förord:  

Om skriv-
processen: 

generella: specifika: 

Om särskilda 
genrer: 

Litte- 
ratur-
tips: 

LstSt ja ja (kortfattat) ja ja (även särskilt 
kapitel ”Praktiska 
frågor”) 

ja (kort om 
disposition i 
yttranden och 
remissvar tid-
igt i häftet) 

ja 

BoV ja ja (utförligt) ja mycket få ja (om 9  
genrer) 

ja 

MiV ja ja (kortfattat i 
punktform) 

ja ja (även särskilt 
kapitel ”Rätt och fel 
i språket”) 

nej ja 

UtlN ja (+ moti-
verande 
kapitel) 

ja (kortfattat, 
inte i eget ka-
pitel) 

ja ja (även särskilt 
kapitel ”Skrivregler 
för nämnden”) 

ja (kom-ihåg-
listor för olika 
beslutstyper) 

ja 

JbV ja ja (mycket  
kortfattat som 
del av ett 
kapitel) 

ja ja nej (men av-
snitt om e-post 
i tjänsten) 

ja 

 

Motiverande förord 
Samtliga skrivhandledningar inleds av ett längre eller kortare motiverande förord, ofta un-
dertecknat av en hög chef. Utlänningsnämndens handledning (UtlN) har dessutom ett helt 
motiverande kapitel först i framställningen. 

Det motiverande förordet till handledningen från Länsstyrelsen i Stockholm län (LstSt) är 
mycket kort. Det innehåller en punktlista med skrivråd, bland annat med råden ”Tänk på 
läsaren”, ”Klargör syftet” och ”Skriv kort och begripligt, framför allt kort [sic!]” (s. 1). 

Boverkets handlednings (BoV) motiverande förord talar mest om hur själva handledningen 
kan användas och motiverar främst till bruk av denna. 

Förordet i Migrationsverkets handlednings (MiV) är mycket utförligt. Här görs kopplingen 
mellan värderingar (”Vi sätter den enskilda människan i centrum för vårt arbete”) och språket, 
framför allt begripligheten. Även demokrati- och rättviseargumentationen finns med:  
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Människor som vänder sig till oss för att få information om sitt ärende eller vårt ansvarsområde, har 
rätt att kunna förstå det som står i beslut och informationsblad. Begripliga beslut och korrekt och 
klar information är också nödvändiga beståndsdelar i rättssäkerheten och demokratin. (MiV s. 6) 

 
Även andra argument framförs: 
 

Sedan är det ju ingen nackdel att det lilla extra arbete som vi lägger ner för att formulera oss klart 
och tydligt betalar sig genom att våra texter går fortare att läsa, blir lättare att tolka och ger oss ett 
bättre anseende utåt. (MiV s. 6) 

 
UtlN:s motiverande förord och kapitel talar utförligt om hur viktigt det är att skriva på ett 
begripligt sätt för mottagaren. Detta sammanfattas väl av den fyraradiga rubriken till det mo-
tiverande kapitlet: 
 

1. Utlänningsnämndens beslut skall 
– vara tydliga 
– ge rätt information 
– möta mottagaren utan maktspråk (kapitelrubrik, UtlN s. 4) 

 
Det motiverande förordet till Jordbruksverkets handledning (JbV) inleds av rubriken ”Fyren 
vill visa dig vägen till att skriva bättre” (s. 3). (En bild av en fyr återkommer genom handled-
ningen.) Liksom BoV:s förord motiverar den främst till bruk av handledningen. 

 

Textdel om skrivprocessen 
Efter förordet kan det finnas ett kortare eller längre avsnitt om vad man bör tänka på medan 
man skriver, t.ex. mottagaranpassning och disposition.  

Utförligast är BoV som behandlar skrivprocessen i ett eget kapitel, ”Skrivprocessen” (s. 8–
14) där bland annat syfte, mottagaranpassning, informationsurval och disposition tas upp. 
LstSt behandlar aspekter av skrivprocessen ganska kortfattat i kapitlet ”Tänk på läsaren” 
(s. 2–4). MiV behandlar skrivprocessen genom att ge råd i punktform i kapitlet ”Viktigt att 
tänka på när du skriver” (s. 8). JbV är ännu mer kortfattad; här behandlas temat i första delen 
av kapitlet ”Vad skriver du för?” genom en liten lista med frågor och ett kort stycke om 
disposition (s. 4). I UtlN är dessa rekommendationer uppdelade: i det annars mest 
motiverande kapitlet om hur nämndens beslut ska vara (s. 5) behandlas kortfattat några saker 
man ska tänka på när man skriver, och i kapitlet om hur beslut ska utformas och disponeras 
(s. 6–9) finns råd om dispositionen. 

 

Textdelar med rekommendationer om språk och språkbruk 
Rekommendationerna om språk och språkbruk utgör en väsentlig del av alla handledningarna. 
Här finns mycket generella rekommendationer som ger allmänna råd, t.ex.: 
 

6.5 Verben leder handlingen framåt 
Det är verben i en text som talar om för oss vad den handlar om. En text utan verb blir svår att 
förstå, eftersom ingenting händer. När du skriver bör du därför ha människor som utför aktiva verb i 
dina texter. (MiV s. 19) 

 
Det finns också mycket specifika rekommendationer som behandlar språkliga detaljfrågor 
eller som bara gäller i en specifik situation, t.ex.: 
 

7.6.1 Förkorta inte Migrationsverket 
Migrationsverket förkortas aldrig i löpande text. De enda gångerna verkets namn förkortas är i 
blankettnamn […]. (MiV s. 28) 
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Räkneexempel 
Räkneexempel skrivs med mellanslag mellan siffrorna och de matematiska tecknen, t.ex. 5 x 7 = 35. 
Tecknet ”multiplicerat med” skrivs med litet x (normalt inte med *). (JbV s. 9) 

 
Mer generella och mer specifika rekommendationer delas ibland upp på olika textdelar. De 
avsnitt som innehåller mer generella rekommendationer kommer i allmänhet först. Flera av 
skrivhandledningarna samlar ett flertal mer specifika rekommendationer i ett särskilt kapitel. 

De delar eller kapitel som innehåller rekommendationer om språk och språkbruk (och som 
alltså utgör materialet för min mer detaljerade analys av handledningarna) fördelar sig på följ-
ande sätt: 
 
• LstSt: kapitlen ”Anslå rätt ton” (s. 6–8), ”Välj begripliga ord” (s. 9–17), ”Skriv enkla och 
överskådliga meningar” (s. 18–19) och ”Praktiska frågor” (s. 20–21). (Det sista kapitlet 
innehåller bara specifika rekommendationer.) 
• BoV: kapitlet ”Språket” (s. 15–25), en del rekommendationer i kapitlet om skrivprocessen 
(bland annat om rubriker och textbindning på s. 12–14). (BoV utmärker sig genom att den 
nästan enbart innehåller mer generella rekommendationer.) 
• MiV: kapitlen ”Tilltal och omtal” (s. 9–10), ”Rubriker och punktuppställningar” (s. 11–13), 
”Sambanden i texten” (s. 14), ”Meningarna” (s. 15), ”Orden” (s. 16–20) och ”Rätt och fel i 
språket” (s. 21–29). (Det första och det sista kapitlet innehåller mest specifika rekommenda-
tioner.) 
• UtlN: kapitlen ”Stilnivån i besluten skall vara nutida svensk sakprosa” (s. 10–13), ”Använd 
namn eller pronomen om personer” (s. 14) och ”Skrivregler för nämnden” (s. 15–18). (I de 
båda sista kapitlen dominerar de specifika rekommendationerna.) 
• JbV: andra delen av kapitlet ”Vad skriver du för?” (s. 5) och kapitlet ”Språket i Jordbruks-
verkets texter” (s. 6–10). (I andra halvan av det andra kapitlet, s. 7–10, finns mest specifika 
rekommendationer.) 

 

Textdel om särskilda genrer 
I flera av handledningarna finns det efter kapitlen med rekommendationer om språk och 
språkbruk ett eller flera avsnitt som behandlar olika genrer eller texttyper. Här är BoV ut-
förligast med nio kapitel om olika genrer, bland annat om brevsvar, beslut och rapporter 
(s. 27–70). Vart och ett av dessa kapitel är disponerat enligt samma princip som handled-
ningen i stort, med avsnitt om skrivprocessen, rekommendationer om språk och språkbruk 
och litteraturtips. Fokus ligger på skrivprocessen – syfte, mottagare, sovring av informationen 
och disposition, medan rekommendationer om språket och texten tar mindre plats och be-
handlar ton, stilläge, tilltal och omtal. 

JbV har inget avsnitt om särskilda textgenrer, men tar upp några frågor som anges gälla för 
vissa typer av informationsmaterial och har ett kapitel om hur man ska skriva e-brev i tjänsten 
(s. 11–12). LstSt har inte heller något eget kapitel för särskilda genrer, däremot ett kort avsnitt 
om dispositionen i yttranden och remissvar i avsnittet ”Disponera för läsaren” (s. 4) ganska 
tidigt i häftet. UtlN har ett kapitel, ”Kom ihåg-lista för olika typer av beslut”, där fyra olika 
typer av beslut (t.ex. ”överklagande i fråga om avvisning” och ”ny ansökan om uppehållstill-
stånd”) utförligt behandlas i strecklistor (s. 19–22). MiV saknar avsnitt om särskilda genrer; 
däremot finns några rekommendationer om hur man ska skriva e-brev insprängda bland re-
kommendationerna om språket och texten. 
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Litteraturtips 
I alla skrivhandledningarna finns en lista med tips på användbar litteratur. Här förtecknas ord-
listor, skrivregler, handböcker, grammatikor, webbplatser etc. LstSt, UtlN och JbV avslutas 
med denna lista. I MiV finns denna lista sist i ett inledande kapitel med rubriken ”Så här 
använder du skrivhandledningen”. I BoV är denna textdel placerad efter kapitlet med rekom-
mendationer men före kapitlen om olika genrer. I BoV finns också en mindre litteraturtipslista 
sist i varje genrekapitel. 

 

Slutsatser om innehållsstrukturen 
De fem skrivhandledningarna är alltså till disposition och innehåll ganska homogena. Samma 
typ av innehåll återkommer i de flesta handledningarna och ordningen är med vissa undantag 
densamma. Proportionerna är dock inte alltid desamma. 

Rekommendationer om språk och språkbruk är uppenbarligen en central del eftersom 
dessa utgör en väsentlig del av alla handledningarna. Dock finns det en stor skillnad mellan 
hur viktig denna del förefaller vara. Tonvikten ligger tydligt på denna del i LstSt, MiV, UtlN 
och JbV medan BoV (som ägnar 11 sidor åt det jag kallat rekommendationer om språk och 
språkbruk) också ägnar en stor del av sitt utrymme åt att behandla skrivprocessen (7 sidor) 
och i synnerhet åt olika genrer (44 sidor). I detta avseende avviker alltså BoV från de andra 
handledningarna. BoV utmärker sig också genom att den nästan helt saknar mer specifika 
rekommendationer. Fokus ligger till stor del på innehållsurvalet i olika slags texter. Detta 
antyder att BoV ser på sin uppgift på ett delvis annat sätt än de andra handledningarna. Den är 
mer inriktad mot själva skrivandet (skrivprocessen, informationsurvalet i de särskilda genrer-
na), mindre inriktad mot själva språket. 

Eftersom mitt syfte med denna uppsats är att se vilken syn på språket och språkvården som 
handledningarna förmedlar är det dock ändå mest väsentligt att se hur man faktiskt talar om 
själva språket och språknormerna – även BoV innehåller ju 11 sidor om detta. Därför kon-
centrerar jag mig vidare på de delar av handledningarna som behandlar just detta. 
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5 Rekommendationerna 
I detta kapitel redovisar jag resultatet av mina undersökningar av rekommendationerna. Det 
totala antalet rekommendationer som har undersökts i respektive handledning framgår av 
tabell 2. Det totala antalet grafiska meningar i de textdelar där rekommendationerna identi-
fierats (de avsnitt som innehåller rekommendationer om språk och språkbruk) varierar mellan 
111 (JbV) och 185 (MiV). Av dessa innehåller mellan 75 (BoV) och 116 (MiV) rekommen-
dationer om språk och språkbruk. 

 
Tabell 2. Antal meningar och rekommendationer i textdelar med rekommendationer om språk och 
språkbruk 

 LstSt BoV MiV UtlN JbV totalt 

 n % n % n % n % n % n %

Totalt antal 
rekommendationer 111 60 73 46 116 63 94 59 80 72 474 59

Totalt antal grafiska 
meningar i korpusen 185   159  184  158  110   797  

 
Som framgår av tabellen utgör meningarna med rekommendationer alltså olika stor andel av 
det totala antalet meningar.17 Hur hög andel rekommendationer en handledning innehåller kan 
säga hur stor tonvikt den lägger vid att just rekommendera. 

Det finns rekommendationer i en stor del av meningarna i alla handledningarna. Detta är 
naturligt eftersom det är rekommenderande textavsnitt som undersökts. Andelen skiftar dock, 
från 46 % i BoV till 72 % i JbV. I LstSt, MiV och UtlN ligger andelen närmare medelvärdet 
som är 59. Skillnaderna tyder på att framför allt BoV tar sig mer utrymme åt annat än att re-
kommendera, t.ex. att argumentera eller berätta om språket, och att framför allt JbV lägger 
stor vikt vid att just rekommendera. 

 

Rekommendationernas modalitet 
Vilken modalitet som används i rekommendationen kan säga vilket förhållande handled-
ningen vill framställa mellan rekommendationen och världen. 

I tabell 3 framgår hur rekommendationerna fördelar sig på olika modalitetstyper. Impe-
rativer och metaspråkliga rekommendationer utgör särskilda grupper. 

 

                                                 
17 I denna och följande tabeller i min resultatredovisning har jag räknat procentandelar även om total-
summorna är små. Syftet med procentangivelserna är inte att påvisa signifikanta skillnader utan att öka 
jämförbarheten mellan de olika handledningarna. I tabell 2 torde t.ex. skillnaden mellan 46 % och 72 % 
vara åskådligare än skillnaden mellan 73 av 159 och 80 av 110. 
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Tabell 3. Modalitet fördelad över rekommendationerna 

 LstSt BoV MiV UtlN JbV totalt 

 n % N % n % n % n % n % 

Rekommendationer 
med modala uttryck 32 29  23 32 36 31 26 28 19 24 136 29 

   modalitetstyp:                  

   möjlighet 11 10 9 12 18 16 13 14 5 6 56 12 

   lämplighet 15 14 3 4 10 9 11 12 8 10 47 10 

   nödvändighet 6 5 11 15 8 7 2 2 6 8 33 7 

Rekommendationer 
i kategoriskt pre-
sens (utan modala 
uttryck, inklusive 
verblösa) 19 17 13 18 28 24 33 35 21 26 114 24 

Rekommendationer 
i imperativ 59 53 33 45 48 41 32 34 30 38 202 43 

Metaspråkliga re-
kommendationer 1 1 4 5 4 3 3 3 10 13 22 5 

Totalt antal 
rekommendationer 111   73  116  94  80   474   

 
I tabellen framgår först hur många rekommendationer som ges med modala uttryck, d.v.s. 
rekommendationer med kan, ska, bör etc. Andelen av samtliga rekommendationer är ganska 
jämn – från 24 % i JbV till 32 % i BoV. På denna punkt är handledningarna alltså ganska 
enhetliga. Tabellen visar också hur dessa rekommendationer med modalt uttryck fördelar sig 
över de tre typerna av modalitet (se vidare nedan). 

Därefter framgår hur många rekommendationer som är skrivna i kategoriskt presens, d.v.s. 
utan modalt uttryck och inte heller i imperativ, t.ex.: 
 

Om hela hänvisningen står inom parentes, blir författningsnumret en parentes i parentesen. 
(UtlNs. 18) 

 
Vi uppger också den eurokurs vi använde för att räkna fram beloppet i kronor. (JbV s. 8) 

 
Lägst andel av dessa finns i LstSt och BoV (17 respektive 18 %), högst i UtlN (35 %). MiV 
och JbV ligger nära genomsnittet (24 respektive 26 %). Här är alltså skillnaden relativt stor 
mellan ytterligheterna. 

I tabellen framgår vidare hur ofta imperativer används i rekommendationerna. Imperativ-
erna utgör en egen grupp eftersom de varken kan sägas vara tydligt modala eller tydligt icke-
modala. 
 

Skriv t.ex. skapa i stället för tillskapa, fordra i stället för påfordra, hyra i stället för förhyra. (LstSt 
s. 14) 

 
Använd långa streck (–) och inte minustecken eller bindestreck (-), när du ska skriva ett tankesteck. 
(JbV s. 8) 
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I fråga om imperativerna finns också en viss spridning mellan handledningarna, även om 
imperativerna i alla handledningarna är relativt vanliga. Lägst andel finns i UtlN (34 %), 
högre är andelen i JbV (38 %), MiV (41 %) och BoV (45 %) och högst är den i LstSt (53 %). 

Andelen metaspråkliga rekommendationer utgör också en särskild kategori i tabellen efter-
som de genom sin avvikande språkliga form står utanför den enkla motsättningen mellan mo-
dal och icke-modal. 
 

Ett bra tips är skriva isär ord där vi verkligen gör paus i talspråket. (JbV s. 10) 
 

När abstraktioner av olika skäl inte går att undvika kan en lösning vara att ge något eller några 
exempel som leder läsarens tankar och associationer in på rätt spår. (BoV s. 21) 

 
De metaspråkliga rekommendationerna är dock få och förekommer bara i något enstaka fall – 
utom i JbV där de utgör 13 % av rekommendationerna. 

Gemensamt för rekommendationerna i imperativ och rekommendationerna med modalt ut-
tryck är att de framställer en rekommendation som något som inte är självklart. En uppmaning 
i imperativ eller en uppmaning med ett modalt uttryck presupponerar att det som uppman-
ingen gäller är något som inte är självklart utan är något som kan motsägas (jfr Fairclough 
1992:159 f.). En uppmaning i imperativ är inte ett påstående om en existerande värld utan en 
utsaga om en möjlig framtida värld. Påståendet ”Ni till en person skrivs med stor bokstav” 
fastslår hur världen ser ut utan att lämna förhandlingsutrymme. Uppmaningen ”Skriv Ni till 
en person med stor bokstav!” fastslår däremot inte hur världen ser ut utan öppnar i stället för 
en förhandling om hur världen bör se ut i framtiden. Man kan säga att varje imperativ i sig 
innefattar den motsatta synvinkeln.  

På samma sätt finns den motsatta synvinkeln implicit i varje påstående med modalt uttryck. 
Ett påstående som ”Ni till en person ska skrivas med stor bokstav” innefattar som en presup-
position att den motsatta åsikten också förekommer, nämligen att ett Ni riktat till en enda per-
son inte bör skrivas med stor bokstav. Motsvarande påstående utan det modala uttrycket 
rymmer, som vi såg ovan, inte samma motsättning: ”Ni till en person skrivs med stor bok-
stav”. Andra modala uttryck än ska/skall innefattar i än högre grad den motsatta synvinkeln. 

De olika skrivhandledningarna lämnar på så sätt olika förhandlingsutrymme kring språket. 
Mest utrymme lämnar LstSt och BoV. Här ges 82 respektive 77 % av rekommendationerna 
med imperativ eller med modalt uttryck. Strax under denna nivå ligger MiV med 72 %. Minst 
utrymme lämnar UtlN och JbV där 62 respektive 61 % av rekommendationerna ges med im-
perativ eller med modalt uttryck. JbV och UtlN framstår därmed som mer auktoritära, även 
om majoriteten av rekommendationerna faktiskt ger utrymme för andra synvinklar även här. 

De olika skrivhandledningarna lägger tonvikten vid olika modalitetstyper (se tabell 3). De 
olika modalitetstyperna markerar olika relationer till verkligheten. Möjlighetsmodaliteten 
talar om en möjlig värld. Här utmärker sig framför allt JbV genom en låg andel (6 % av re-
kommendationerna). I de andra är andelen högre: från 10 % i LstSt och 12 % i BoV till 14 % i 
UtlN och 16 % i MiV. 

Lämplighetsmodaliteten talar om en önskad värld, hur världen idealiskt borde vara inrättad. 
Här utmärker sig BoV genom en låg andel (4 %). De andra ligger på en jämn nivå, från 9 % i 
MiV och 10 % i JbV till 12 % i UtlN och 14 % i LstSt. 

Nödvändigshetsmodaliteten talar om hur världen ska eller borde se ut (men utesluter inte 
andra synvinklar). Här utmärker sig både UtlN med en låg andel (2 %) och BoV med en hög 
andel (15 %). LstSt, MiV och JbV ligger närmare genomsnittet (med 5, 7 respektive 8 %).  

För BoV och UtlN kan fördelningen av nödvändighetsmodalitet jämföras med hur de ge-
nerellt ger rekommendationer. I BoV ges relativt få rekommendationer utan modalt uttryck 
men alltså relativt många med nödvändighetsmodalitet. Att den förhållandevis ofta föredrar 
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att använda ett modalt uttryck tyder på att den gärna vill lämna förhandlingsutrymme kring 
språket även när den vill beskriva hur världen ser ut. För UtlN är förhållandet det motsatta. 
Här finns mycket få rekommendationer med nödvändighetsmodalitet men desto fler i katego-
riskt presens. Det tyder på att den föredrar att ge rekommendationer som inte lämnar utrymme 
för förhandling om världen och språket. 

 

Rekommendationernas tilltal 
Vilket tilltal rekommendationerna använder kan säga vilket förhållande handledningen fram-
ställer mellan avsändaren, mottagaren och språket. I tabell 4 framgår hur rekommendation-
erna fördelar sig på olika tilltal. 

 
Tabell 4. Rekommendationernas tilltal 

 LstSt BoV MiV UtlN JbV totalt 

 n % n % n % n % n % n % 

Direkt tilltal                 

   imperativ 59 53 33 45 48 41 32 34 30 38 202 43 

   Du som subjekt 17 15 5 7 33 28 – – 8 10 63 13 

Totalt med direkt tilltal 76 68 38 52 81 70 32 34 38 48 261 55 

Kollektivt tilltal                 

   vi som subjekt  – – 1 1 1 1 18 19 13 16 33 7 

Totalt med kollektivt 
tilltal – – 1 1 1 1 18 19 13 16 33 7 

Omtal                 

   man som subjekt  1 1  1 1 – – 8 9 – – 10 2 

   opersonlig konstruk-
   tion (det eller infini-
   tivkonstruktion) 7 6 12 16 7 6 7 7 4 5 37 8 

   icke-person som 
   subjekt 26 23 17 23 23 20 26 28 15 19 107 23 

   metaspråkliga re- 
   kommendationer 1 1 4 5 4 3 3 3 10 13 22 5 

Totalt med omtal 35 32 34 47 34 29 44 47 29 37 176 37 

Totalt rekommen-
dationer 111   73  116  94  80   474  

 
Tabell 4 visar rekommendationerna grupperade efter direkt tilltal, kollektivt tilltal och omtal, 
och med ett antal underkategorier specificerade för varje tilltalstyp. Som framgår är varia-
tionen i tilltalet stor mellan hanledningarna, och jag går nedan igenom tilltalstyperna i tur och 
ordning.  
 
Rekommendationer med direkt tilltal 
I två av de fem handledningarna dominerar det direkta tilltalet i rekommendationerna: i MiV 
används det i 70 % av rekommendationerna och i LstSt i 68 %. I BoV och JbV har ungefär 
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hälften av rekommendationerna direkt tilltal (52 respektive 48 %). I UtlN finns detta tilltal 
mer sällan: i 34 % av rekommendationerna. 

Tilltalstypen direkt tilltal består av rekommendationer med imperativer och rekommenda-
tioner med du som subjekt. Det utmärkande för verb i imperativ är att subjektet undertrycks. 
Samtidigt är subjektet alltid, underförstått, den som imperativen riktar sig till, i detta fall läs-
aren. Subjektet till imperativerna är alltså identiskt med det du som förekommer i texten. Där-
för för jag ihop dessa tilltalstyper. (Jfr vidare om direkt tilltal Anward 1994.) 

Särskilt vanligt i alla handledningarna är tilltalet med imperativer. Följande exempel är 
alltså ganska typiska rekommendationer för alla handledningarna: 
 

Inled inte en rubrik med Angående och Beträffande. (LstSt s. 5) 
 

Låt villkor, förbehåll, detaljer etc. komma sist i meningen, eller först om de inte är för långa. (BoV 
s. 22) 

 
Använd hellre ska än skall. (MiV s. 20) 

 
Låt inte läsaren vänta för länge på verbet (rubrik, UtlN s. 11) 

 
Hänvisa gärna i texten till andra delar av din information. (JbV s. 8) 

 
Även om imperativen är den enskilt vanligaste tilltalsformen i alla handledningarna varierar 
dess frekvens. Vanligast är den i LstSt där den används i 53 % av rekommendationerna. Mest 
sällsynt är den i UtlN, men även där förekommer den i så mycket som 34 % av rekommenda-
tionerna. I UtlN utgörs dock en stor del av imperativerna av ganska klichéartade imperativer 
som undvik och skriv följda av konkreta språkliga exempel, t.ex.: 
 

Undvik därför att skriva:  
 Vad härefter gäller de till NN:s hälsotillstånd hänförliga skälen kan det visserligen…  

(UtlN s. 12) 
 
Det finns 10 sådana exempel i UtlN. Dessa liknar alltså de exempelintroducerande impera-
tiverna skriv/skriv inte (se avsnittet Korpus av rekommendationer i kapitel 3) och har i 
grunden samma funktion, med den skillnaden att de inte är utbrutna ur löptexten utan i stället 
integrerade i den. Därför skulle även dessa kunna räknas bort från statistiken. I så fall blir 
andelen imperativer i UtlN bara 23 %. Även i LstSt finns det sådana exempelintroducerande 
imperativer integrerade i löptexten (11 exempel), men även om dessa räknas bort blir andelen 
imperativer relativt hög (44 %). (I de andra handledningarna förekommer 
exempelintroducerande imperativer i löptexten endast tillfälligtvis.) 

Tilltalet med du är inte lika spritt i alla handledningarna. Det är ganska vanligt i MiV 
(28 % av rekommendationerna) och förekommer mer sällan i LstSt (15 %), JbV (10 %) och 
BoV (7 %). Det är vanligt att det används tillsammans med någon modalmarkör (se vidare 
avsnittet Modalitet och tilltal nedan): 
 

Du kan också med fördel skriva jag eller vi i till exempel rapporter och andra dokument. (MiV 
s. 10) 

 
När du använder ska eller skall ska du vara konsekvent och inte blanda ska eller skall i en och 
samma text. (LstSt s. 16) 

 
Tilltalet med du saknas helt i UtlN. 

Jag tolkar tilltalet med imperativ och med du som uttryck för en och samma tendens: de 
gör textens mottagare personligt ansvarig för språket. Detta är tydligast med tilltalet du där 
det görs explicit vem som bör göra det som rekommenderas (skriva respektive inte blanda i 
exemplen ovan), men det gäller också imperativerna eftersom här finns samma underför-
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stådda subjekt. I dessa fall skapas en symbolisk social relation som framställs normerna som 
något som mottagaren är ansvarig för. 

Det direkta talet kan ha olika värde i olika situationer. T.ex. kan en uppmaning i imperativ 
vara mycket auktoritär i de fall avsändaren är en maktauktoritet – en imperativ tolkas annor-
lunda yttrad av en officer på en kaserngård än framförd i en reklamannons. Detta gör också att 
det direkta tilltalet i handledningarna kan framstå som mer eller mindre auktoritärt beroende 
på vilken maktrelation man tänker sig mellan avsändaren och mottagaren. 

 
Rekommendationer med kollektivt tilltal 
Det kollektiva tilltalet innebär att rekommendationen har subjektet vi med syftning på hela 
myndigheten. I två av handledningarna, JbV och UtlN, skrivs ett antal rekommendationer i vi-
form, t.ex.: 
 

Första gången en lag nämns i en text, men bara första gången, skriver vi ut författningsnumret inom 
parentes, alltså 7 kap. 14 § sekretesslagen (1980:100) (UtlN s. 18) 

 
Här försöker vi aktivt att ge vägledning och instruktioner till den som läser dem och ska fylla i sin 
blankett. (JbV s. 6) 

 
Detta tilltal förekommer i 19 % av rekommendationerna i UtlN och i 16 % i JbV, men det är 
mycket ovanligt eller saknas helt i de andra handledningarna. 

Det kollektiva tilltalet innebär, liksom det direkta tilltalet, att textens mottagare har del i 
ansvaret för språket. Men ansvaret ligger inte bara hos mottagaren, utan det konstruerar ett 
förhållande där språket framställs som en gemensam angelägenhet för avsändaren och mot-
tagaren. Det är avsändaren och mottagaren tillsammans som utför det som rekommendationen 
gäller. Men det är avsändaren – myndigheten – som styr normerna, även om normerna måste 
följas av alla som ingår i detta vi. Normerna framställs som någonting tvingande för alla som 
omfattas av detta vi, d.v.s. alla de anställda på myndigheten. Det framstår därför som ett 
ganska auktoritärt tilltal. 

Detta tilltal konkurrerar alltså i JbV och UtlN med det direkta tilltalet, men dominerar inte 
i någon av dem. 

 
Rekommendationer med omtal 
Omtal är en vanlig tilltalsstrategi i alla handledningarna. Totalt sett använder särskilt BoV och 
UtlN ofta omtal för att ge rekommendationer (i båda i 47 % av rekommendationerna), men 
även i de andra är det en ofta använd tilltalsstrategi (i 36 % av rekommendationerna i JbV, i 
32 % i LstSt och i 29 % i MiV). 

Omtal omfattar de typer av tilltal som utmärks av att de varken omnämner avsändaren 
(myndigheten) eller mottagaren. Hit hör rekommendationer med man som subjekt: 
  

Ibland kan man behöva sätta komma mellan så och att, dvs. i sådana fall där de båda orden inte hör 
ihop som inledning till en följdbisats. (UtlN s. 16) 

 
Användningen av man är i huvudsak begränsad till UtlN (i 9 % av rekommendationerna). 

Till omtalet hör också rekommendationer med opersonlig konstruktion, t.ex.: 
 

I de allra flesta fall går det bra att använda du i t. ex ett beslut eller ett brev. (BoV s. 15) 
 
Opersonliga konstruktioner är särskilt vanliga i BoV (16 %). 

Till rekommendationerna med omtal hör också de med subjekt som inte är textens avsänd-
are eller mottagare (i tabellerna kallade ”icke-person” eftersom de i samtliga fall refererar till 
företeelser eller föremål). Dessa kan även vara verblösa, som i det andra av följande exempel: 
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Hänvisningar till förarbeten anges på följande sätt: (prop. 1979/80:2 s. 82) (UtlN s. 18) 

 
Ta i stället för taga, dra i stället för draga (underrubrik, LstSt s. 16) 

 
Rekommendationer med icke-person som subjekt förekommer relativt ofta i alla handledning-
arna, i mellan 19 % av rekommendationerna (JbV) och 28 % (UtlN). 

En speciell form av omtal är de metaspråkliga rekommendationerna. Här kan det finnas ett 
omnämnande av avsändaren, men då är denna inte nödvändigtvis identisk med textens över-
gripande avsändare, myndigheten. I exemplet nedan syftar vi snarare på textens två författare: 
 

För att få enhetlighet föreslår vi att en punktlista skrivs som i följande exempel: […] (JbV s. 8) 
 
De metaspråkliga rekommendationerna är ganska ovanliga utom i JbV där de utgör drygt 
13 % av rekommendationerna. 

Omtal antyder att ansvaret för språket ligger utanför den sfär som är gemensam för avsänd-
aren och mottagaren: normerna finns men är avlägsna. Därmed blir rekommendationen en be-
skrivning av en norm som textens avsändare distanserar sig från och som också textens mot-
tagare kan distansera sig från. Särskilt distanserade kan de metaspråkliga rekommendation-
erna vara eftersom omnämnandet av själva regeln markerar att det är frågan om en norm som 
man neutralt kan redogöra för. Detta skiljer sig dock mellan olika metaspråkliga rekommen-
dationer. Alla handledningarna använder alltså ofta omtal för att på ett neutralt sätt ge rekom-
mendationer, men BoV och UtlN använder den strategin särskilt ofta, i nära hälften av rekom-
mendationerna. 

 
Modalitet och tilltal 
Fördelningen av modalitet och icke-modalitet över de olika tilltalstyperna framgår inte av 
någon av tabellerna, eftersom mönstren i stort är detsamma i alla handledningarna (med ett 
undantag). Den allmänna tendensen är att rekommendationer med omtal oftare innehåller 
modala uttryck än rekommendationer med direkt tilltal (du) eller kollektivt tilltal (vi). 

Undantaget från detta generella mönster är MiV där i stället modaliteten ofta är förknippad 
med tilltal med du. 25 % av rekommendationerna ges här med du och modalt uttryck. De 
modala uttrycken är generellt dubbeltydiga eftersom de kan användas på två sätt, antingen 
med den som är ansvarig för modaliteten uttryckt (t.ex. ”du ska skriva Ni med stor bokstav”) 
eller med den som är ansvarig undertryckt (t.ex. ”Ni ska skrivas med stor bokstav”). Genom 
att skriva med detta du som ansvarig för modaliteten markerar MiV det personliga ansvaret. 
Genom att i stället skriva så att den som är ansvarig för modaliteten döljs, undertrycker de 
andra handledningarna ansvaret. Det antyder att dessa inte så gärna vill uttala modalitet som 
kopplas till textens mottagare. 

 

Bindande rekommendationer 
Förekomsten och mängden bindande rekommendationer kan visa vilken syn en handledning 
har på sin egen uppgift. Förekomsten av bindande rekommendationer säger att man vill styra 
språkbruket på ett visst sätt, nämligen genom att välja en norm. Det säger också något om vil-
ken nivå av språket man vill påverka. Bindande rekommendationer enligt den ganska snäva 
definition jag använder (se avsnittet Undersökning av bindande rekommendationer i kapitel 3) 
kan bara ges för vissa typer av språkliga företeelser, framför allt sådana som ligger på ett 
språkligt ytplan, t.ex. ortografi och ordval. En stor andel bindande rekommendationer är 
därför ett tecken på att åtminstone ett av syftena med handledningen är att man vill förändra 
språket på ett ytplan. 
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De bindande rekommendationerna utgör en delmängd av rekommendationerna, i alla hand-
ledningarna en minoritet. Av tabell 5 framgår att det är en mycket stor skillnad mellan an-
delen i de olika skrivhandledningarna.  

 
Tabell 5. Bindande rekommendationer – antal och andel av det totala antalet rekommendationer 

 LstSt BoV MiV UtlN JbV totalt 

 n % n % n % n % n % n %

Imperativ 11 10 – – 16 14 5 5 12 15 44 9

Kategoriskt presens 12 11 1 1 22 19 19 20 14 18 68 14

   kollektivt tilltal (vi) – – – – 1 1 9 10 7 9 17 4

   direkt tilltal (du) 3 3 – – 2 2 – – – – 5 1

   omtal 9 8 1 1 19 16 10 11 7 9 46 10

Nödvändig modalitet     3 3 3 4 5 4 – – 3 4 14 3

   kollektivt tilltal (vi) – – 1 1 – – – – 1 1 2 0

   direkt tilltal (du) 2 2 – – 3 3 – – – – 5 1

   omtal 1 1 2 3 2 2 – – 2 3 7 1

Metaspråkliga rekom-
mendationer – – – – – – – – 2 3 2 0

Totalt antal bindande 
rekommendationer 26 23 4 5 43 37 24 26 31 39 128 27

Totalt antal 
rekommendationer 111   73  116  94  80   474  

 
Tabellen visar att i BoV är endast 5 % av rekommendationerna bindande, medan 39 % re-
spektive 37 % av rekommendationerna i JbV och MiV är bindande. I LstSt och UtlN är 23 % 
respektive 26 % av rekommendationerna bindande. Den relativt höga andelen bindande re-
kommendationer i framför allt MiV och JbV antyder att dessa är mer intresserade av ytspråk-
liga företeelser än BoV där andelen bindande rekommendationer är mycket låg. 

 
De bindande rekommendationernas språkliga form 
Tabellen visar också hur de bindande rekommendationerna fördelar sig på de fyra språkliga 
strategier som kan användas för att ge bindande rekommendationer: imperativ, kategoriskt 
presens, nödvändig modalitet och metspråklig rekommendation. Kategoriskt presens och nöd-
vändig modalitet är i tabellen också uppdelade på tilltalstyper. 

Vanligast är bindande rekommendationer i kategoriskt presens och i imperativ, t.ex.: 
 

Länders namn är egennamn och skrivs följaktligen med stor bokstav, medan nationaliteten skrivs 
med liten bokstav. (MiV s. 24) 

 
Skriv godtar, antar, undantar, övertar, tar emot, tar med, tar ut (inte mottar, medtar, uttar). 
(LstSt s. 16) 

 
LstSt har en relativt jämn fördelning mellan imperativ och kategoriskt presens i de bindande 
rekommendationerna, men i MiV, UtlN och JbV dominerar kategoriskt presens. Detta tyder 
på att man just när det gäller bindande rekommendationer inte vill lämna förhandlingsutrym-
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me kring normen (jfr avsnittet Rekommendationernas modalitet). Detta är särskilt tydligt i 
UtlN. 

Bland de bindande rekommendationer som uttrycks med kategoriskt presens (och nödvän-
dighetsmodalitet) finns det skillnader mellan olika tilltal (se tabell 5). I LstSt och MiV – som 
helt saknar kollektivt tilltal – är omtal vanligare. I de skrivhandledningar som använder sig av 
vi-tilltal, UtlN och JbV, används detta lika ofta som omtal för att ge bindande rekommenda-
tioner. Dessa väljer alltså ofta det mer auktoritära tilltalet för bindande rekommendationer. 

När det gäller bindande rekommendationer utmärker sig alltså BoV från de övriga genom 
att mycket sällan ge sådana. I den blir varken rekommendationer i kategoriskt presens eller re-
kommendationer med nödvändighetsmodalitet bindande mer än i enstaka fall. Anledningen 
till att inte fler rekommendationer räknas som bindande är ibland att de innehållsmässigt 
ligger nära det modala: 
 

I informationsmaterial som ska läsas av många, men som ändå skrivs med du-tilltal, passar det 
bättre att använda liten bokstav. (BoV s. 15) 

 
Oftare är dock anledningen att de inte är tillräckligt konkreta för att kunna följas. Ibland beror 
detta på att de innehåller vaga uttryck, ibland på att det mest av allt blir en bedömningsfråga 
när rekommendationen är tillämplig. Handledningen ger kanske inte så mycket vägledning 
om när verbet egentligen kommer ”tidigt” eller när ord egentligen är ”väldefinierade och tyd-
liga” i följande exempel: 
 

Om läsaren snabbt ska uppfatta meningens innebörd måste verbet komma tidigt. (BoV s. 23) 
 

Orden [fackord i texter till fackmän] ska då vara väldefinierade och entydiga. (BoV s. 16) 
 

 
De bindande rekommendationernas innehåll 
Vad de bindande rekommendationerna handlar om kan säga något om vad det är man vill 
normera. Innehållsmässigt är de bindande rekommendationerna relativt enahanda i alla hand-
ledningarna – de finns genomgående på en ytlig språklig normdetaljnivå. Rekommendationer 
om ortografi eller interpunktion är särskilt vanliga, t.ex.: 
 

Punkt får du däremot aldrig sätta efter en rubrik. (MiV s. 12) 
 

Officiella benämningar på lagar och andra författningar skrivs numera med små 
begynnelsebokstäver. (MiV s. 21) 

 
Namn som slutar på -s, -x och -z får inget genitiv-s. (UtlN s. 18) 

 
Notera att det inte är några mellanslag mellan riktnummer och telefonnummer. (JbV s. 9) 

 
I flera av handledningarna (MiV, UtlN, JbV) utgör rekommendationerna om ortografi och 
interpunktion nästan hälften av de bindande rekommendationerna. Många andra bindande re-
kommendationer handlar om skrivsätt (första tre exemplen nedan) eller ordval (fjärde och 
femte exemplet): 
 

Migrationsverket förkortas aldrig i löpande text. (MiV s. 28) 
 

Datum skriver vi i löpande text enligt principen ”Ansökan ska ha kommit in senast den 5 april 
2002”, alltså med bestämd artikel ”…den…” och med datumet utskrivet – inte t.ex. ”2001-05-04”. 
(JbV s. 7) 

 
Om det däremot är ett längre avsnitt (flera rader) måste du markera det med indrag, och inte omge 
det med citattecken. (MiV s. 26) 
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Inled inte en rubrik med Angående och Beträffande. (LstSt s. 5) 

 
Använd de korta formerna av orden taga och draga så blir språket ledigare. (LstSt s. 16) 

 
Endast enstaka rekommendationer ligger på andra nivåer, t.ex. om tilltal (första exemplet), 
avsändare (andra exemplet) eller innehållsurval (tredje exemplet): 
 

Om du skriver till flera personer, eller en juridisk person, skriver du ni. (MiV s. 9) 
 

I första meningen under Utlänningsnämndens beslut använder vi hela namnet, Utlänningsnämnden 
och därefter enbart nämnden där vi absolut behöver ange nämnden explicit. (UtlN s. 14) 

 
Ange stödbelopp osv. i t.ex. EU-broschyrer i svenska kronor. (JbV s. 8) 

 
Den nivå man styr och normerar med de bindande rekommendationerna är alltså i första hand 
den som den traditionella korpusinriktade språkvården har sysslat med. I viss mån vill man 
även normera tilltalet, men på andra nivåer, t.ex. syntax, textmönster och informationsurval, 
saknas det praktiskt taget helt bindande rekommendationer. På dessa områden vill eller kan 
man alltså inte normera. 

 

Slutsatser om rekommendationerna 
Det man kan utläsa ur undersökningen av rekommendationernas modalitet och tilltal är alltså 
vilken relation mellan avsändaren, mottagaren och språket som skapas av texterna. Denna 
relation talar om vem som framställs som ansvarig för språket, vilket förhållande avsändaren 
och mottagaren intar till de språkliga normerna och i vilken grad avsändaren beskriver en exi-
sterande värld eller ger utrymme för andra synvinklar på världen. 

För samtliga handledningar gäller att direkt tilltal och omtal omväxlar i rekommendation-
erna. I JbV och UtlN används dessutom kollektivt tilltal. Detta betyder att ingen av handled-
ningarna konstruerar någon helt entydig bild av var ansvaret för språket ligger. Genom att det 
direkta tilltalet tydligt dominerar i MiV och LstSt lägger dessa dock huvudansvaret för 
språket på mottagaren. Detta förstärks i MiV genom att ansvaret för de modala uttrycken 
genomgående är textens mottagare. Däremot ger MiV ganska ofta bindande rekommenda-
tioner i kategoriskt presens och med omtal. De bindande rekommendationerna framstår som 
en redogörelse för oföränderliga normer som man bara kan berätta om. 

I lägre grad gäller det också för BoV att ansvaret förläggs till mottagaren. BoV väljer dock 
i nästan hälften av fallen att använda omtal och tar på så sätt inte ställning till ansvaret för 
språket och distanserar sig också från normerna. BoV använder också hellre modala uttryck 
än kategoriskt presens för att ge rekommendationer. Därmed lämnar man utrymme för andra 
synvinklar och öppnar för förhandlingar om normerna. Därför framstår BoV också som den 
minst auktoritära av skrivhandledningarna. Bristen på vilja att detaljstyra språkbruket syns 
också på att BoV – till skillnad från de övriga handledningarna – nästan helt saknar bindande 
rekommendationer. 

Även UtlN väljer i nästan hälften av fallen omtal och distanserar sig på så sätt från norm-
erna. Detta omväxlar dock med kollektivt tilltal med vi som framställer ansvaret för språket 
som gemensamt men samtidigt markerar att det är myndigheten som bestämmer om normen, 
och det blir detta perspektiv som framträder tydligast. UtlN föredrar icke-modala uttryck. 
Detta gör att den framför allt beskriver en existerande värld. Inte minst gäller det de bindande 
rekommendationerna som i de allra flesta fallen ges i kategoriskt presens. Detta gör den till 
den mest auktoritära av skrivhandledningarna. 

JbV ger den mest splittrade bilden. Vad gäller tilltalet växlar den mellan direkt tilltal 
(48 %), kollektivt tilltal (16 %) och omtal (36 %) och ger därför skiftade budskap om var 



 38

ansvaret för språket bör ligga. Samtidigt är dess andel bindande rekommendationer den 
högsta bland handledningarna. JbV är uppenbarligen avsedd att i första hand normera. 
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6 Argumenten 
I detta kapitel redovisar jag resultatet av undersökningarna av argumenten.  

Det totala antalet argument som har undersökts framgår av tabell 6. Antalet argument 
varierar mellan 15 (JbV) och 53 (LstSt).18 

 
Tabell 6. Antalet argument och andelen argument 

 LstSt BoV MiV UtlN JbV totalt 

Totalt antal argument 53 45 34 41 15 188

Argument per rekommendation 0,5 0,6 0,3 0,4 0,2 0,4

Argument per grafisk mening 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2

 
Förhållandet mellan argumenten, rekommendationerna och texten i övrigt kan säga hur hand-
ledningen ser på sin uppgift. En hög andel argument tyder på att den vill övertyga med 
argument, en låg andel att den vill övertyga på annat sätt. 

Andelen argument kan beräknas på olika sätt. I tabell 6 ovan framgår antalet argument i 
absoluta tal, en beräkning av antalet argument räknat per rekommendation och antalet argu-
ment räknat per grafisk mening i hela korpusen. 

I samtliga handledningar finns det alltså klart färre argument än rekommendationer, men 
andelen varierar. Argumenten är vanligast i BoV där det går 0,6 argument på varje rekom-
mendation och de är ovanligast i JbV där det bara går 0,2 argument på varje rekommendation. 
Även i MiV är andelen relativt låg, 0,3. Om man i stället räknar hur många argument det går 
på varje grafisk mening utmärker sig JbV än tydligare genom att bara ge 0,1 argument per 
grafisk mening. I MiV blir de också få (0,2); i BoV, LstSt och UtlN är de något vanligare 
(0,3). 

Detta visar att de olika handledningarna lägger olika stor vikt vid att argumentera för det de 
rekommenderar. Framför allt BoV, men också LstSt och UtlN, lägger stor vikt vid att argu-
mentera. I JbV och i viss mån också i MiV framstår detta som mindre viktigt. Detta antyder 
något om vilken syn på sin roll som handledningen förmedlar. Få argument förmedlar en bild 
av att det är ett självändamål att följa rekommendationerna. En högre andel argument skapar i 
stället en bild av att det finns alternativ till den givna rekommendationen, men att den är 
sakligt underbyggd. 

 

Argumentens innehåll  
Vilka argument de olika skrivhandledningarna använder för att övertyga kan säga vilken syn 
på språket handledningen drivs av. Samtidigt bidrar argumenten till att forma eller förändra 
mottagarens syn på språket genom att de visar vilka argument som är legitima. Därmed bidrar 
de till att skapa och återskapa en uppfattning om vad som är myndighetsspråkvårdens syften. 

Argumenten kan delas in i sex undergrupper (mottagaren, texten, språket, avsändaren, 
normer och auktoriteter och övriga argument). Argumentens fördelning på de sex grupperna 
sammanfattas i tabell 7. 

 

                                                 
18 Det rör sig alltså om ganska små tal. Det bör därför understrykas att andels- och procenttalen i detta 
kapitel inte visar signifikanta skillnader (jfr fotnot 17), utan är avsedda att öka jämförbarheten. 
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Tabell 7. Teman för argumenten 

 LstSt BoV MiV UtlN JbV totalt 

 n % n % n % n % n % n %

Om mottagaren  20 38 30 65 19 56 17 41 7 47 93 49

Om texten 6 11 7 15 6 18 7 17 – – 26 14

Om språket 14 26 6 13 2 6 4 10 – – 26 14

Om avsändaren  3 5 1 2 – – – – 2 13 6 3

Om normer och 
auktoriteter 2 4 – – – – 6 15 4 27 12 6

Övriga argument 8 15 2 4 7 21 7 17 2 13 26 14

Totalt 53   46  34  41  15   189  

 
Dessa grupper kan sammanföras till tre större grupper. För det första argument om vad man 
kan kalla mottagaranpassning, som är den vanligaste typen i de flesta handledningarna. För 
det andra argument om språket, som är den näst största argumenttypen. För det tredje en 
restgrupp med övriga argument. Nedan diskuterar jag i tur och ordning dessa argumenttyper. 

 
Argument om mottagaranpassning 
Som framgår av tabell 7 är argument om mottagaren de klart vanligaste argumenten i alla 
handledningarna, från BoV där de utgör så mycket som 65 %, över MiV (56 %) och JbV 
(47 %) till UtlN (40 %) och LstSt (38 %). 

Dessa argument beskriver förhållandet mellan myndighetstexten och dess mottagare. De 
hänvisar till att ett visst skrivsätt gör det lättare eller svårare för mottagaren att överblicka, 
förstå, minnas, läsa eller tolka en text, eller att mottagaren blir mindre tilltalad av den. 

I BoV handlar mer än var fjärde argument (28 %) om mottagarens förståelse, t.ex.: 
 

Problemet är att ju mer abstrakta ord du använder desto vidare blir möjligheterna för läsarna att 
tolka vad det är du menar. (BoV s. 20) 

 
Var försiktig så att du inte använder Boverksjargong som inte nödvändigtvis är begriplig för den 
fackman som jobbar på annat håll. (BoV s. 16) 

 
Ett tema för argument om mottagaren som särskilt UtlN använder är läsning. I mer än vart 
femte argument hänvisar man till läsning, t.ex.: 
 

Om huvudordet i en lång fras i stället får komma före bestämningen, underlättas läsningen. 
(UtlN s. 12) 

 
En läsare som hålls på sträckbänken för länge riskerar att gå vilse bland alla ord. (UtlN s. 11) 

 
Argumenten om mottagaren handlar alltså om att man bör anpassa texten till vad som är bra 
för textens mottagare i dennes hantering av texten. 

Nära besläktade med dessa argument är de som handlar om texten i sig själv. Dessa utgör 
den andra gruppen i tabell 7. De handlar om informationen i texten eller textens funktionalitet 
och finns i fyra av handledningarna, LstSt, BoV, MiV och UtlN, där mellan 11 % (LstSt) och 
18 % av argumenten (MiV) har detta tema. I JbV saknas däremot dessa argument helt. Van-
ligast är att argumenten handlar om olika aspekter av informationen i texten, t.ex. om att viss 
information döljs (första exemplet) eller om textens tydlighet (andra exemplet): 
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Om en text innehåller många passiva verb som ingen utför, blir det oklart vem som gör vad. 
(MiV s. 19) 

 
Komplettera fackorden med förklaringar och exempel – det gör att texten blir tydligare, mer 
spännande och dessutom lärorik. (BoV s. 17) 

 
Mer sällan finns argument om textens funktionalitet. Det är bara LstSt som uttryckligen 
hänvisar till textens ändamålsenlighet (vid ett tillfälle) och bara UtlN hänvisar till textens ef-
fektivitet (vid två tillfällen): 
 

De [mallar] spar tid och bidrar till att Länsstyrelsens texter blir enhetliga och ändamålsenliga. 
(LstSt s. 6) 

 
Texten blir effektivare på detta sätt [om ”klichéartade uttryck” undviks] och underordnar sig 
budskapet. (UtlN s. 13) 

 
Texten blir effektivare och lättare om man går direkt på sakförhållandet utan anföringsfraser som 
det antecknas att. (UtlN s. 13) 

 
Argumenten om mottagaren och texten kan sammanfattas som argument om mottagar-
anpassning. Tillsammans utgör de en stor majoritet i tre av handledningarna, BoV (80 %), 
MiV (76 %) och UtlN (58 %). I LstSt och JbV utgör de ungefär hälften av argumenten. 

Argumenten om mottagaranpassning anknyter till myndighetsspråkvårdens fokus på kom-
munikationen med mottagaren (se avsnittet Myndighetsspråkvårdens mål i kapitel 2). Det 
visar att handledningarna, i synnerhet BoV, MiV och UtlN, i detta avseende nära ansluter sig 
till myndighetsspråkvårdens syn på språket och återskapar den. 

 
Argument om språket 
Argumenten om språket (tredje gruppen i tabell 7) utgår från en värdering av själva språket, 
där inte kopplingen mellan texten och läsaren görs utan där vissa språkdrag framställs som 
bra eller dåliga. Dåliga egenskaper är framför allt att språket är stelt, opersonligt, tungt, 
ålderdomligt och upphöjt eller att texten blir mångordig. Bra egenskaper är att språket är 
ledigt och personligt eller att texten ligger nära talspråk. 

Argumenten om språket används främst av LstSt (26 % av argumenten) och i lägre grad av 
BoV (13 %) och UtlN (10 %). Det som framför allt står i fokus i LstSt är sådant som 
förknippas med traditionellt kanslispråk, t.ex. fast sammansatta verb (insända i stället för 
sända in) eller passiv form: 
 

Språket blir ledigare om du väljer den lösa sammansättningen [av verb]. (LstSt s. 16) 
 

Passiv form leder till att språket blir stelt och opersonligt. (LstSt s. 8) 
 
LstSt hänvisar också gärna till mångordighet: 
 

Substantivsjukan leder också till mångordighet. (LstSt s. 14) 
 
BoV hänvisar gärna till att något kan ge ”dåligt flyt” i texten: 
 

De [oklara syftningar] gör att innehållet kan missuppfattas och de försämrar flytet i texten. 
(BoV s. 24) 

 
De flesta av argumenten om språket anknyter indirekt till myndighetsspråkvårdens 
utgångspunkt att språket ska vara begriplig. Det som ligger bakom denna argumentation är 
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nämligen sannolikt ett antagande om att ett språk som är ”ledigare och mer personligt” (som 
det uttrycks i BoV) också är lättare att förstå och därmed underlättar kommunikationen. Detta 
antagande görs dock inte explicit med dessa argument. Genom att det saknas förklaringar till 
varför det t.ex. är bra att språket blir ledigt och personligt och dåligt att texten är mångordig 
framställer dessa argument i stället ett visst språkbruk som ett självändamål. Argumentationen 
riskerar därmed att framstå som dogmatisk. Enskilda språkdrag framställs som goda i sig och 
andra som dåliga i sig på ett sätt som inte är invändningsfritt – man kan argumentera för att 
ett stramt och opersonligt språk ibland kan överföra ett budskap tydligare och att en viss form 
av mångordighet (utförlighet) ibland kan göra att ett budskap blir lättare att uppfatta. 

 
Andra argument 
Andra argument än de om mottagaranpassning och språket förekommer med några undantag 
endast sporadiskt. 

Den fjärde gruppen i tabell 7 omfattar argument som berör avsändaren, antingen sådana ar-
gument som handlar om skribentens arbete eller sådana som handlar om hur myndigheten 
framställs. Dessa argument är få. Två kretsar kring skribenten själv, d.v.s. säger att ett visst 
skrivsätt eller en viss metod underlättar för skribenten: 
 

Genom att ”tänka i rubriker” hjälper du också dig själv att tänka klart. (LstSt s. 5) 
 

Den informerar om och avgränsar innehållet, både för läsaren och skribenten. (BoV s. 13) 
 
Tre handlar om enhetlighet, t.ex.: 
 

De [mallar] spar tid och bidrar till att Länsstyrelsens texter blir enhetliga och ändamålsenliga. 
(LstSt s. 6) 

 
Använder vi de här två sätten [att ange procent och promille], får vi enhetlighet i verkets texter. 
(JbV s. 9) 

 
Ett enda exempel finns på argument som handlar om bilden av myndigheten: 
 

Tänk också på att ett stelt och ålderdomligt språk ger läsaren bilden av en föråldrad och tungarbetad 
organisation. (LstSt s. 9) 

 
Det är alltså mycket få argument som kretsar kring avsändaren.  

En annan ganska sällan använd typ av argument är de som berör normer och auktoriteter 
(den femte gruppen i tabell 7). Hänvisningar till normer och auktoriteter är två aspekter av 
samma grundförhållande: auktoriteter är de som fastslår vad som är normen. Genom att 
hänvisa till auktoritet visar man att ens rekommendation ansluter till normen; genom att 
hänvisa till normen visar man att man själv är en auktoritet. Dessa argument saknas helt i 
BoV och MiV. I de övriga förekommer de ganska sällan. I LstSt finns 2, i JbV 4 och i UtlN 6 
(vilket motsvarar 15 % av argumenten). 

JbV ägnar 4 av sina sparsamt använda argument åt språkliga normer: 2 argument som slår 
fast att ett visst bruk är ett normbrott (”är felaktig”, ”är direkt felaktigt”) och 2 andra som 
brännmärker engelsk eller amerikansk påverkan: 
 

Kommatecken eller punkt i beloppen är direkt felaktigt ”30.000” är en amerikansk skrivning; 
”30,000 kronor” betyder 30 kronor och 000 öre. (JbV s. 9) 

 
När vi skriver på svenska i tjänsten ska vi undvika engelska särskrivningar. (JbV s. 10) 

 
UtlN har två mildare varianter av samma argument: 
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Ett vanligt drag i det traditionella kanslispråket är de nakna substantiven, dvs. substantiv som – 
tvärtemot vanligt språkbruk – står helt utan bestämning. (UtlN s. 12) 

 
I svenskan använder vi inte apostrof före genitiv-s, något som man dock ofta ser i företagsnamn. 
(UtlN s. 18) 

 
UtlN ger också i fyra fall hänvisningar till auktoriteter. Här blir själva hänvisningen ett argu-
ment som stödjer rekommendationen: 
 

Domstolsverket avråder i sin skrift Språk och struktur i domar och beslut från att omnämna personer 
med den processuella ställningen. (UtlN s. 11) 

 
Formen 2001-03-17 bör enligt Svenska skrivregler bara användas vid datering av dokument, i 
brevhuvuden och liknande. (UtlN s. 17) 

 
Norm- och auktoritetsargumenten, i synnerhet som de framträder i JbV, ger uttryck för ett 
synsätt där korrektheten är viktig. Denna språksyn anknyter snarare till en syn på 
språkvårdens uppgift som betonar korrektheten (jfr avsnittet Individualisering och minskad 
auktoritetstro i kapitel 2). Den avviker därmed från det som brukar understrykas i myndig-
hetsspråkvården i dag, nämligen mottagaranpassning. Däremot behöver den inte stå i motsätt-
ning till myndighetsspråkvårdens syften. Ett vanligt antagande är att ett ”korrekt” språk (d.v.s. 
ett språk som följer normerna) skapar en störningsfri kommunikation, vilket står i samklang 
med myndighetsspråkvårdens syften. Däremot görs detta samband inte tydligt utan 
korrektheten framstår som ett självändamål. 

Den sjätte gruppen i tabell 7 omfattar alla övriga argument. En särskild undergrupp är de 
som hänvisar till speciella omständigheter, både språkliga och andra, t.ex.: 
 

Det har att göra med att personer under 18 år saknar rätthandlingsförmåga. Det är alltid 
vårdnadshavaren eller den gode mannen som ansvarar för ansökan och förfogar över ärendet för 
barnet. (MiV s. 9) 

 
Det [punkt i förkortningar] har den fördelen att man alltid är säker på att förkortningarna hålls ihop 
vid ett radbyte. (UtlN s. 17) 

 
Skall är lite tyngre än ska och passar därför bra i Länsstyrelsens beslut och förelägganden. 
(LstSt s. 16) 

 
De flesta av dessa argument säger inte särskilt mycket om den underliggande synen på 
språket och språkvården. Enstaka argument som snarast har att göra med estetik finns dock 
också, t.ex. argument för att något är ”onödigt”: 
 

Uttryck som så kallad och till exempel ersätter dem [citattecken], och det är helt onödigt att använda 
båda delarna. (MiV s. 27) 

 
Det är framför allt LstSt som ibland använder argument av ovanligt slag: 
 

Andra sammansättningar ger ett konstlat intryck t.ex. efterfrågenedgång och omgivningspåverkan. 
(LstSt s. 15) 

 
Det [att använda direkt tilltal] är hövligare än att tala om läsaren i tredje person. (LstSt s. 6) 

 
För att kontakterna mellan Länsstyrelsen och medborgarna ska fungera så smidigt som möjligt bör 
du byta ut tvetydiga och stela ord mot mer vardagliga ord. Då vågar också allmänheten använda sitt 
eget språk i brev till oss. (LstSt s. 9) 
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Slutsatser om argumenten 
Det finns en skillnad mellan skrivhandledningarna i hur mycket de argumenterar. Detta visar 
att skrivhandledningarna har olika syn på sin uppgift. BoV som innehåller flest argument 
lägger stor vikt vid att övertyga genom argumenten. JbV som har mycket få argument lägger 
tonvikten vid rekommendationerna. De andra handledningarna intar mellanpositioner. 

Det finns en stor enhetlighet i argumentationen. I första hand handlar argumenten om att 
det är bra att mottagaranpassa, d.v.s. att formulera texten så att den innehåller rätt information 
och är lätt att förstå för mottagaren. Detta anknyter till den centrala myndighetsspråkvårdens 
fokus på kommunikationen genom språkbruket och texten. Den dominerande synen på 
språket är alltså att språket i en text är bra om texten är mottagaranpassad. Denna syn är 
särskilt tydlig i BoV och MiV, men framträder i alla handledningarna. 

Denna syn på språket hänger samman med uppfattningen att ett ledigt och personligt språk 
är bra (i motsats till ett stelt, opersonligt, ålderdomligt etc.). Ett underförstått antagande är 
sannolikt att ett ledigt språk är lättare att förstå och förbättrar kommunikationen. Detta antag-
ande uppfattas som så självklart att man inte anser sig behöva argumentera för det. Detta kan 
därför kallas för en dogmatisk mottagaranpassning. Detta ger särskilt LstSt ibland uttryck för; 
i BoV och UtlN finns det spår av det. 

Ett delvis annorlunda perspektiv är det där korrektheten framhålls. De argument som berör 
normer och auktoriteter är i allmänhet av denna typ. Dessa förekommer i JbV och UtlN. Detta 
är inte heller oförenlig med den centrala myndighetsspråkvårdens betoning på kommunika-
tionen, eftersom ett underförstått antagande kan vara att ett korrekt språk underlättar kommu-
nikationen. Inte heller detta samband görs dock explicit. 

De argument som handlar om en texts avsändare är få och de som förekommer kan inte di-
rekt kopplas till kommunikationen. Anmärkningsvärt är att myndighetsspråkvårdens ofta an-
vända argument om minskad tidsåtgång och minskade kostnader (se avsnittet Myndighets-
språkvårdens argument i kapitel 2) inte alls används. Visserligen kan dessa tänkas vända sig i 
första hand till den som står för finansieringen av olika språkvårdsprojekt, men de skulle 
också kunna användas för att övertyga en skribent om att det går att skriva effektivare och på 
så sätt lindra en pressad arbetssituation. 
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7 Rösterna 
I detta kapitel redovisar jag resultaten av undersökningen av röster i de olika handledning-
arna. Redovisningen är uppdelad i avsnitt för var och en av handledningarna. 

 

Rösterna i Länsstyrelsen i Stockholms läns skrivhandledning 
Generellt sett har LstSt en tydlig tilltalsstrategi: i första hand direkt tilltal med imperativ eller 
du, i andra hand omtal. Den har få bindande rekommendationer men många argument, som 
dessutom gärna placeras i egna meningar. Argumenten handlar oftast om mottagaranpassning 
eller om språket. Om man ser närmare på hur LstSt talar kan man dock urskilja två olika be-
rättarröster som talar på två olika sätt och förmedlar olika inställningar till språknormerna. 

LstSt:s huvudsakliga berättarröst, som har ordet i den allra största delen av handledningen 
(s. 5–19), är mjuk. Den ger visserligen mottagaren ansvaret för språket, men den är mer 
inriktad på att övertyga med argument om mottagaren, texten och språket än att tvinga med 
bindande rekommendationer. Den uppmanar med imperativer eller genom att tala om vad 
som är lämpligt (bör, passar bra att) och möjligt (kan). Den skapar därmed en bild av 
mottagaren som någon som ska uppmanas och övertygas och som man kan förhandla med om 
vad som är rätt och fel. Den förhandlande karaktären blir tydlig i de retoriska eller dialogiska 
frågor som förekommer i texten (första exemplet nedan), liksom de frågeformade rubrikerna 
(andra exemplet): 
 

Går det bra att skriva jag eller vi i texter som har Länsstyrelsen som avsändare? (LstSt s. 7) 
 

Du eller Ni? (avsnittsrubrik, LstSt s. 7) 
 
I avsnittet Praktiska frågor på s. 20–21 byter LstSt röst. Här är det i stället en ganska torr, 
korthuggen och auktoritär berättarröst som framträder. I detta avsnitt är 11 av de 14 rekom-
mendationer som förekommer bindande. Här finns samtliga handledningens 7 exempel på 
användningen av bindande kategoriskt presens liksom 2 av de 3 exemplen på bindande ska. 
Däremot förekommer de annars vanliga imperativerna sparsamt. Av de 5 imperativer som 
finns är 2 bindande rekommendationer. I denna textdel saknas också argument nästan helt, 
med undantag för några otypiskt formulerade argument, t.ex.: 
 

Detta är en anpassning till övriga nordiska länder och EU, där datum oftast skrivs på detta sett [sic!]. 
(LstSt s. 20) 

 
Övriga argument som förekommer här är sådana som jag klassificerat som auktoritetsargu-
ment. Denna röst vill alltså inte övertyga utan den nöjer sig med att fastslå vad som är rätt. Ett 
typiskt exempel: 
 

Länsstyrelsen med stort L 
Länsstyrelsen liksom andra myndigheter skrivs numera med stor begynnelsebokstav enligt 
Myndigheternas skrivregler, se litteraturlistan. Det heter alltså Länsstyrelsen i Stockholms län. I den 
löpande texten använder du kortformen Länsstyrelsen. (LstSt s. 20) 

 
Den textdel där denna röst framträder handlar om ortografi och skrivsätt (när man använder 
stor och liten bokstav och hur man skriver datum, sifferuppgifter och förkortningar). Här finns 
samtliga bindande rekommendationer på detta tema. Detta tyder på att LstSt har en kluven 
inställning till normerna. När det gäller de små normfrågorna som ortografi och skrivsätt an-
vänder LstSt en auktoritär röst som normerar utan att egentligen argumentera. På andra 
språkliga nivåer används en mjuk, förhandlande, övertalande röst. LstSt ger därmed uttryck 
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för en syn på normer att det är acceptabelt eller nödvändigt med normering på detaljnivån, 
men inte på andra nivåer. 

 

Rösten i Boverkets skrivhandledning 
Rösten i BoV är diskuterande, retorisk och ganska hurtig. Den ger relativt få rekommenda-
tioner och dessa är nästan aldrig bindande. I stället ger den många argument. 

I BoV finns inte olika röster i olika delar av texten som i vissa av de andra skrivhandled-
ningarna. Däremot finns det ofta en antydan till ändring av röstläget inom ett och samma 
stycke. Detta har att göra med hur rekommendationerna typiskt är organiserade inom stycket i 
BoV. I rubriken finns rekommendationen eller en sammanfattande rekommendation, med 
mycket få undantag i imperativ. Därefter beskriver stycket vad rekommendationen handlar 
om, ger argument och nyanserar eventuellt rekommendationen. Ett tydligt exempel är 
följande avsnitt (där en uppställning med ”Exempel på passivkonstruktioner” utelämnas): 
 

Undvik passiver och substantiveringar 
Passivkonstruktioner använder man när man inte vet vem som gör vad, när det är ointressant, eller 
som omväxling när det redan framgått mycket tydligt vem som gör vad. I övrigt är det bättre att 
använda aktiva verb. Det är svårt att få något gjort när man inte talar om vem som ska göra vad! 

 
[…] 

 
Substantiveringar undertrycker information på samma sätt som passivkonstruktionerna. Dessutom 
gör de texten stel och livlös – inget händer, allt är bara tillstånd. Om du vill skriva en text med 
tempo är det bättre att du satsar på aktiva, innehållsrika verb. (BoV s. 23) 

 
Här ser man hur själva huvudrekommendationen (”Undvik passiver och substantiveringar”) 
ges redan i rubriken för att sedan varieras. Detta avsnitt visar också hur tilltalet kan se ut i 
BoV; många rekommendationer med neutralt omtal men gärna direkt tilltal i meningar med 
annan funktion än rekommendation. Det visar att den visserligen vill vara personlig (vilket 
den också är med små retoriska utrop eller retoriska frågor), men att den inte vill ta ställning 
till vem som har ansvaret för språket. Man kan säga att den byter från det personliga och 
värderande röstläget till ett mer återhållet när den framför rekommendationen (genom att 
redogöra för normen). Den föredrar alltså att beskriva språket och följderna, snarare än att ge 
tydliga rekommendationer. Dock beskriver den på ett ganska värderande sätt och med många 
argument. Den försöker alltså inte övertyga med auktoritet utan med argument och känsla. 

 

Rösten i Migrationsverkets skrivhandledning 
I MiV hörs en enda berättarröst genom hela texten. Det är en personlig och milt auktoritär röst 
som tydligt framträder i följande stycke: 
 

3.2 Rubriker som frågor och svar 
När du skriver en text som du vet besvarar vissa bestämda frågor som läsaren har, kan du formulera 
rubrikerna som dessa frågor. Svaren kommer sedan i löptexten under rubriken. Det går bra att 
avsluta rubriker med frågetecken eller utropstecken. Punkt får du däremot aldrig sätta efter en 
rubrik. (MiV s. 12) 

 
Denna röst föredrar direkt tilltal, antingen med imperativ eller med du. På så sätt förlägger 
den ansvaret för språket hos mottagaren. Genom de många bindande rekommendationerna 
och de få argumenten lägger den vikten vid att normera eller snarare att redogöra för vilka 
normer som mottagaren har att förhålla sig till – snarare än att övertyga om att dessa normer 
är bra. Förhållandet till normer förefaller därför relativt avspänt – det finns få explicita dis-
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kussioner av normer (som i UtlN) eller metaspråkliga rekommendationer (som i JbV). Det 
finns inte heller några argument som hänvisar till auktoriteter eller normer.  

 

Rösterna i Utlänningsnämndens skrivhandledning 
I UtlN finns en tydlig motsättning mellan olika röster. 

En resonerande berättarröst finns i flera längre stycken där det helt saknas rekommenda-
tioner eller där rekommendationen inte kommer förrän mot slutet. Dessa stycken ägnas åt att 
diskutera normer. I dessa stycken finns få eller inga rekommendationer. Följande är det mest 
utpräglande exemplet: 
 

Regeringskansliet rekommenderar direkt tilltal, inte omtal, i myndighetsbeslut som är utformade 
som brev med en adressat i huvudet. I en sådan text är detta ett naturligt skrivsätt, och även 
regeringsbeslut skrivs så. Motivet för rekommendationen är förstås att beslutet skrivs till den som 
det berör och att det vore onaturligt och oartigt att tala om den man vänder sig till i tredje person. 
Det är också lättare att komma ihåg att ha mottagaren för ögonen om man använder ett direkt tilltal.  
 Nämndens beslut ligger dock till form och innehåll närmare en dom än ett förvaltningsbeslut i 
brevform. Det är därför inte naturligt att använda direkt tilltal i nämndens beslut.  
 En stor del av nämndens ärenden har flera personer som klagande eller sökande. Olika 
omständigheter och bevis åberopas för olika personer. Detta är ytterligare ett skäl till att skrivsättet 
med direkt tilltal inte bör tillämpas. (UtlN s. 14) 

 
Även om detta stycke handlar om normer är rösten inte auktoritär. I stället är den inriktad på 
att förhandla om vad som är lämpligt (vilket i detta fall är naturligt med tanke på att det den 
rekommenderar strider mot den centrala myndighetsspråkvårdens rekommendation i frågan). 

Nära denna resonerande röst ligger den uppmanande berättarrösten, som använder impe-
rativer för att uppmana och argument för att övertyga. När den använder omtal använder den 
nästan alltid modalitet. Denna röst dominerar på s. 11–13. 
 

Använd språkets möjligheter att syfta och skapa samband  
I det traditionella kanslispråket eller den traditionella juristprosan fanns det en missriktad strävan att 
göra varje mening och stycke självbärande. Texten blev därför onödigt tung, omständlig och 
svårläst, och språkets möjligheter att fungera effektivt genom enkla syftningsord och sambandsord 
togs inte till vara.  
 Använd gärna pronomen för att syfta tillbaka på ett ord. Undvik därför att hela tiden upprepa 
sökandena som i denna text: […] (UtlN s. 11) 

 
Denna röst vill uppmana, den lägger ansvaret för språket på mottagaren och den vill gärna 
övertyga genom att ge argument. Denna röst ger också implicita rekommendationer. Dessa 
implicita rekommendationer hänger ofta samman med hänvisningarna till ”det traditionella 
kanslispråket” där detta underförstått är något dåligt och där det som associeras med detta 
språk underförstått är något som bör undvikas i dag. I exemplet ovan finns en sådan implicit 
rekommendation i första meningen. Den kan tolkas som en uppmaning ”sträva inte efter att 
göra varje mening eller stycke självbärande!”. På s. 11–13 i UtlN finns åtminstone sju tänk-
bara implicita rekommendationer, varav fem hänvisar till kanslispråket.  

Denna röst har alltså en förhandlande inställning till normer. Detta syns på att den an-
vänder direkt tilltal med imperativer eller omtal med modalt uttryck. De implicita rekommen-
dationerna tyder på att det inte bara är frågan om en önskan att lämna förhandlingsutrymme 
för språket utan att det finns en rädsla för att ge direkta rekommendationer. De implicita re-
kommendationerna har den funktionen att de förmedlar budskapet om hur något bör vara utan 
att detta verkligen formuleras som en rekommendation. Den beskriver och utgår från att det 
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finns en konsensus om att det som beskrivs är dåligt, men den tar inte tydlig ställning till 
detta. Detta gör att den som inte delar värderingen kanske misstolkar innebörden. 

Från andra halvan av s. 14 och framåt (avsnitt om tilltal i texten och kapitlet Skrivregler för 
nämnden) byter UtlN berättarröst till en auktoritär röst med kollektivt tilltal (vi) eller omtal, 
oftast i kategoriskt presens. Här finns mycket få rekommendationer i imperativ annat än i 
rubrikerna. Här finns också relativt få argument och i synnerhet på s. 17–18 är det framför allt 
auktoritetsargument som används, t.ex. i följande stycke:  
 

Så skriver vi datum  
I löpande text skriver vi datum enligt mönstret den 17 mars 2001. Formen 2001-03-17 bör enligt 
Svenska skrivregler bara användas vid datering av dokument, i brevhuvuden och liknande. 
(UtlN s. 17) 

 
Denna auktoritära röst konstruerar ett helt annat förhållande till normer än den mer förhand-
lande rösten med direkt tilltal. Här är ansvaret för språket snarare en kollektiv angelägenhet 
för det vi som utgör myndighet; det är myndigheten som bestämmer om normerna och 
berättar hur ”vi” gör. Något utrymme för förhandling lämnas sällan. Detta ”vi” förefaller inte 
ens alltid omfatta mottagaren: ”Vi väljer att använda punkt vid dessa avbryt-
ningsförkortningar […]” (s. 17). 

Förutom de egna rösterna förekommer i de textdelar som domineras av den auktoritära 
rösten även främmande röster. Detta är röster från auktoriteter som kommer in genom tydligt 
markerade citat inne i texten, t.ex.: 
 

Om valet mellan skall och ska står det i Myndigheternas skrivregler: ”Formen skall används hellre 
än ska i beslut, föreskrifter och andra formella offentliga texter. I rapporter, broschyrer och andra, 
mindre formella texter går det bra att välja ska.” I nämndens beslut använder vi alltså formen skall. 
(UtlN s. 17) 

 
Dessa röster kan dock komma in även utan att det är frågan om markerade citat. Så här 
skriver UtlN om genitivmarkering: 
 

Genitiv av namn 
Namn som slutar på -s, -x och -z får inget genitiv-s. Det spelar i princip ingen roll om -s, -x och -z 
uttalas eller är stumt. Det är skriftbilden som är avgörande, inte uttalet. Om det inte framgår 
tillräckligt av sammanhanget kan man sätta apostrof, ’, efter egennamn för att markera 
genitivformen.  
 I svenskan använder vi inte apostrof före genitiv-s, något som man dock ofta ser i företagsnamn. 
 Namn som Bangladesh, Rasch och Ferenc skrivs i genitiv Bangladeshs, Raschs och Ferencs. 
(UtlN s. 18) 

 
Detta kan jämföras med motsvarande avsnitt ur Svenska skrivregler (vissa exempel och 
uttalsanvisningar har utelämnats). Ord och formuleringar som överensstämmer har strukits 
under i båda: 
 

Genitiv-s läggs inte till ord som slutar på -s, -x och -z i grundform: […]. Vid egennamn kan man 
använda apostrof, om man anser att sammanhanget inte tydligt nog visar att genitiv avses: […] 
 Det spelar i princip ingen roll om -s, -x och -z uttalas eller är stumt. Det är skriftbilden som är 
avgörande, inte uttalet. […] 
 Namn som Bangladesh, Rasch, Ferenc […], Kiš […], skrivs i genitiv Bangladeshs, Raschs, 
Ferencs, Kišs. (Svenska skrivregler 2000:174) 

 
Också på andra ställen ligger Svenska skrivregler och andra skrivhandledningar som en 
undertext, som en röst som sufflerar vad UtlN:s auktoritära röst ska säga. 
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I dessa textdelar bryts alltså UtlN:s egen auktoritära berättarröst med kollektivt tilltal mot 
andra auktoriteters röster som talar om normer. Därmed uppstår en konflikt mellan UtlN:s 
egen auktoritet och de inlånade auktoriteterna. 

Om man jämför detta med den frimodigare rösten i första delen (s. 11–13) blir intrycket att 
UtlN har ett osäkert förhållande till normer. Ömsom försöker den övertyga med argument och 
antydda rekommendationer, ömsom försöker den övertyga genom auktoritet. Den växlar 
mellan att framställa sig själv som en auktoritet (ibland med lånade ord från Svenska 
skrivregler) och att ängsligt hänvisa till andra auktoriteter. 

 

Rösterna i Jordbruksverkets skrivhandledning 
Generellt gäller för JbV att den innehåller många rekommendationer, i synnerhet många bind-
ande, att den sällan argumenterar för rekommendationerna och att den ger litet utrymme för 
förhandling om språket genom modalitet och imperativer. 

Röstmässigt är JbV djupt splittrad och det är tveksamt om man över huvud taget kan tala 
om berättarröst eftersom detta antyder att en röst är den huvudsakliga. JbV byter i stället 
mellan röster ganska tvärt och ibland flera gånger inom samma stycke. 

Den röst som trots allt dominerar är den som ofta använder direkt tilltal (imperativ, du). 
Den ger mest allmänna rekommendationer: 
 

Fundera på hur du sätter rubrikerna i din text. Satsa helst på enradiga rubriker. Stryk överflödiga ord 
som ”angående”, ”rörande”, ”information om”, ”sammanställning över”. Ha inte med 
laghänvisningar i rubriken!  
 Skriv i stället rakt på: ”Ansökan om statsbidrag”, ”Rutiner för utbetalning”, ”Nya regler för 
miljöstöd”. (JbV s. 5) 

 
En annan röst använder ofta kollektivt tilltal (vi) och är mer normativ. Den ger oftare bind-
ande rekommendationer. 
 

2. Anvisningar 
I anvisningarna skriver vi i du-form. Här försöker vi aktivt att ge vägledning och instruktioner till 
den som läser dem och ska fylla i sin blankett. Du-formen lämpar sig mycket bra i en anvisning. 
Glöm inte att vi skriver du, ditt osv. med små bokstäver (gemener). (JbV s. 6) 

 
Dessa båda röster sammanflätas dock ofta och kan vara svåra att skilja åt, som i följande 
stycke: 
 

Sammansatta ord 
Bryt isär sammansatta verb. Skriv ”skicka in” i stället för ”inskicka” och ”föra bort” i stället för 
”bortföra”.  
 Numera särskriver vi också uttryck som ”i dag” och ”i stället” i stället för ”idag” och ”istället” – 
se även avsnittet om ”Idag eller i dag”. (JbV s. 7) 

 
Här byter texten röst från de allmänna rekommendationerna med rösten med direkt tilltal 
(”Bryt isär …”, ”Skriv …”) till rösten med kollektivt tilltal (”Numera särskriver …”) som ger 
en bindande rekommendation. Efter tankstrecket i tredje meningen framträder åter den 
lättsammare rösten med direkt tilltal (”se även …”). 

Den tredje rösten i JbV är en som liksom bryter in uppifrån och beskriver regler och re-
kommendationer, talar om rätt och fel och ibland t.o.m. raljerar över språkfel. Det är denna 
röst som ger de metaspråkliga rekommendationerna och framför auktoritetsargumenten. På 
s. 10 har denna röst ordet genom större delen av texten, bland annat i följande avsnitt: 
 

Idag eller i dag? 
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När vi skriver på svenska i tjänsten ska vi undvika engelska särskrivningar. Det har blivit vanligt att 
sammansatta svenska ord särskrivs i två ord, t.ex. ”djupfryst kyckling lever”. Detta skrivsätt är 
naturligtvis fel, eftersom informationen blir helt förvanskad – ofta till det absurda. 
 Det finns regler för särskrivning och det du främst ska tänka på är att inte lura läsaren. Ett 
exempel kan vara: ”Brun hårig kvinna säljer kassa apparater”. Innebörden i den här meningen blev 
antagligen inte vad författaren hade tänkt sig – en hårig brun kvinna som säljer dåliga apparater. 
(JbV s. 10) 

 
Denna röst distanserar sig från den vanliga texten genom sitt annorlunda, allvetande perspek-
tiv – den kommenterar det lustiga exemplet, den fastslår vad som ”naturligtvis” är fel och att 
information blir ”helt” förvanskad. 

Genom röstväxlingen visar JbV på ett mycket splittrat förhållande till normer: från extrem 
distansering (genom metaspråkliga rekommendationer) till auktoritärt kollektivt ansvar (vi-
tilltal). 

 

Slutsatser om rösterna 
Det finns alltså stora skillnader mellan handledningarna i hur de växlar röster. Två av hand-
ledningarna, MiV och BoV, är mycket enhetliga. I de tre andra, LstSt, UtlN och JbV, före-
kommer det däremot en växling mellan olika röster. Den gemensamma tendensen i dessa är 
att en mjukare röst genom argumentation försöker övertyga om de mer allmänt hållna rekom-
mendationerna och att en hårdare och mindre förhandlingsvillig röst presenterar de bindande 
rekommendationerna. Denna tendens kan utsträckas till BoV; eftersom denna saknar bind-
ande rekommendationer är det också naturligt att den saknar den röst som normalt hör ihop 
med dessa och att den mjukare rösten är den enda i handledningen. MiV framstår därför som 
avvikande eftersom den talar med samma röst oavsett vad den talar om. 

Det kan förefalla naturligt att handledningarna använder olika röster för olika funktioner; 
normering kräver antagligen mindre argumentation och annan språkpåverkan mer. Men en 
röstväxling kan också tala om hur handledningen förhåller sig till olika auktoriteter och 
därmed till sin egen roll inom språkplanering. Detta är särskilt tydligt i UtlN som mycket 
kretsar kring auktoritets- och normrelationer. I LstSt är denna konflikt mindre tydlig eftersom 
den rent normerande funktionen är inskränkt till en liten del av texten. I MiV och BoV döljs 
en eventuell konflikt mellan olika auktoriteter av enhetligheten. JbV framstår som mest 
kaotisk. 
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8 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel sammanfattar jag de resultat som redovisats och diskuterar vilka slutsatser som 
kan dras. 

 

Skillnader och likheter i handledningarna 
Undersökningarna av de fem skrivhandledningar visar att det finns många likheter mellan 
dem. Handledningarna följer alla samma grunddisposition och ungefär samma textdelar finns 
i alla handledningarna.  

En skillnad mellan handledningarna är att de lägger olika tonvikt vid skrivprocessen. BoV 
lägger stor vikt vid att berätta om skrivandet medan de andra bara berör enstaka detaljer. En 
annan skillnad är vilken vikt de olika handledningarna lägger vid textens innehåll – om de vill 
ge rekommendationer även för informationsurval i texterna (som då bara kan ges för särskilda 
genrer) eller om de vill ge mer generella skrivråd (se avsnittet Slutsatser om innehållsstruktur-
en i kapitel 4). Denna skillnad kan beskrivas med en skala: 
 

Innehållsreglerande–generell 
BoV—UtlN—JbV—LstSt—MiV 

 
Denna skala baserar sig i huvudsak på hur mycket handledningarna ägnar sig åt att beskriva 
särskilda genrer. Här är BoV avsevärt mer utförlig än de andra handledningarna. 

Även inom de delar av skrivhandledningarna som innehåller rekommendationer om språk 
och språkbruk finns vissa likheter, t.ex. att minst hälften av alla meningar innehåller rekom-
mendationer och att rekommendationerna i minst en tredjedel av fallen ges i imperativ. I 
dessa delar finns dock många och viktiga skillnader, såväl i modaliteten och tilltalet som i ar-
gumentationen. Dessa skillnader återspeglar inte minst skillnader i syn på språket och synen 
på relationen mellan avsändaren och mottagaren. Skillnaderna kan fångas på fem skalor. 

Den första skalan visar skrivhandledningens inställning till relationen mellan språket och 
mottagaren. Denna skala har ytterligheterna auktoritär och förhandlande. 
 

Auktoritär–förhandlande 
UtlN—JbV—MiV—BoV/LstSt 

 
Denna skala baserar sig framför allt på andelen rekommendationer som ges i kategoriskt 
presens (jfr kommentarerna till tabell 3). Genom att ge en rekommendation på detta sätt hellre 
än med ett modalt uttryck eller med imperativ ger man inte utrymme för några andra synvink-
lar. Därför blir den handledning som har en hög andel rekommendationer i kategoriskt 
presens den som framstår som mest auktoritär. Den som har lägst andel ger i stället mer ut-
rymme för andra synvinklar och därmed för förhandling om språket och språknormerna. 
Skillnaderna är ganska stora: UtlN är den klart mest auktoritära, JbV och MiV ligger strax 
över genomsnittet medan BoV och LstSt är mycket förhandlande. Man bör dock minnas att 
även den mest auktoritära handledningen, UtlN, i så mycket som 62 % av rekommendation-
erna ger utrymme för förhandling. (I BoV och LstSt är denna siffra dock 77 respektive 83 %.) 

Den andra skalan visar var handledningen vill placera ansvaret för språket: hos mottagaren 
(personligt ansvar) eller hos avsändaren (myndigheten) och mottagaren tillsammans 
(kollektivt ansvar): 
 

Personligt ansvar–kollektivt ansvar 
MiV/LstSt—BoV—JbV—UtlN 
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Denna skala baserar sig på vilket tilltal handledningen använder i rekommendationerna (jfr 
kommentarerna till tabell 4). Direkt tilltal (imperativ eller du) konstruerar ett förhållande där 
det framstår som mottagarens personliga ansvar att följa normerna. Det kollektiva tilltalet (vi) 
gör språknormerna till ett kollektivt ansvar för myndigheten. I två av handledningarna, MiV 
och LstSt, finns en stark betoning på det personliga ansvaret. JbV och UtlN växlar mellan 
direkt och kollektivt tilltal och skapar därmed en splittrad bild av ansvaret, men i UtlN, som 
har färre rekommendationer med du eller imperativ än JbV, väger det över mot kollektivt 
ansvar. BoV intar en mellanställning – den använder visserligen ofta direkt tilltal, men inte 
lika ofta som MiV och LstSt, och den använder inte alls kollektivt tilltal. I stället använder 
den ofta ett neutralt och mer distanserat omtal (d.v.s. rekommendationer där varken 
avsändaren eller mottagaren finns i texten). På detta vis markerar den distans till språknorm-
erna. (Omtal förekommer också ofta i UtlN.) 

Den tredje skalan visar vilket syfte handledningen i första hand har: att ge regler och 
normera eller att förklara.  
 

Norminriktad–förklarande 
JbV—MiV—UtlN—LstSt—BoV 

 
Denna skala bygger på andelen rekommendationer av samtliga meningar (jfr kommentarerna 
till tabell 2) och, framför allt, andelen bindande rekommendationer av samtliga rekom-
mendationer (jfr kommentarerna till tabell 5). Om en handledning har få rekommendationer 
tyder detta på att den inte vill normera utan snarare förklara – den tar upp mycket textut-
rymme med annat än rekommendationer. En hög andel bindande rekommendationer visar att 
den framför allt är inriktad på att normera. BoV utmärker sig genom att den har både en låg 
andel rekommendationer och en mycket låg andel bindande rekommendationer. JbV utmärker 
sig å andra sidan genom en mycket hög andel rekommendationer och en hög andel bindande 
rekommendationer. De andra tre handledningarna fördelar sig mellan dessa ytterligheter, men 
MiV har nästan lika stor andel bindande rekommendationer som JbV. 

Den fjärde skalan visar i vilken grad handledningen är argumenterande eller tvingande: 
 

Argumenterande–tvingande 
BoV—LstSt—UtlN—MiV—JbV 

 
Denna skala bygger på andelen argument (jfr kommentarerna till tabell 6). En hög andel argu-
ment visar att handledningen vill övertyga genom argumentation och inte tvinga. Denna skala 
ger en ordning mellan handledningarna som är spegelvänd mot den i den tredje skalan, med 
BoV som den ena ytterligheten och JbV som den andra och de andra handledningarna spridda 
mellan dessa. Det visar att det finns ett samband mellan dimensionerna norminriktad–förklar-
ande och argumenterande–tvingande. Den handledning som är mest norminriktad, JbV, är 
också mest tvingande och den som är mest förklarande, BoV, är också den mest argumenter-
ande. 

Den femte skalan beskriver vilken inriktning handledningen har – om mottagaranpassning 
eller korrekthet sätts främst.  
 

Mottagaranpassning–korrekthet 
BoV—MiV—UtlN—LstSt—JbV 

 
Denna skala bygger på en sammanvägning av andelen argument om mottagaranpassning och 
andelen argument om korrekthet (jfr kommentarerna till tabell 7). Även på denna skala utgör 
BoV och JbV ytterpunkterna. 

Denna skala kan dock ifrågasättas – det inte är säkert att det just är förekomsten av ar-
gument om korrekthet som kan tala om korrektheten är det som sätts främst. Ett sådant 
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synsätt kan nöja sig med att fastslå hur det riktiga språkbruket är; argument blir överflödiga. I 
så fall är den tredje skalan en riktigare indikator på ett sådant synsätt. 

Skalorna visar att Boverkets och Jordbruksverkets skrivhandledningar representerar var sin 
ytterlighet. BoV är förhandlande, förklarande, argumenterande och ställer mottagaranpass-
ningen i centrum. JbV är norminriktad, tvingande och har fokus på korrekthet. I två 
avseenden stämmer inte detta mönster: JbV är inte den mest auktoritära handledningen utan 
detta är UtlN. BoV och JbV utgör inte heller ytterligheter när det gäller ansvarsfördelningen 
för språket. Här är i stället JbV splittrad medan BoV ofta undviker att ta ställning. 

Handledningarna från Migrationsverket, Länsstyrelsen i Stockholm och Utlännings-
nämnden intar oftast mellanpositioner på skalorna. Deras syn på språket är inte lika entydlig. 
UtlN är t.ex. mycket auktoritär, men har ändå mottagaranpassning i fokus i ganska hög 
utsträckning. MiV är tydligt norminriktad och tvingande men är ändå relativt förhandlande. 
LstSt är mycket förhandlande men är ändå mindre inriktad mot direkt mottagaranpassning än 
de flesta andra. 

De skalor som jag här har redovisat gäller för handledningarna som helhet. Särskilt den 
sista skalan blir därför delvis missvisande eftersom det i tre av handledningarna, LstSt, UtlN 
och JbV, finns en tydlig växling mellan röster som talar på olika sätt om olika saker. Denna 
röstväxling kan ställas upp på ännu en skala: 
 

Enhetlig–mångröstad 
MiV—BoV—LstSt—UtlN—JbV 

 
De röster som växlar i LstSt, UtlN och JbV skiljer sig ofta åt just när det gäller de drag som 
utmärker texttypens ytterligheter. I UtlN och LstSt, där skillnaden mellan rösterna är mest 
accentuerad, närmar sig den ena rösten ytterligheten förhandlande, förklarande, argu-
menterande och mottagaranpassningsinriktad medan den andra närmar sig ytterligheten auk-
toritär, norminriktad, tvingande och korrekthetsinriktad. I dessa finns alltså röster som ger 
uttryck för till synes olika inställningar till språket. 

 

Skrivhandledningarna som språkplanering 
När jag diskuterade språkplanering i kapitel 2 konstaterade jag att skrivhandledningar i 
princip kan representera flera olika typer av språkplanering: tillägnandeplanering (i något 
utvidgad mening), korpusplanering och statusplanering (också det i något utvidgad mening). I 
handledningarna kan de olika typerna av språkplanering ses som uttryck för ett och samma 
språkplaneringsarbete vars syfte är att skapa ”klarspråkssvenskan” genom att välja normerna 
(korpusplanering), att förmedla kunskap om ”klarspråkssvenskan” och motivera till 
användning av den (tillägnandeplanering) och att ersätta den traditionella myndighets-
svenskan med ”klarspråkssvenskan” (statusplanering). 

De enskilda handledningarna skiljer sig åt i vilken vikt de lägger på de olika typerna av 
språkplanering. Nedan diskuterar jag hur skillnaderna kan tolkas. 

 
Tillägnandeplanering i handledningarna 
I tillägnandeplaneringen finns enligt Cooper (1989:159) två dimensioner: att ge tillfälle till 
inlärningen och att ge motivation till inlärningen. 

En skrivhandledning kan ge tillfälle till inlärning om den fungerar som en lärobok för 
självstudier. För att göra detta måste den förklara utförligt hur språket fungerar. Uttryckliga 
rekommendationer behövs egentligen inte; den bör snarare beskriva än föreskriva (även om 
då beskrivningarna kommer att uppfattas som det rekommenderade språkbruket). En skriv-
handledning kan ge motivation till inlärningen genom att beskriva de goda följderna av ett 
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visst rekommenderat språkbruk (alternativt de dåliga följderna av ett språkbruk som avviker 
från rekommendationerna). Dessa argument bör då vara tydliga och inte innehålla underför-
stådda antaganden. 

Allt detta stämmer väl in på BoV som är den som förklarar utförligast, ägnar störst del av 
texten åt annat än rekommendationer och argumenterar mest.19 Det är också den som har de 
mest objektiva argumenten i den meningen att de är tydligt kopplade till kommunikation och 
mottagaranpassning. Det passar bra in i denna bild att BoV också är den handledning som 
ägnar mest uppmärksamhet åt skrivprocessen. BoV är alltså ett tydligt exempel på hur skriv-
handledningar kan användas som tillägnandeplanering.  

De andra skrivhandledningarna är inte lika tydligt fall av tillägnandeplanering, även om ett 
sådant syfte kan ligga i botten. 

 
Korpusplanering i handledningarna 
Den korpusplanering som finns i handledningarna kan vara av tre typer: normering, mo-
dernisering eller förnyelse. 

Normeringen innebär ett val mellan olika, konkurrerande normer. För att kunna normera 
måste en skrivhandledning innehålla rekommendationer som markerar ett tydligt val av en 
norm. Detta innebär i praktiken att normvalet måste uttryckas som en bindande rekommenda-
tion. Omvänt är också bindande rekommendationer alltid ett utslag av normering på någon 
nivå, oavsett om det gäller att normera textmönster, ordval eller skrivningen av grafiska 
tecken. 

Jag har tidigare visat hur de olika skrivhandledningarna förhåller sig till bindande rekom-
mendationer och därmed till normering. Med undantag för BoV sysslar alla handledningarna i 
viss utsträckning med detta (jfr tabell 5). Man kan märka att i de flerröstade LstSt, UtlN och 
JbV är det framför allt de mer auktoritära rösterna som tydligt sysslar med normeringen. 

Korpusplanering i form av normering utgör alltså ett betydande inslag i fyra av handled-
ningarna, men de utgör inte i någon huvuddelen av handledningen. 

Den andra och tredje typen av korpusplanering är modernisering och förnyelse. Dessa 
typer av korpusplanering innebär en strävan att förändra en kod, i motsats till normeringen 
som handlar om att välja mellan två konkurrerande koder och statusplaneringen (se nästa 
avsnitt) som strävar mot att ersätta en kod med en annan. Denna planering kan göras med 
hänvisning till nya behov (modernisering) eller till nya ideal (förnyelse). Någon exakt 
distinktion mellan modernisering och förnyelse är svår att göra, men skillnaden är i princip att 
man vid modernisering vill förändra koden så att den fungerar för nya behov och vid 
förnyelse vill förändra koden så att den fyller gamla behov på ett nytt sätt. 

För att en skrivhandledning ska fungera moderniserande måste den därför identifiera nya 
behov och föreslå en norm för dessa. I detta fall måste det vara nya behov hos myndighets-
språket. Den behöver inte argumentera för detta, men den måste uttryckligen hänvisa till 
dessa nya behov. Detta förekommer inte tydligt i någon av handledningarna. 

Kraven för att en skrivhandledning ska fungera förnyande är lägre. Den behöver inte 
argumentera för de nya ideal som ligger bakom; de kan vara underförstådda (eller t.o.m. 
irrelevanta för mottagaren). Det räcker att den föreslår nya normer för språket eller texten i 
stället för äldre. Det måste alltså finnas ett alternativ till det som föreslås, men detta måste 
inte nödvändigtvis finnas explicit i texten. Det betyder att alla rekommendationer i handled-
ningar i princip kan vara exempel på denna typ av korpusplanering. Också bindande rekom-

                                                 
19 Det är också framför allt i BoV det uppstått problem med att särskilja rekommendationer från all-
männa beskrivningar – se kapitel 3. 
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mendationer kan vara exempel på även denna typ av korpusplanering; valet mellan olika 
normer kan ju bestå av ett val mellan en äldre och en förnyande norm.  

I vissa fall är det dock svårt att tala om förnyelse eftersom det är tveksamt om det är en ny 
norm som står i motsättning till en äldre: 
 

Använd bara fackord som du är säker på att läsaren känner till. (MiV s. 18) 
 
I detta exempel står visserligen uppmaningen i motsättning mot ett annat språkbruksmönster 
(där fackord används trots att skribenten inte är säker på att läsaren förstår dem), men att se 
detta som en äldre norm är inte självklart. Å andra sidan framställer texten, genom att 
uppmana på detta sätt, det oönskade bruket av fackord som ett (möjligt) existerande bruk som 
man avråder ifrån. 

Det är alltså i hög grad en tolkningsfråga om en rekommendation kan betraktas som denna 
typ av korpusplanering eller inte. En anledning till att Coopers begrepp förnyelse är svårt att 
tillämpa på skrivhandledningarnas rekommendationer är att många av rekommendationerna 
handlar om språkbruket snarare än språksystemet i snäv mening. Här blir Coopers distinktion 
mellan olika typer av korpusplanering mindre meningsfull eftersom det är svårt att bedöma 
vilken ställning olika språkbruksmönster har. Det är ändå troligt att många rekommendationer 
kan bedömas som exempel på förnyelse. 

 
Statusplanering i handledningarna 
En skrivhandledning kan vara en form av statusplanering i utvidgad mening om den 
argumenterar för att en typ av svenska ska ges företräde framför en annan. För att kunna göra 
detta måste den benämna olika språkvarieteter, eller åtminstone en av varieteterna. Den enda 
av handledningarna som gör det är UtlN som vid sex tillfällen hänvisar till traditionellt kan-
slispråk. Den distanserar sig från detta på ett underförstått men tydligt sätt, t.ex. i följande 
stycke: 
 

Låt huvudordet komma före en lång bestämning  
En kvarlevande tysk influens i det traditionella kanslispråket är de s.k. utvidgade attributen. De 
håller också läsaren på sträckbänken. Om huvudordet i en lång fras i stället får komma före 
bestämningen, underlättas läsningen. (UtlN s. 12) 

 
Därmed kan man tala om en statusplanerande aspekt i UtlN, om än bara sporadiskt före-
kommande. I de andra handledningarna finns denna aspekt inte annat än möjligen under-
förstått. 

 
Slutsatser om språkplaneringen 
Alla de tre aspekterna av språkplanering kan alltså beläggas i skrivhandledningarna, även om 
statusplaneringen bara utgör en marginell del av en av handledningarna, UtlN. I stället utgör 
skrivhandledningarna framför allt tillägnandeplanering och korpusplanering. 

Tillägnandeplaneringen representeras i första hand av BoV. LstSt, MiV, UtlN och JbV är i 
första hand exempel på korpusplanering av olika slag. I synnerhet JbV och MiV är normer-
ande. Den förnyande aspekten finns förmodligen i alla handledningarna men är svår att säkert 
urskilja och är framför allt svår att skilja från tillägnandeplaneringen – syftet med 
tillägnandeplaneringen i min utvidgade mening är ju att språkbruket ska förändras genom att 
användaren lär ett nytt språkregister. Då flyter detta syfte att lära ut ett visst register med 
korpusplaneringens syfte att förändra språkbruket i det befintliga registret. Det går i praktiken 
inte att särskilja vad som är arbete för att förändra ett register och vad som är arbete för att 
lära ut ett nytt register. 
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Detta visar att Coopers (1989) tre huvudtyper av språkplanering i praktiken inte alltid går 
att särskilja. I synnerhet sammanfaller korpusplaneringen och tillägnandeplaneringen i detta 
fall där det ofta är språkbruket som är föremål för språkplaneringen. 

 

Skrivhandledningarna och myndighetsspråkvården 
Skrivhandledningarnas och myndighetsspråkvårdens mål 
Det uttalade målet för den svenska myndighetsspråkvården är framför allt att förändra språk-
bruket, d.v.s. ett slags korpusplanering i vid mening (jfr diskussionerna i kapitel 2). Detta för-
ändrade språkbruk motsvarar ungefär det som kallas ”klarspråk”. Myndighetsspråkvården har 
också normering som mål. Denna inriktning finns sällan i den centrala myndighetsspråkvård-
ens argumentation, men väl i dess praktik, främst genom skrivregelsamlingen Myndigheter-
nas skrivregler (2001 m.fl. upplagor). 

Även i de här undersökta skrivhandledningarna finns dessa båda mål. Målet att förändra 
språkbruket är särskilt tydligt i BoV, men det är åtminstone ett av målen med alla 
skrivhandledningarna. Även i JbV, som mest är normerande, finns någon gång en vilja att 
förändra språkbruket. Dock görs det ibland ganska onyanserat som om det vore frågan om 
normering av en språknormsdetalj: 
 

Använd alltid aktiva satser i den löpande texten. (JbV s. 6) 
 
Målet att normera språket finns i flera av handledningarna, starkast i JbV och MiV, något 
svagare i UtlN och LstSt. Det saknas däremot i BoV (som däremot i viss mån vill normera 
innehållet i olika texttyper). På så sätt kan man säga att fyra av skrivhandledningarna delvis 
har samma funktion som den centrala skrivregelsamlingen, Myndigheternas skrivregler. 

Tre av handledningarna – MiV, LstSt och UtlN – har alltså tydligt dubbla syften: att på-
verka språkbruket mot ”klarspråk” och att normera. Därmed förefaller dessa också vara 
avsedda att ha ett dubbelt användningsområde: det normerande syftet hör snarast samman 
med ett enskilt bruk då den används som en samling av skrivregler där man kan få svar på 
frågor om språknormsdetaljer; klarspråkssyftet hör snarast ihop med en användning som 
kursmaterial (eller, enskilt, som ett självstudiematerial). BoV och JbV är mer entydiga: BoV 
är mer tydligt avsedd som lärobok i skrivande (för kurser eller enskilda studier); JbV är i 
första hand avsedd att användas som regelsamling för språknormer. 

JbV och de handledningar som delvis är avsedda att vara regelsamlingar – MiV, LstSt och 
UtlN – tycks alltså delvis överlappa med den centralt framtagna skrivregelsamlingen, Myn-
digheternas skrivregler. Skillnaden mellan å ena sidan Myndigheternas skrivregler och å 
andra sidan de lokala skrivhandledningarna är dock att Myndigheternas skrivregler ska 
fungera på alla svenska myndigheter medan de lokala skrivhandledningarna kan skräddarsys 
för just de behov som finns lokalt på myndigheten vad gäller texttyper etc. Det är dessa 
specialanpassade rekommendationer som kan göra att även en i huvudsak normerande lokal 
handledning är motiverad.  

I vilken omfattning det verkligen är skräddarsydda rekommendationer som ges varierar 
dock. JbV gör detta i några fall, t.ex. när den ger särskilda regler för tilltalet i en viss typ av 
skrifter, men det görs ändå ganska sällan. Även i LstSt är de ovanliga. Det är bara MiV och 
UtlN som ofta har denna typ av lokalt anpassade rekommendationer. Därför är det egentligen 
bara MiV och UtlN som förefaller motiverade som lokala skrivregelsamlingar. 

De handledningar som har både ”klarspråk” och normering som syfte (MiV, LstSt, UtlN 
och i någon mån JbV) använder olika strategier för att hantera det dubbla syftet. I MiV hålls 
handledningen samman genom en enhetlig röst och de mer språkbruksinriktade delarna 
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integreras väl i de dominerande norminriktade delarna. I UtlN och LstSt finns det i stället 
snarast en funktionsuppdelning mellan olika berättarröster som får tala om olika saker. 

 
Skrivhandledningarnas och myndighetsspråkvårdens argument 
Den syn på språket och språkvården och de språkideal som handledningarna förmedlar stäm-
mer på ett plan mycket väl överens med den centrala myndighetsspråkvårdens. På ett annat 
plan är dock denna överensstämmelse avsevärt mindre. 

Den centrala myndighetsspråkvårdens huvudsakliga mål framställs som ett arbete för enk-
lare och begripligare texter, något som jag har sammanfattat som mottagaranpassning. Även 
om just detta begrepp inte så ofta förekommer motsvarar det mycket av det som i andra 
sammanhang avses med ”klarspråk”, och kan därför beskrivas som ett mer klarspråksfärgat 
synsätt. Om man ser till argumentationen i de fem skrivhandledningarna är det även här 
mottagaranpassningen som står i centrum. Argument som handlar om mottagaren och om 
texten i förhållande till mottagaren dominerar i alla handledningarna utom i JbV som över 
huvud taget argumenterar ganska sällan. 

I handledningarna finns också ett mindre antal argument som ansluter sig till ett mer kor-
rekthetsinriktat synsätt. Detta saknar visserligen stöd i den centrala myndighetsspråkvårdens 
argumentation, men motsvaras av det mer normativa anslaget i Myndigheternas skrivregler. 
Ibland tar sig denna normerande dimension dock uttryck i en typ av ganska förenklande 
resonemang om rätt–fel (främst i JbV) som sällan används i modern språkvård. 

Det finns alltså i stort en betydande överensstämmelse mellan den övergripande synen på 
språket hos den centrala myndighetsspråkvården och i dessa handledningar, åtminstone att 
döma av hur denna synen kommer till uttryck i argumentationen. Ibland saknas dock den ar-
gumentation man kunde vänta sig. 

En typ av argumentation som man kan förvänta sig är den som förklarar hur en viss rekom-
mendation kan ge ett bättre språk. Nyström (Statskontoret 2001) konstaterar bland annat att 
det är språkvårdens uppgift att ”informera om hur man, i konkreta språkliga drag, kan 
åstadkomma bättre mottagaranpassning” (s. 8). För att fullgöra denna uppgift bör en 
skrivhandledning förklara vilket sambandet är mellan vissa ändringar i språkbruket och en 
större mottagaranpassning. Detta görs genom att det jag kallar ”argument om 
mottagaranpassning” kopplas till rekommendationerna och på så sätt förklarar hur och varför 
dessa rekommendationer kan ge en mer mottagaranpassad text.  

Bland de handledningar jag har undersökt är det framför allt BoV som på detta sätt skapar 
ett tydligt samband och ofta förklarar hur en viss rekommendation kan göra texten mer mot-
tagaranpassad, men även MiV och UtlN förklarar relativt ofta samband mellan rekommenda-
tion och mottagaranpassning. LstSt förklarar också ganska ofta sambandet mellan rekommen-
dation och mottagaranpassning, men här finns också flera exempel där vissa språkliga föränd-
ringar snarast framstår som självändamål, t.ex. i följande exempel som motiverar till bruk av 
aktiv form i stället för passiv: 
 

Annars blir språket tungt och opersonligt och människorna försvinner ur texten. (LstSt s. 13) 
 
Här saknas förklaringen till att det är olämpligt att språket blir ”tungt och opersonligt” och att 
”människorna försvinner ur texten”. Detta är kanske självklart för den som redan delar den 
etablerade språkvårdens syn på språket – men enligt ett äldre synsätt inom myndighetsvärlden 
har ett ”opersonligt språk” i stället varit något eftersträvansvärt eftersom det uppfattats som 
synonymt med ett objektivt språk som sakligt och opartiskt återger verkligheten. Genom att 
denna diskussion inte förs blir resultatet snarast ett slags språkvårdsdogmatism där vissa 
skrivsätt framställs som bra och andra som dåliga genom värderande uttryck, men där den 
bakomliggande tanken inte redovisas (troligen därför att den uppfattas som självklar). 
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I JbV – som ju i huvudsak är normerande – saknas argument som kan sätta rekommenda-
tionerna i samband med mottagaranpassning nästan helt; i absoluta tal finns bara sex sådana 
argument i hela JbV (jfr tabell 7). Därmed kan den visserligen fungera normerande, men den 
har små möjligheter att göra språket på myndigheten mer mottagaranpassat. Detta tycks ju 
inte heller vara dess syfte. 

Även på ett annat plan saknas ofta den argumentation man kunde vänta sig i handledning-
arna. I den centrala myndighetsspråkvården används argument som handlar om demokrati, 
rättssäkerhet, effektivitet och minskade kostnader för att motivera till mottagaranpassning, 
alltså argument på ett mer övergripande plan som förklarar varför själva mottagaranpass-
ningen är nödvändig. Denna typ av argument saknas nästan helt i handledningarna. Undan-
taget är MiV där en del av förordet ägnas åt detta och UtlN där ett inledande kapitel används 
för att argumentera, framför allt med demokrati- och rättssäkerhetsargumenten. I samband 
med själva rekommendationerna om språk och språkbruk saknas däremot denna typ av argu-
ment i alla handledningarna. 

Orsaken till att dessa argument saknas kan ligga i genrens förutsättningar: i de kortfattade 
skrivråd och skrivregler som handledningarna förmedlar finns det ganska begränsat utrymme 
för en långtgående argumentation. Därför framstår UtlN:s och MiV:s lösning på detta pro-
blem, att ta upp dessa argument på särskild plats, som en acceptabel kompromiss. Genom att 
flera viktiga typer av argument helt saknas i samband med rekommendationerna går dock en 
viktig dimension förlorad. För att förändra sitt språkbruk måste man vara motiverad och det är 
sannolikt att mer grundläggande förändringar av skrivstrategier kräver mer motivation än bara 
hänvisningar till mottagaranpassning (i synnerhet om det inte görs konkret hur en sådan går 
till). Det attitydarbete som Nyström (Statskontoret 2001) efterlyser borde finnas även i 
skrivhandledningarna. Nyström skriver bland annat: ”Det räcker inte att man vet hur man 
skriver begripligt, man måste också förstå varför man ska göra det” (s. 106, originalets 
kursivering). Därför är det anmärkningsvärt att handledningarna så sällan lyckas visa varför 
det är bra att skriva begripligt, enkelt etc. Om dessa mer långtgående argument faller bort blir 
förmodligen skrivhandledningen ett betydligt sämre redskap för att förändra språkbruket. 
Genom att i argumentationen bara hänvisa till mottagaranpassning (begriplighet, läsbarhet 
etc.) framställer handledningarna detta som ett självändamål och förmedlar en dogmatisk bild 
av detta. Typiskt är också att frågor om bland annat begriplighet sällan problematiseras. 

På det hela taget, och med undantag för argumentationen i UtlN:s motiverande kapitel och 
MiV:s förord, gör handledningarna alltså mycket lite för att förändra attityder. I UtlN finns 
dock en annan typ av attitydpåverkan som ligger nära argumentationens syften och tar sig 
uttryck i återkommande diskussioner av normer och språket. Genom att hänvisa till och utför-
ligt diskutera auktoriteterna visar den att rekommendationerna är väl underbyggda. Genom att 
ofta hänvisa till det traditionella kanslispråket försöker den också förändra attityderna. Detta 
är inte minst tydligt i följande mening:  
 

I kanslispråk och juridisk prosa är en del av särprägeln – och för många tjusningen – ålderdomliga 
ord som inte överlevt i den moderna sakprosan. För myndighetstexter som berör enskilda människor 
är dock textens mottagare och syfte viktigare än estetiken. (UtlN s. 13)  

Genom att på detta sätt rationellt och distanserat ställa traditionella skrivsätt mot nyare utför 
UtlN en form av attitydarbete. Denna typ av attitydarbete sammanfaller alltså med det som 
jag tolkat som en statusplanerande dimension. 

 

Skrivhandledningarna och kontexten 
Det finns som vi sett stora skillnader mellan handledningarna. Ur ett vidare perspektiv kan 
man fråga hur handledningarna förhåller sig till de förutsättningar som ställs upp av kon-
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texten, både i form av de lokala förutsättningarna på respektive myndighet och olika sam-
hällsförändringar som skisserades i kapitel 2. Kan skillnader mellan handledningarna för-
klaras genom olika förhållningssätt till kontexten och samhällsförändringarna? 

En väsentlig omständighet för handledningarna skulle kunna vara vem som skapat dem. 
Två av dem, BoV och UtlN, har tagits fram av experter som hämtats utifrån. Detta tycks dock 
inte ha något förklaringsvärde för hur de har utformats – BoV och UtlN är ju i många avseen-
den motsatser. Inte heller de andra handledningar, som skapats av personer inom myndighet-
erna (jämför översikterna i avsnittet Myndigheterna bakom skrivhandledningarna i kapitel 1), 
bildar någon inbördes homogen grupp.  

Handledningarna kan också diskuteras utifrån tendensen till teknologisering av språket (se 
avsnittet Samhällsförändringar och språkförändringar i kapitel 2). Teknologiseringen tar sig 
uttryck i att kommunikation och språk hanteras av särskilda experter (”teknologer”). I detta 
avseende passar handledningarna in i trenden: de är alla framtagna av kommunikationsex-
perter av olika slag, BoV och UtlN av språkexperter utifrån, LstSt, MiV och JbV av språk- 
eller kommunikationsexperter inom myndigheten. Teknologiseringen tar sig också uttryck i 
att vissa drag i en kommunikation simuleras för att särskilda mål ska uppnås. I handledning-
arnas fall skulle man kunna tala om en teknologisering om handledningen lär ut eller rekom-
menderar vissa språkliga mönster (t.ex. tilltal med du) för att dessa ska leda till en viss (upp-
levd) förändring i förhållandet mellan myndigheten och mottagaren av myndighetens text, 
t.ex. att relationen uppfattas som jämlikare. Denna dimension är dock svår att belägga i hand-
ledningarna – denna typ av hänvisningar till följderna av de rekommenderade språkliga hand-
lingarna saknas nästan helt. Följande exempel är ett av få möjliga belägg: 
 

För att kontakterna mellan Länsstyrelsen och medborgarna ska fungera så smidigt som möjligt bör 
du byta ut tvetydiga och stela ord mot mer vardagliga ord. Då vågar också allmänheten använda sitt 
eget språk i brev till oss. (LstSt s. 9) 

 
I denna rekommendation är poängen att ett visst språkbruk (med ”mer vardagliga ord”) leder 
till en förändring i det förhållande en texts mottagare (”allmänheten”) får till myndigheten, 
nämligen att mottagaren vågar använda ”sitt eget språk”. Om detta verkligen kan innefattas i 
den tendens till teknologisering av språket som jag diskuterat kan dock ifrågasättas. Det är 
alltså inte möjligt att entydigt beskriva någon av handledningarna som en del av språkteknolo-
giseringstendensen. 

Andra samhällsförändringar kan tydligare iakttas i handledningarna. En uppenbar iakttag-
else är att fyra av dem (MiV, LstSt, JbV och BoV) infogar sig i tendensen till informalisering 
genom att de ofta väljer att tilltala mottagaren med du. Detta tilltal hade varit mindre troligt i 
en skrivhandledning för 50 år sedan.20 Jag har dock i denna uppsats tolkat tilltalet med du som 
något mer än en strategi för att skapa en avspänd och informell relation till skrivhandled-
ningens mottagare. Jag har snarare tolkat det direkta tilltalet med du – och uttryckssätt med 
verb i imperativ – som en strategi för att förlägga ansvaret för språket till mottagaren. Det 
direkta tilltalet är alltså en strategi för att symboliskt överföra ansvaret för normen – och där-
med valet att följa eller inte följa rekommendationen – till mottagaren av skrivhandledningen. 
Valet hänförs till det som Teleman (1991) kallar ”den individuella rationalitetsbedömningen”. 
På så sätt kan tilltalet och den symboliska sociala relation som det skapar också bli en del av 
samhällstendensen till individualisering. 

Sett utifrån den lokala myndighetskontexten har dock tilltalet ännu en dimension: olika val 
av tilltal – och därmed olika symboliska placeringar av ansvaret för språknormerna – kan ses 
som olika strategier för att hantera en potentiell auktoritetskonflikt. 
                                                 
20 I t.ex. Erik Wellanders Kommittésvenska (1950) används konsekvent omtal. Omtal används ännu i 
Svenska skrivregler (2000), liksom i allmänhet i Myndigheternas skrivregler (2001). 
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Vi har sett att skrivhandledningarna solidariserar sig med den centrala myndighetsspråk-
vårdens syften och argument. På så sätt kan de hamna i en konflikt mellan olika auktoriteter 
och normsystem. Lokalt på myndigheten finns normsystem som styr myndighetens tradition-
ella skrivsätt. Här är auktoriteterna och normbevararna arbetskamraterna på avdelningen, 
chefen eller juristen som ska godkänna texten. I motsatsställning till dessa ställer sig då 
skrivhandledningarna som vill förändra det lokala normsystemet för skrivande. I detta har de 
stöd av den lokala språkvårdens och, indirekt, av den centrala myndighetsspråkvårdens aukto-
ritet. Därmed kan det uppstå en konflikt mellan de olika normsystemen och auktoriteterna och 
det är osäkert vilken auktoritet – traditionella normbärare eller den lokala språkvården via 
handledningarna – som har företräde; även om förhållandet till traditionella auktoriteter på 
senare år mjuknat så gäller detta säkert även språkvårdens auktoriteter. Det är inte självklart 
hur skrivhandledningen ska hantera denna möjliga auktoritetskonflikt, och olika förhållnings 
sätt till den kan förklara vissa av skillnaderna mellan handledningarna. Ett sätt att hantera 
konflikten på är genom att argumentera, att försöka sälja sitt budskap genom goda (känslo-
mässiga eller rationella) argument. En annan sätt är att ställa upp motauktoriteter. 

I detta sammanhang kan olika val av tilltal ses som olika strategier för att markera förhåll-
andet till auktoriteterna. Genom att använda direkt tilltal kan man hänskjuta ansvaret till myn-
dighetsmedarbetarens individuella omdöme och slipper, som avsändare, att själv ta absolut 
ställning. Det direkta tilltalet hänger gärna samman med flitig användning av argument. 

Det direkta tilltalet med du är i sig lite motsägelsefullt. Mycket av textproduktionen på en 
myndighet är ju kollektiv – antingen genom att flera skriver delar av samma text eller genom 
att texten ska godkännas av chefer, specialister eller jurister, ibland i flera led. Därför är det 
tveksamt om detta personliga ansvar verkligen går att upprätthålla, och det står ju också i 
motsats till skrivhandledningarnas grundsyfte, att styra språkbruket. Vad detta tilltal dock 
markerar är att det är varje enskild medarbetare som har ansvaret, inte myndigheten som kol-
lektiv. Myndigheten framställer sig inte som någon egentlig maktauktoritet i skrivandet (men 
möjligen som en kunskapsauktoritet som kan ge råd). 

I valet av tilltal skiljer sig handledningarna som sagt åt. MiV och LstSt väljer särskilt ofta 
det direkta, individualiserande tilltalet, BoV och JbV gör det ofta, medan det är relativt sett 
sällsynt i UtlN. 

En annan tilltalsstrategi innebär att egentligt tilltal medvetet undviks genom att rekommen-
dationerna i stället ges med omtal. Detta är en strategi för att distansera sig från ansvaret för 
normen. Med omtal kan man markera att man bara vill redogöra utan att ta ställning och utan 
att tvinga mottagaren att ta ställning. Med denna strategi kan man på ett neutralt sätt lösa auk-
toritetsproblemet eftersom normerna blir avlägsna och distansen till dem markeras. Inte heller 
här framstår myndigheten som någon egentlig maktauktoritet. 

Omtal förekommer framför allt i BoV och UtlN som alltså båda ofta vill distansera sig från 
normerna. 

UtlN använder dock ganska ofta också ett kollektivt tilltal med vi. UtlN markerar därmed 
att ansvaret ligger på en kollektiv nivå – som omfattar både myndigheten och myndighets-
medarbetaren – i stället för på den individuella nivån. Den försöker på så sätt omdefiniera vad 
som är den lokala normen genom att fastslå att ett visst bruk är – eller bör vara – vedertaget 
på myndigheten. Detta förstärks av att UtlN gärna använder kategoriskt presens för att ge re-
kommendationer. Detta understryker att den inte lämnar utrymme för andra synvinklar. Den 
gör sig själv till en lokal auktoritet, och den framställer myndigheten som den auktoritet som 
ytterst bestämmer över skrivandet. 

UtlN är dock auktoritetsmässigt mycket komplicerad. Här finns en uppenbar konflikt mel-
lan olika auktoriteter, och olika delar av texten talar med olika röster som framställer auktori-
tetsförhållanden på olika sätt. Den första delen ligger nära den individualistiska: här finns di-
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rekt tilltal med ansvaret för språket förlagt hos mottagaren personligen och många argument 
som ska övertyga. Den andra delen utmärks av ett vi-tilltal som gör anspråk på att göra hand-
ledningen själv till auktoriteten. Samtidigt bryts denna röst mot andra auktoriteters insprängda 
röster. Detta tyder på att den har kommit till i en miljö där förhållandet till auktoriteter är 
komplext. 

Även JbV är auktoritetsmässigt komplex eller splittrad; den gör visserligen ibland sig själv 
till en auktoritet genom att ge rekommendationerna med vi-tilltal som UtlN, men använder 
ändå relativt ofta direkt tilltal. JbV vittnar på så sätt om ett osäkert eller snarare förvirrat för-
hållande till var ansvaret bör ligga. Detta understryks av att det finns en särskild röst som 
ibland kommer in och kommenterar språkreglerna, och som ibland måste ta till argument om 
rätt och fel. 

De andra handledningarna (MiV, BoV och LstSt) förefaller ha ett mer avspänt förhållande 
till auktoriteterna, och distanserar sig gärna från ansvaret, inte minst genom att lägga det på 
mottagaren. Dock kan det som ser ut som ett avspänt förhållande till auktoriteterna i själva 
verket vara ett strategi för att undertrycka en splittring – det kan t.ex. gälla den mycket 
enhetliga men ganska strama MiV. 

Det finns inget entydigt samband mellan handledningarnas förhållanden till auktoriteter 
(såsom det, enligt min tolkning, avspeglas i texten) och hur själva myndigheten ser ut. Utlän-
ningsnämnden är den myndighet som är mest homogen, både vad gäller de anställda och vad 
gäller textproduktionen. Ändå är handledningen UtlN en av de mest heterogena texterna. En 
tolkning är att UtlN kan kosta på sig att tala med olika röster i olika ärenden eftersom den 
vänder sig till en så väl definierad mottagargrupp. Analogt med detta har den mest geografiskt 
splittrade myndigheten, Migrationsverket, en handledning som är mycket enhetlig. Detta 
skulle kunna tolkas som en strategi för att språkligt överbrygga denna splittring och försöka 
skapa enhetlighet inom myndigheten genom att använda ett enhetligt framställningssätt. 
Denna tolkning kan dock ifrågasättas eftersom den motsatta tendensen kan spåras i JbV – 
Jordbruksverket är liksom Migrationsverket geografiskt uppdelat, men i JbV motsvaras detta 
av en tydligt inre splittring i handledningen, kombinerat med en hög grad av auktoritet. Denna 
typ av tolkningar blir alltså inte generellt hållbara. 

Inte heller andra försök att förstå handledningarna utifrån den lokala kontexten visar sig 
helt framgångsrika. Inriktningen på texttyper kan visserligen förklara att UtlN (som bara be-
handlar beslut av olika slag) framstår som den mest auktoritära; det är sannolikt att bindande 
rekommendationer oftare kan ges för väl definierade och enhetliga texttyper. Sambandet 
mellan antal texttyper och auktoritet gäller dock inte generellt. Det kan t.ex. inte förklara de 
stora skillnaderna mellan BoV från Boverket och JbV från Jordbruksverket eftersom de får 
samma värde på denna variabel: båda är myndigheter som är inriktade på specialområden 
men som framställer många olika texttyper. (Detta gäller även LstSt från Länsstyrelsen i 
Stockholms län.) Inte heller räcker allmänna drag i tillkomsthistorien för att förklara skillnad-
erna mellan handledningarna; t.ex. har både BoV och JbV tillkommit som komplement till 
kursverksamhet, men har ändå i många avseenden fått diametralt motsatt utformning. 

På det hela taget räcker alltså inte de kontextuella faktorerna (samhälle och myndighet) för 
att förklara skillnaderna mellan handledningarna. Enstaka drag i dem kan ses som funktioner 
av kontexten, men sambanden är sällan uppenbara och entydiga, och en tolkning av handled-
ningens utformning med strikt utgångspunkt i de kontextuella faktorerna leder till motsägelse-
fulla slutsatser. I detta avseende räcker alltså inte ett diskursanalytiskt angreppssätt för att för-
stå handledningarna. I stället tror jag att man bör förstå de fem handledningarna utifrån deras 
roll som delar av den övergripande svenska språkplaneringen för den svenska myndighets-
språket, närmare bestämt som fem olika förslag på hur man kan lösa ett i grunden gemensamt 
problem: hur man kan påverka och förbättra språket på en myndighet. Som förslag till lösning 
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på detta problem har de olika förtjänster. BoV är troligen den som bäst förmår förändra 
myndighetsskribentens språksyn genom att den prioriterar förklaringar och argumentation. 
UtlN har å andra sidan de största chanserna att verkligen lyckas genomdriva en konkret 
förändring av språkbruket genom att den ger mycket specifika och till myndigheten väl an-
passade rekommendationer för de centrala texterna. Detta gäller också MiV, även om den har 
en större bredd som kanske gör den mindre pricksäker. LstSt och i synnerhet JbV framstår 
som mer trubbiga redskap. I synnerhet JbV missar troligen sitt mål – om detta är att förbättra 
språkbruket – genom att den lägger stor vikt vid normering av detaljer och mindre vikt vid 
mer övergripande språkbruksfrågor. 

 

”Skriv kort och begripligt, framför allt kort” 
I inledningen citerade jag Catharina Nyström som, utifrån en undersökning av den svenska 
myndighetsspråkvårdens villkor (Statskontoret 2001), konstaterade att det i vissa avseenden 
”inte råder enighet om vad som är ett gott myndighetsspråk” (s. 104). Denna tanke har varit 
en utgångspunkt för min undersökning av fem skrivhandledningar från svenska myndigheter, 
där syftet varit att frilägga den syn på språket och språkvården som de förmedlar och jämföra 
dem med den centrala myndighetsspråkvårdens. Mitt resultat pekar åtminstone delvis i mot-
satt riktning mot Nyströms: det finns en enighet som vad som är ett gott svenskt myndighets-
språk. Detta gäller i alla fall på ett övergripande plan. Mina resultat visar nämligen att det 
språkvårdsarbete som bedrivs lokalt vid svenska myndigheter har samma mål som den 
centrala svenska myndighetsspråkvården och att de i nästan alla avseenden bygger på och 
förmedlar samma värderingar. Samtidigt framkommer också vissa väsentliga skillnader. 

En likhet mellan den centrala myndighetsspråkvården och skrivhandledningarna är det 
dubbla syftet. Den centrala myndighetsspråkvården har som sitt huvudsyfte att förändra 
språkbruket så att myndighetsspråket blir enklare och mer begripligt, det som ofta beskrivs 
som ”klarspråk”. Den har också som uppgift att normera, d.v.s. göra själva språkkorpusen 
mer enhetlig, vilket främst görs genom Myndigheternas skrivregler (2001 m.fl. upplagor). I 
fyra av de fem skrivhandledningarna finns båda dessa syften – de vill i högre eller lägre grad 
både förändra språkbruket och normera. Den femte, BoV, nöjer sig i huvudsak med att för-
söka förändra språkbruket. 

I synen på språk och språknormer förmedlar handledningarna i stort sett samma bild som 
den centrala myndighetsspråkvården: en ganska nyanserad och reflekterande språksyn med 
fokus på mottagaranpassning i form av begriplighet och läsbarhet. Endast enstaka gånger 
framträder i handledningarna en mer endimensionell inriktning med korrekthet som själv-
ändamål (framför allt i JbV). Däremot framgår det i flera handledningar förvånansvärt sällan 
vilka konkreta språkliga förändringar som kan leda till större mottagaranpassning. 

En skillnad mellan handledningarnas och den centrala myndighetsspråkvårdens argumen-
tation är att flera av de argument för ett förändrat myndighetsspråk som används i den 
centrala myndighetsspråkvården saknas i handledningarna. Den centrala myndighetsspråk-
vården argumenterar för en förändring av språkbruksmönster med hänvisning till demokrati, 
rättssäkerhet, effektivitet och minskade kostnader, men dessa argument saknas nästan helt i 
handledningarna. I två fall (UtlN och MiV) finns en del av denna argumentation i förord eller 
motsvarande. 

Att denna typ av djupare argumentation saknas bland rekommendationerna är ett problem. 
Det kan leda till att en de förmedlar leder till en förenklad syn på språket som ett oproblema-
tiskt och neutralt redskap, vilket riskerar att göra handledningarna mindre effektiva. Om man 
ska åstadkomma en förändring av språkbruksmönster måste man arbeta med attityderna till 
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språkbruket. Det är inte sannolikt att myndighetsspråket kan bli bättre om det inte görs be-
gripligt varför en förändring är nödvändig. 

Det kan finnas två förklaringar till att denna djupare argumentation saknas. Den ena hänger 
samman med flera av handledningarnas bakgrund, att de varit avsedda att kompletteras av (el-
ler komplettera) andra språkvårdsinsatser som föredrag, kurser och temadagar om språket. I 
dessa aktiviteter har det funnits plats för den typ av attitydförändrande inslag som i hög grad 
saknas i handledningarna. Det är dock olyckligt om man på detta sätt förlitar sig på att attityd-
förändringarna kan klaras av en gång för alla och sedan lämnas därhän. Skrivhandledningarna 
är ju den del av språkvårdsinsatsen som fysiskt blir kvar sedan kurserna avslutats. Därför är 
det viktigt att dessa förstärker och ger samma budskap för att det långsiktiga språkvårdsar-
betet ska lyckas. 

Den andra förklaringen till att handledningarna ser ut som de gör kan ligga i själva genren 
och dess villkor. Överskådlighet och hanterbarhet är viktiga positiva egenskaper för en skriv-
handledning. Därför finns det begränsat utrymme för varje rekommendation och den måste 
uttryckas mycket kortfattat. Därför blir det antagligen så att det till synes mest umbärliga, ar-
gumentationen, utelämnas. Det ligger också i genrens villkor att texten består av en stor 
mängd artiklar, och om samma argument skulle framföras i varje artikel skulle handledningen 
antagligen bli oläsbar. 

Att argumenten om demokrati, rättssäkerhet, minskade kostnader och effektivisering sak-
nas betyder alltså inte att de inte skulle användas inom den lokala myndighetsspråkvården. 
Tvärtom kan man anta att det är denna typ av resonemang som gör att det trots allt förekom-
mer lokal myndighetsspråkvård. Men att handledningarna inte förmår förmedla denna viktiga 
dimension inom språkvården gör att man kan ifrågasätta handledningarnas existensberättig-
ande. Finns det verkligen finns någon mening med att göra skrivhandledningar om de inte 
förmår genomföra det viktiga attitydförändrande arbetet, samtidigt som det finns en text som 
Myndigheternas skrivregler? 

Trots dessa invändningar tror jag att skrivhandledningar kan ha ett existensberättigande om 
de har ett tydligt mål och arbetar för att nå det på ett konsekvent sätt och om de skräddarsys 
för den enskilda myndighetens behov. En handledning som UtlN som begränsar sin räckvidd 
till en enda genre och där går in på detaljerade föreskrifter har större förutsättningar att lyckas 
förändra och förbättra en myndighets texter – och har därmed större berättigande – än en 
handledning som JbV som mest framför allmänt hållna råd som bara förändrar enstaka 
detaljer på ytan. 

Frågan om vilket genomslag en handledning egentligen får i en myndighets skrivande är 
dock inget som denna undersökning kan svara på, utan blir en uppgift för framtida forskning. 
Men man kan konstatera att en handledning som UtlN visserligen har goda förutsättningar att 
kunna förändra texters utformning, men knappast förmår förändra de djupare liggande attityd-
erna hos dem som skriver. Kanske är detta omöjligt att göra med en skrivhandledning med de 
förutsättningar som finns. Ändå: om arbetet med att förändra det svenska myndighetsspråket 
ska bli framgångsrikt måste man prioritera begripligheten och de djupare förklaringarna fram-
för kortheten och den slagordsmässiga enkelheten. Man bör inte följa det märkligt formuler-
ade råd som ges i förordet till LstSt, där kortheten framställs som en dygd överordnad begrip-
ligheten: 
 

Skriv kort och begripligt, framför allt kort (LstSt s. 1) 
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Källor 

BoV = Skrivboken. Om språk och skrivande på Boverket. 1998. Boverket. 

JbV = En lathund för skribenter på Jordbruksverket. 2002. Jordbruksverket. 

LstSt = Klarspråk. 1995. Länsstyrelsen i Stockholms län.  

MiV = Så skriver vi på Migrationsverket – en skrivhandledning. 2001. Migrationsverket.  

UtlN = Utlänningsnämndens skrivbok. Handledning i att skriva beslut. 2002. Utlännings-
nämnden.  
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