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Undersökningen handlar om varför vissa texter som ett företag 
skickar till sina kunder inte får den effekt som företaget tänkt sig. 
Den visar också hur mycket tid företaget måste lägga ner för att för-
klara det som texterna var tänkta att förklara.  

Undersökningen bygger på en brevväxling mellan ett skadere-
gleringsföretag och personer som krävt ersättning efter att ha skadats 
vid en läkarbehandling. Breven analyseras språkligt och innehållsligt 
med utgångspunkt från personernas synpunkter på hur deras ären-
den har behandlats.  

De texter som kräver mest tid att förklara är de som är tänkta att 
övertyga om att utredningen gått rätt till. En huvudorsak till att tex-
terna inte fungerar är att textnivån inte har anpassats till läsmålet. 
Texternas ideationella och interpersonella struktur förmår inte invol-
vera läsaren och påverka denne i önskad riktning. 
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Inledning 
 
 
En informerande text som inte informerar är en dålig text, och en text 
som ska övertyga men inte är övertygande är också en dålig text. 
Detta betyder inte att en text är dålig på grund av att läsaren inte tror 
på informationen eller inte blir övertygad av argumentationen. Men 
om läsaren ska tro på informationen måste han begripa det som står, 
och ska han bli övertygad måste han begripa argumenteringen. 

Ett företag som misslyckas med att kommunicera med sina kun-
der i detta avseende riskerar att råka ut för kostnader (också myn-
digheter och organisationer riskerar att drabbas av ”kostnader” om 
de brister i sin kommunikation med medborgare, klienter, brukare 
etc.)  

Det rör sig om olika slag av kostnader som är mer eller mindre 
allvarliga. Blir en kund tillräckligt ofta missnöjd med hur informa-
tion ges, vänder han sig kanske någon annanstans, vilket innebär en 
kostnad i form av utebliven försäljning. Dessutom kommer den före 
detta kunden förmodligen att berätta för sina affärskontakter och 
bekanta om företagets dåliga kommunikation vilket innebär minska-
de försäljningsmöjligheter. Dåligt rykte är kostsamt bland annat där-
för att det är så svårt att utrota. 

En mer direkt kostnad är hanteringen av de missnöjda kunderna 
medan de fortfarande är kunder. Företaget tvingas binda upp resur-
ser under den tid det tar att bemöta synpunkter som har sin grund i 
bristande kommunikation. Dessa resurser skulle kunna användas 
mer produktivt inom företagets kärnverksamhet. Trots det tror jag 
att många företag agerar som om kunders klagomål på bristande 
kommunikation är en oväntad, men möjligen ofrånkomlig, händelse 
som oftast löses när den uppstått.  

 
 
Syfte  
 
Syftet med den här undersökningen är att analysera hur skriftlig 
kommunikation mellan ett företag och dess kunder kan brista i be-
griplighet. Jag ska undersöka om vissa typer av brister är mer vanli-
ga än andra och om det i så fall beror på vilken funktion texten har. 

Ett annat syfte med undersökningen är att ta reda på hur mycket 
tid företaget måste lägga ner för att bemöta och utreda kundernas 
kritiska synpunkter orsakade av dålig text (den tid som kunden på 
motsvarande sätt lägger ner motsvarar givetvis också en kostnad 
men den ingår inte i studien).  

 
 
Personskadereglering AB 
 
Personskadereglering AB (PSR) i Stockholm gör medicinska utred-
ningar av personskador och betalar ut eventuell ersättning på upp-
drag av olika försäkringsbolag. De flesta skador är patientskador, det 
vill säga skadorna inträffar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. 
Varje år utreds omkring 9 500 skadeanmälningar. Störst uppdragsgi-
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vare är Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), som är 
landstingens, regionernas och Gotlands kommuns gemensamma för-
säkringsbolag. PSR har drygt 80 personskadereglerare som samarbe-
tar med cirka 85 specialistläkare inom alla medicinska områden. PSR 
bildades 1994 av Skandia, Folksam och LÖF, men ägs sedan augusti 
2003 helt av LÖF.  
 
 
Vilka skador ersätts? 
 
För att PSR ska ersätta en skada måste den ha varit möjlig att undvi-
ka eller ha uppkommit på grund av 
•  fel på sjuk- och tandvårdsutrustning eller felaktig hantering från 
 sjukvården av sådan utrustning 
•  felaktig diagnos 
•  att infektion tillförts vid behandlingen (men inte om infektionen 
 var möjlig att förutse eller om den uppkommit vid behandlingen 
 av en allvarlig sjukdom) 
•  olycksfall i samband med sjuk- och tandvård, under sjuktransport 
 eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller 
 utrustning 
•  felaktig ordination av mediciner eller felaktigt utlämnande av 
 läkemedel. 

 
PSR ersätter inte en skada enbart därför att behandlingen inte har 

lett till önskat resultat eller därför att det uppstått en komplikation. 
Inte heller ersätts en skada på grund av komplikationer som är omöj-
liga att undvika. Man får inte heller ersättning om man behandlats 
för ett direkt livshotande tillstånd eller för biverkningar av mediciner 
som ordinerats på ett riktigt sätt. Försäkringen tar inte heller ställ-
ning till frågor som rör t.ex. bemötande eller bristande resurser inom 
sjukvården. En skada kan bara anmälas av den som har drabbats av 
den eller av dennes föräldrar om han eller hon är under 18 år, eller 
av någon som har patientens fullmakt. Därutöver kan dödsbodeläga-
re, god man eller förvaltare med beslut från myndighet anmäla en 
skada. 
 
 
Kostnadsfritt för anmälaren 
 
Handläggningen hos PSR är kostnadsfri för den enskilde. PSR finan-
sieras av LÖF vars verksamhet i sin tur bekostas med skattemedel. 
En skada måste anmälas inom tre år från det att  
• skadan är objektivt märkbar 
•  patienten inser att skadan kan ha samband med en behandling 
 och att patientskadeersättning är möjlig 
•  patienten får reda på vilken försäkringsgivare som ska krävas på 
 ersättning. 

Dessutom måste skadan anmälas senast tio år från det den har in-
träffat. Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett. När anmälan 
kommit in till PSR och registrerats i företagets datasystem, får patien-
ten ett bekräftelsebrev om att anmälan är mottagen. Därefter startar 
utredningen med att PSR hämtar in patientjournaler, läkarutlåtanden 
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och annan nödvändig medicinsk dokumentation. Detta tar normalt 
två–tre månader varefter den egentliga handläggningen börjar. Innan 
PSR gör sin bedömning om patienten har rätt till ersättning konsulte-
ras ofta medicinsk expertis. Det är fristående rådgivare vilka inte har 
varit inblandade i patientens behandling eller verksamma på den 
klinik där patienten har behandlats. Rådgivarna lyder under särskil-
da etiska riktlinjer. Hela utredningen tar normalt åtta–tolv månader, 
i komplicerade fall längre tid. Om patienten har rätt till ersättning 
och handläggningen fördröjs har patienten rätt till dröjsmålsränta.  

 
 
Ersättningen beror på skadans konsekvens 
 
Ersättning kan lämnas för  
•  inkomstförlust 
•  merkostnader 
•  sveda och verk 
•  lyte och men eller olägenheter 
•  begravningskostnader eller underhållsersättning. 

 
Ersättningens storlek beror helt och hållet på skadans konsekven-

ser. PSR tillämpar de ersättningstabeller som är antagna av Trafik-
skadenämnden. Ungefär hälften av anmälningarna leder till ersätt-
ning. Den vanligaste orsaken till att ersättning inte betalas är att ska-
dan inte hade gått att undvika.  Den som inte är nöjd med PSRs be-
slut kan begära att Patientskadenämnden yttrar sig i ärendet. Pati-
entskadenämnden är en oberoende nämnd där sex av sju ledamöter 
är utsedda av regeringen. Nämndens yttrande, som är rådgivande, 
ska verka för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadela-
gens regler om patientskadeersättning. Den som inte nöjd med Pati-
entskadenämndens yttrande kan dra ärendet inför allmän domstol 
genom att väcka talan mot LÖF.  

 
 
 

Teori och tidigare forskning 
 
 
Vad betyder begriplighet? 
 
Att begripa en text (exempelvis i ett brev från ett företag) innebär 
inte endast att förstå vad orden och meningarna betyder; även om 
jag obehindrat kan läsa igenom texten är det inte säkert att jag har 
förstått. Man kan jämföra med att läsa en engelsk text. Vi har säkert 
alla varit med om att läsningen flyter på och att orden var för sig är 
begripliga. Men när vi kommit till slutet har vi ändå inte riktigt kläm 
på vad alltihop betyder.  

En annan orsak till att en text uppfattas som obegriplig kan vara 
att texten kräver vissa förkunskaper hos läsaren för att begripas. En 
text kan också vara ointressant även om den är lättläst. Då kommer 
jag troligen inte att engagera mig i den och därför inte heller inte 
kunna redogöra för innehållet efteråt. Även i det fallet kan texten 
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kallas obegriplig. En text som ska övertyga mig om något är också 
obegriplig om jag inte kan bedöma argumenteringen därför att den 
är ologisk eller bristande. Texten kan visserligen vara begriplig rent 
textuellt men alltså inte i förhållande till sitt syfte.  

De flesta är nog överens om att ifall läsaren inte begriper en text, 
så kommer texten heller inte att fungera som skribenten har tänkt 
eller läsaren förväntat sig – att till exempel öka läsarens kunskap, 
övertyga läsaren om något, lugna läsaren, få denne att fylla i en 
blankett eller reagera på något annat sätt.  

 
 

Vi vill olika saker med läsningen 
 

Britt-Louise Gunnarsson (1982:81ff), kopplar samman fem läsmål1 
med olika textnivåer. Med läsmål menar hon det läsaren vill med 
texten (eller det skribenten vill att läsaren ska vilja). Det handlar om 
läsarens engagemang, hur pass involverad i texten han behöver bli. 
På den lägsta nivån handlar det om att enbart komma ihåg orden, till 
exempel när vi vill lära oss en sångtext utantill. Nästa nivå innebär 
att förstå vad texten konkret handlar om utan att den berör oss när-
mare. Ett exempel är när vi förhör barnen på deras läxa. Vi förstår, 
men texten angår oss inte särskilt mycket. Den tredje läsnivån inne-
bär att vi förstår och sätter oss in i vad skribenten menar med texten. 
Det kan vara när vi läser en debattartikel av en politiker för att förstå 
dennes ståndpunkt. Vi blir således mer och mer engagerade ju högre 
läsmål vi har. På nivå fyra införlivar vi texten med tidigare erfaren-
heter och drar slutsatser eller reflekterar. Det målet har vi när vi t.ex. 
läser en broschyr från en myndighet, men också när vi uppslukas av 
en deckare. Den högsta graden av engagemang gäller läsnivå fem 
där målet med läsningen är att vi ska agera eller reagera på något vis, 
exempelvis utföra en handling efter en bruksanvisning eller inta en 
viss ståndpunkt.  
 
 
Texter är skrivna på olika textnivåer 
 
Mot detta ställer hon ett antal textnivåer. Dessa sträcker sig från de 
lägsta nivåerna som gäller ord, syntax, typografi etc. till den högsta 
som avser textens perspektiv, attityder, struktur, funktion etc. För att 
begripa texter med läsmål på lägre nivåer är valet av ord och typo-
grafi mest avgörande. För läsmål på de högre nivåerna är på motsva-
rande sätt perspektiv, struktur med mera mest avgörande för begrip-
ligheten. Gunnarsson anser att teorin passar bäst för handlingsinrik-
tade texter, alltså de med läsmål på nivå fem. Dessa texter behöver 
inte bara vara bruksanvisningar, utan kan också gälla sådana där 
handlingen är tänkt att utföras i framtiden, såsom föreskrifter, regler, 
anvisningar i broschyrer och liknande. Men teorin fungerar även för 
läsmål på nivå fyra. Gunnarsson nämner läroböcker, vilka har ett 
indirekt handlingsmoment då de syftar till ökad kunskap som senare 
ska kunna användas i olika sammanhang.  
                                                
1 I Läsning (Melin & Lange 1985 Den varierande läsprocessen) infogar Gunnarsson ytterligare ett 
läsmål på de lägre nivåerna. Det tidigare femte läsmålet sammanfaller dock med det nya sjätte. 
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Lättare för en är lättare för alla 
 
I en ännu tidigare studie behandlar Christer Platzack (1973) också 
begreppet begriplighet. Dels menar han att en text blir lätt att förstå 
om läsaren så snabbt som möjligt kan genomskåda dess funktionella 
betydelse. Jag tolkar det som att förstå läsmålet. Dels bekräftar han 
också flera tidigare studier som säger att om en person har lättare att 
läsa en viss text framför en annan, så är den texten också lättare att 
läsa för alla andra. Och detta gäller oberoende av de olika personer-
nas läsförmåga. Lars Melin (2004:67) uttrycker samma sak när han 
påstår att det som är svårläst för en är svårtläst för alla, fastän på oli-
ka nivå. Hans Larsson (1999) visar att metoderna att göra en viss text 
mer begriplig är lika tillämpbar även på personer med annat mo-
dersmål än svenska. 

 
 

Så kan begriplighet definieras  
 
Begriplighet kan alltså ses som något relativt – som en funktion av 
läsmål och textnivå. Ju mer skribenten vill att texten ska engagera 
läsaren, desto större krav ställs på textens alla strukturnivåer. Om-
vänt kan sägas att en text som endast minimalt vill engagera läsaren, 
är tillräckligt begriplig om den uppfyller grundläggande textuella 
krav. Om läsmålet är att lära sig en bibelvers utantill, är texten be-
griplig om ord och syntax någorlunda följer gängse grammatik. Om 
syftet däremot är att bibelversen ska användas som föredöme och 
livsnorm, är texten begriplig endast om läsaren kan göra tolkningar, 
dra slutsatser, se paralleller och liknande. 

 
 

Vad utmärker begriplig text? 
 
Var fjärde svensk anses ha svårigheter att läsa en vanlig text (Cent-
rum för Lättläst, Melin 2004:67 och Skolverket 1996). Vilka konkreta 
faktorer i en text som gör den begriplig har undersökts många gång-
er. Det är mycket vanligt att genom analys och experiment komma 
fram till hur en text bör skrivas för att den ska bli optimalt begriplig. 
Framförallt gäller det på ett generellt plan, dvs. man kan ge över-
gripande råd (eventuellt med exempel) om textuell, ideationell och 
interpersonell struktur liksom stiltyper (t.ex. Hellspong & Ledin 1997 
och Nyström 2001).  

I det tidigare avsnittet konstaterades att det som är lätt att läsa för 
en person också är lätt att läsa för en annan – oavsett personernas 
läsförmåga. Jag har gått igenom några rapporter som undersökt om 
och hur begripligheten skulle kunna förbättras i texter som riktar sig 
till personer med annat modersmål än svenska samt till personer 
med svenska som modersmål men som har lässvårigheter eller är 
otränade läsare. Dessutom har jag tittat på en undersökning av en 
myndighetstext som riktar sig till en genomsnittlig svensk läsare, 
men som ändå kan antas vara svår att förstå på grund av bland annat 
terminologi och avsändarperspektiv.  
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Förenklad text blev inte generellt mer begriplig 
 
Hans Larsson (1999) utgår i sitt examensarbete från brev utskickade 
av en stadsdelsförvaltning till medborgarna i ett invandrartätt områ-
de (Rinkeby i Stockholm) med annat modersmål än svenska. Breven 
skrevs om med avseende på en rad faktorer. Följande faktorer anges 
som de troligen ”viktigaste för en förbättrad begriplighet och under-
lättad läsning av testets texter”(1999:18): 

 
Perspektiv 
• det viktigaste budskapet för läsaren framhävs och förtydligas, både 
med rubriker och i texten. 
• en personligare ton gentemot läsaren. 
• rubriker och mellanrubriker, som vägleder läsaren. 
• brevets upplägg med ”Gör så här-instruktioner”. 
• redundant och explicit information, t.ex förtydliganden som original 
(inte en kopia). 
Struktur/Disposition 
• informationens placering i brevet och brevets längd. 
• förbättrad styckeindelning. 
Typografi 
• punktlistor och fetningar av nyckelord. 
Syntax 
• aktiv sats med subjekt istället för passiv utan agent, t.ex. Ni ska skicka 
brevet istället för Brevet ....... ska skickas. 
• okomplicerad meningsbyggnad. 
• logiskt formulerade svarsalternativ. 
Ord 
• vardagliga, konkreta och konsekventa, t.ex. brev istället för skrivelse. 

 (1999:18) 
 

Ambitionen vid omskrivningen var att skapa en text som underlättar 
för medborgarna att agera på rätt sätt. Läsmålet var att ”[…] på ett 
tydligt och enkelt sätt informera läsaren så att denne kan handla rätt” 
(1999:7). Larsson menar att han haft ett ”handlingsinriktat medbor-
garperspektiv” (1999:7) som mål. 

Två grupper fick läsa originaltexten respektive den omskrivna 
versionen och samtidigt besvara ett antal frågor om innehållet. Re-
sultatet visade att antalet rätt svar blev 20 procent högre för dem som 
läst de omskrivna texterna. Dessutom visade det sig att kvaliteten på 
svaren ökade betydligt; de blev mer fullständiga och detaljrika. Lars-
sons hypotes är att ju mer fullständigt och detaljerat svar som gavs, 
desto mer hade testpersonen förstått. Men han konstaterar också att 
resultatet inte är helt okomplicerat eftersom flera testpersoner fick 
sämre testresultat på de omskrivna texterna. Larsson förklarar 
(1999:18) detta bland annat med att de omskrivna texterna ”ser ut att 
vara längre” och därför bjuder ökat läsmotstånd.  

 
 

Text för lässvaga blev inte mer begriplig för andra 
 
Jens Eeg-Olofsson (2004) undersöker i en C-uppsats om informa-
tionstext är generellt lättare att förstå i lättläst version (LL) än i van-
lig, det vill säga lättare för alla. Han låter 245 gymnasieungdomar 
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läsa dels myndighetstexter i original, dels versioner som Centrum för 
Lättläst arbetat om enligt sina riktlinjer. Därefter gjordes en kun-
skapstest för att upptäcka skillnader i förståelsen. Resultatet visade 
att det inte gick att se någon betydande skillnad. Båda texttyperna 
var i princip lika lätta att förstå. Men hur stämmer det med hypote-
sen: lätt för en är lätt för alla? Givet att LL-text är lättare än vanlig 
text att förstå för personer med lässvårigheter, så borde motsvarande 
skillnad märkas även hos gymnasieungdomarna (fast på en annan 
nivå).  
 
 
… och inte mer begriplig för lässvaga heller 
 
I Lena Olsson Kihl (2005) undersöks i  en uppsats på tio poäng hur 
begriplig lättläst samhällsinformation är för personer som har en be-
gåvningsnedsättning. Dessutom studeras vad det är som gör en text 
svår för dessa personer. Tio vuxna personer med en begåvningsned-
sättning fick läsa högt ur en text. Under läsningen intervjuades test-
personen om det stycke han just hade läst (två personer läste två tex-
ter och blev således intervjuade två gånger). Intervjuerna skrevs ut så 
exakt som möjligt och analyserades, varefter testpersonernas tolk-
ning jämfördes med undersökarens analys av vissa ideationella 
strukturer i texterna.  

Ett resultat var att vissa svårigheter kvarstod även i texter som 
hade skrivits om till lättläst version (2005:58). Ett annat resultat av 
studien var att begripligheten inte bara berodde på texten, förmågan 
att läsa samt förkunskaper. Graden av begriplighet hängde också 
samman med hur personen läste; om det skedde passivt utan att han 
brydde sig om informationen eller aktivt med avsikt att förstå inne-
hållet.  

Också Lena Dahlstrand (2004) undersöker i sitt examensarbete om 
lässvaga personer har lättare att läsa en text som gjorts mindre kom-
plex. Resultatet beskrivs som spretigt och inte entydigt (2004:23). 
Lästiden för de omskrivna lättare texterna var i en del fall till och 
med längre än för ursprungstexten. Somliga svar visade också att 
även den lättare texten var svår. Hälften svarade mest rätt på den 
lättare texten, och den andra hälften svarade mest rätt på den ur-
sprungliga texten. Men övervikten var inte särskilt stor. Det skilde i 
snitt ett korrekt svar mer (2004:21f). 

 
 

Inte begripligare trots medveten språkvård 
 
Charlotta Carlberg Eriksson (2004) konstaterar i en annan C-uppsats 
att Skatteverket har en medveten språkvård och kontinuerligt strävar 
efter att bli bättre för att underlätta för medborgarna (2004:21). Det 
verkar därför rimligt att anta att myndighetens texter tillhör de mest 
begripliga i sin genre. Syftet med undersökningen var därför att ana-
lysera styrkor och svagheter i några texters kommunikativa kapacitet 
och som undersökningsobjekt valdes beslut och brevsvar från for-
donsskatteenheten. Såväl textuell som interpersonell och ideationell 
struktur analyserades. Dessutom användes Klarspråkstestet vilket 
behandlar bland annat graden av mottagaranpassning och budskap.  
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Carlberg Erikssons slutsats är att språket vid en första genomläs-
ning verkar vara begripligt; ord och formuleringar känns igen från 
vardagen och har en överblickbar struktur (dvs. en låg textnivå, min 
anm.). Vid en närmare genomgång kommer emellertid Carlberg 
Eriksson fram till att språket brister när det gäller djupförståelsen –
 trots Skatteverkets språkliga ambitioner. Carlberg Eriksson antyder 
att det kan vara lätt att fastna i företagsinterna diskurser samtidigt 
som det kan vara svårt att åstadkomma förändringsarbete när det 
gäller att nå läsmål på högre nivåer.  

Sammanfattningsvis visade dessa undersökningar att 
 

• omskriven text är både lättare och i vissa fall svårare för personer 
 med svenska som andraspråk (Larsson)  
• LL-text inte är lättare för personer med normal läsförmåga (Eeg-
 Olofsson; Dahlstrand) 
• text som skrivits om i LL-version fortfarande är svår för personer 
 med begåvningsnedsättning (Olsson-Kihl) 
• en medveten ambition att anpassa texten till höga läsmål har 
 svårt att få genomslag (Carlberg Eriksson).  

 
 
Ökad begriplighet bara på lägre nivå 
 
Detta förefaller vara ett ganska svagt stöd för att bearbetade texter 
skulle vara lättare att begripa. En förklaring kan vara att omskriv-
ningarna till största delen har skett av den textuella strukturen. Om 
läsaren har ett högt läsmål ökar därför inte begripligheten nämnvärt 
enligt Gunnarsson teori. Om läsaren däremot har ett lågt läsmål, men 
man trots det mäter djupförståelsen, blir det sannolikt heller ingen 
skillnad mellan de olika textvarianterna; den ena blir lättare att läsa 
men har fortfarande ett lika svårt innehåll. Olsson Kihl (2005) noterar 
också att graden av begriplighet hängde samman med om personen 
läste passivt eller aktivt (2005:58). 

Att omskrivningarna i första hand träffar de lägre textnivåerna 
understöds av Carlberg Eriksson (2004:21). Trots myndighetens 
medvetna ambition att arbeta med språkutveckling i texterna, är ris-
ken stor att medarbetarna fastnar i interna diskurser och skrivkultu-
rer. Troligen fungerar dessa mer återhållande på förändringar av stil, 
perspektiv, funktion etc. än förändringar av ordval, meningsbygg-
nad, textbindning etc. 

 
 
Hur mäts begriplighet?  
 
Texter kan undersökas analytiskt eller experimentellt. Vid analytiska 
undersökningar väljs den metod som bäst lämpar sig för det som ska 
studeras: bland annat stil, struktur, genre och läsbarhet. Det finns en 
mängd infallsvinklar. Lennart Hellspong (2001) ger 24 exempel på 
analysmetoder som är lämpliga för brukstexter.  

När det gäller experimentella undersökningar kan dessa ske med 
subjektiva eller objektiva metoder. En subjektiv metod innebär till 
exempel att testpersonen ger ett allmänt omdöme om texten eller 
skattar intrycket av texten på en skala. Med en objektiv metod mäts 
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läshastighet eller läsförståelse. Det senare genom att man ställer kun-
skapsfrågor om texten eller utelämnar vissa ord och låter testperso-
nen fylla i dem som fattas.  

En nackdel med en subjektiv metod är att testpersonen måste 
kunna skilja på texten och själva innehållet. Ett annat problem är att 
testpersonens inställning till texten eller innehållet kan påverka hans 
inställning. När det gäller den objektiva metoden kan det vara svårt 
att utforma frågorna så att inte testpersonens förkunskap får avgö-
rande betydelse. Ett annat problem med en objektiv metod är att enk-
la flervalsfrågor inte mäter djupförståelse särskilt effektivt. Testper-
sonernas förhållande till uppgiften kan också påverka testet. I Dahl-
strand (2004) mättes hur lång tid olika texttyper tog att läsa samt hur 
antalet rätta svar på ett kunskapstest varierade mellan testtyperna. 
Trots instruktion att läsa i sin egen takt uppfattade flera försöksper-
soner uppgiften som en hastighetsövning. Andra såg det som en 
kunskapstävling.  

 
 

Tester mäter oftast artificiella situationer 
 
Att dessa metoder sällan är förankrade i reella situationer kan också 
ses som en nackdel. Det kan vara svårt att veta vilken praktisk slut-
sats som kan dras av ett visst analysresultat. Hur stor betydelse för 
begripligheten har det exempelvis om argumentationen brister eller 
om stilen är formell? Texten diagnostiseras, men om den lider av en 
dödlig sjukdom eller bara en lätt snuva är svårt att avgöra. När det 
gäller att använda kunskapsfrågor finns också en nackdel. Det är 
svårt att avgöra om frågorna är relevanta för läsaren i en verklig 
kommunikationssituation. Läsarens syfte med läsningen är kanske 
inte att veta svaren på just testfrågorna utan på helt andra vilka inte 
testas. Det är således inte självklart att resultatet på kunskapstestet 
visar hur effektiv texten är för läsaren. 

Lars Melin (2000:127) menar att en text är effektiv om den kan lä-
sas snabbt och lätt bevaras i minnet. Han menar att effektivitet ska 
mätas som kvoten mellan antalet poäng i kunskapstestet och läshas-
tigheten. Fördelen med en matematisk formel är att den är kvantifi-
erbar. Man erhåller exakta värden som går att jämföra. Det verkar 
rimligt att anta att denna formel av den anledningen ofta används i 
olika typer av experimentella begriplighetsstudier. Men att värdena 
är exakta behöver inte betyda att de mäter det man vill veta.  

 
 

En effektiv text behöver inte vara begriplig 
 
Ovan har nämnts några problem med att använda kunskapstest. 
Problemen kan trots allt beskrivas och därmed har man möjlighet att 
ta hänsyn till dem vid utvärderingen av testresultatet. När emellertid 
kunskapsprovet byggs in i en matematisk formel går det inte att ut-
ifrån slutresultatet säga vilken inverkan just kunskapsprovet haft. En 
testperson som uppnått exempelvis 100 poäng på ett kunskapsprov 
efter att ha läst texten A under låt säga 100 minuter skulle erhålla 
kvoten 1. Samma kvot skulle den testperson få som skummat igenom 
texten B på, låt säga en minut, och som en följd av det endast erhåller 
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1 poäng. Testet skulle bedöma texterna som lika effektiva, trots att 
den ena texten kanske erbjuder en spännande läsning med ett läsmål 
på hög nivå medan den andra textens läsmål är lågt, kanske beroen-
de på såväl ämnesval som textnivå. Det är alltså inte säkert att måttet 
på om en text är effektiv ger besked ifall texten också är begriplig. 

 
 
Hur görs texter mer begripliga? 
 
Det finns ingen vedertagen definition av arbetet att få medarbetare 
att yrkesmässigt skriva mer begripligt. Ibland talar man om klar-
språksarbete. Många menar dock att det begreppet framförallt avser 
myndigheters språkvårdande. Det anser t.ex. Andreas Nord (2002:8). 
Ett vidare och internationellt begrepp är språkplanering (language 
planning). Men inte heller språkplanering har en vedertagen defini-
tion. Robert L Cooper (1989) redovisar en rad förslag på definitioner 
som gjorts under åren, innan han slutligen lägger till en egen defini-
tion vilken har vunnit gehör hos flera svenska forskare: ”Language 
planning refers to deliberate efforts to influence the behavior of 
others with respect to the acquisition, structure, or functional alloca-
tion of their language codes”(1989:45). Enligt Nord (2002:6f) innebär 
den definitionen att språket kan påverkas på tre olika sätt. För exem-
pelvis myndigheters texter betyder det att 
 
• få fler att använda ”klarspråkssvenska” istället för kanslisvenska 
• förändra stil, genrenorm, terminologi etc. i takt med förändringar 
 i samhället 
• höja statusen på klarspråkssvenska så att den blir norm. 

 
För att uppnå dessa mål är det inte tillräckligt med enbart informa-
tion och utbildning. Arbetet med att skapa ökad begriplighet i texter 
handlar också mycket om att förändra attityder till gängse språk. 
Sådant förändringsarbete tar ofta lång tid, om det alls lyckas. Cooper 
jämför processen att etablera språkliga nyheter med den som krävs 
för ett samhälle att ta till sig innovationer i allmänhet. Han menar att 
den språkliga nyheten måste genomgå fyra steg för att bli fullt inte-
grerad och använd av språbrukarna (1989:61ff).  

Antag att den språkliga nyheten är ett nytt sätt att skriva i något 
avseende. Det mest grundläggande steget mot acceptens (steg 1) är 
att språkbrukarna känner till detta nya sätt. Nästa steg är att språk-
brukarna värderar huruvida det nya skrivsättet är till nytta för dem 
eller inte. Tredje steget mot acceptens är att språkbrukarna förstår 
hur det nya skrivsättet ska användas och att de börjar testa det, för 
att som sista steg helt inlemma det nya skrivsättet i verksamheten 
och göra det till (en ny) norm. 

 
 

Trögt förändra skrivkultur 
 
Helena Johansson (2004) har undersökt hur myndigheter har gått 
tillväga för att introducera klarspråk i verksamheten. För att tala med 
Cooper är alltså klarspråk lika med den nyhet som ska vinna accep-
tans i organisationen. Johansson frågar sig bland annat hur medarbe-
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tarna har motiverats och hur de reagerat på klarspråksdirektiven. 
Hon har också studerat om det finns speciella svårigheter med att 
skapa en varaktig förändringsprocess. Hon gjorde en enkät via tele-
fon och mejl bland informatörer på myndigheter, varav tio deltog i 
studien. Myndigheterna var både sådana som var mitt inne i ett för-
ändringsarbete och sådana som just avslutat ett klarspråksprojekt. 
Resultatet (2004:25f) visade att det tar tid att förändra skrivsätt. Hon 
nämner fyra typer av hinder till språkvård:  

 
• negativa attityder (mer begriplig text är ”dagisspråk”, missnöje 
 med du-tilltal med mera)  
•  låg status (i endast en myndighet var språkvårdaren represente-
 rad i ledningsgruppen) 
•  bristande utvärdering (svårigheter att mäta resultaten) 
•  resursbrist. 
 

Nord (2002), som studerat fem myndigheters skrivhandledningar, 
visar att dessa knappast är till hjälp för att förändra attityder till skri-
vande. Många av handledningarna saknar argument för nyttan av 
klarspråksarbete.  

 
Om man skall åstadkomma en förändring av språkbruksmönster mås-
te man arbeta med attityderna till språkbruket. Det är inte sannolikt att 
myndighetsspråket kan bli bättre om det inte görs begripligt varför en 
förändring är nödvändig.  

(2002:59) 
 

 
Malltexter kan försvåra klarspråk 
 
Madeleine Appelgren (2002) har undersökt om Klarspråkstestet bi-
drar till ökad begriplighet i förvaltningsbeslut i myndigheter. Sex 
texter från tre myndigheter ingick i studien. Samtliga sex texter var 
avslag på en ansökan eller ett beslut som gått emot mottagarens 
krav. Handläggarnas beslutstexter testades med Klarspråkstestet, 
vilket resulterade i att fyra av de sex handläggarna omarbetade sina 
texter. De båda textversionerna bedömdes av en fokusgrupp. Resul-
tatet (2002:34ff) visar bland annat att användandet av malltexter ris-
kerar att försvåra klarspråksarbete. Dels kan det uppstå skillnad i 
perspektiv, stil med mera mellan malltexten och handläggarens fri-
text, dels kan handläggarna känna sig förhindrade att förändra en 
mall som beslutats av ledningen. Vissa handläggare tyckte sig ha 
nytta av Klarspråkstestet i sitt arbete, men Appelgren drar slutsatsen 
att klarspråksarbete sannolikt kräver ”ledning och inspiration från 
nivåer högre upp i organisationen.” 

Jag ska nu övergå till att redovisa min egen undersökning av vilka 
brister i begriplighet som kan uppstå i den skriftliga kommunikatio-
nen mellan ett företag och dess kunder.  
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Material 
 
 
Undersökningen baseras på 22 patienters synpunkter på PSRs han-
tering av deras skadeanmälningar. Patienterna hörde av sig per tele-
fon, eller i ett fall per brev, under tolv arbetsdagar veckorna 48–50 
2006. Perioden har jag valt därför att PSR då inledde ett projekt för 
att metodiskt insamla kundsynpunkter i syfte att utveckla och för-
bättra sin ärendehantering. 

När patienterna tog kontakt använde en handläggare vid PSR ett 
särskilt formulär för att registrera patienternas synpunkter. De upp-
gifter som handläggarna antecknade var bland annat skadenummer, 
patientens namn, hans eller hennes beskrivning av sina synpunkter 
samt den tid samtalet varade. Till denna tid har handläggarna lagt 
eventuell ytterligare tid som de har använt för att åtgärda synpunk-
terna efter samtalet. 

 
 

Drygt 9 minuter per brev 
 
Totalt hörde 31 patienter av sig till PSR under perioden. Av dessa 
klagade nio patienter på att det var svårt att få kontakt med PSR eller 
att ingen från PSR hade tagit kontakt med dem trots uppmaning. 
Dessa klagomål har jag plockat bort eftersom de inte rör brister i den 
skriftliga kommunikationen. Av återstående 22 patienter är 64 pro-
cent kvinnor, genomsnittsåldern är 52 år och medianåldern 49,5 år. 
Den yngste är 22 år, den äldste 88 år. Tre kommer från Norrland, tio 
från Svealand och nio från Götaland. Genomsnittlig tid för samtalen 
är 9:22 minuter och mediantiden är 8:30 minuter men spridningen är 
stor; kortaste samtalen är på en minut medan det längsta pågick i 45 
minuter. Total tid för samtalen är 206 minuter. Materialet har sam-
manställts 2006 under vecka 51 (bilaga 1).  
 
 
Varje patient kan få flera brev 

 
I undersökningen analyserar jag de brev som PSR skickar till patien-
ter och som i flera fall är den direkta orsaken till att en patient hör av 
sig med synpunkter. PSR har en mycket stor mängd mallbrev avsed-
da för skilda skador, olika steg i processen och typ av beslut. Varje 
patient kan således erhålla flera brev under utredningens gång, från 
det att skadeanmälan kommit in till dess att ett beslut har fattats, 
samt även därefter om patienten vill få ärendet prövat av Patient-
nämnden. 

Jag har analyserat fyra olika brev till fyra patienter: en 44-årig 
kvinna som anser att hon fått för låg ersättning, en 22-årig man som 
är missnöjd med avslag på sin anmälan, en 88-årig kvinna vars son 
klagar på att handläggningen tar lång tid och en 65-årig man som 
undrar när beslutet kommer (urvalsprincipen redovisas under me-
todkapitlet). 

Den analyserade textmängden är på sammanlagt 105 rader eller 
uppskattningsvis 6 300 tecken (jag har inte haft tillgång till breven i 
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digital form och därför inte räknat antal ord). Utöver breven får pati-
enterna också bilagor, såsom informationsfolder om patientförsäk-
ring och information om hur överklagan går till. Dessa har jag inte 
analyserat.  

 
Tabell 1 Patienter och deras synpunkter 
 
Nr Kön Ålder Synpunkt Min. 
1 K 88 Vilka sega kvarnar ska mala? 2 
2 M 84 Kostar det något? 10 
3 K 81 Godtar ej tre procent, har ej grundsjukdom 5 
4 K 77 Felaktig grund 15 
5 M 65 När kommer beslut? 5 
6 K 63 Information stämmer inte med broschyr 10 
7 K 57 Ni drar medvetet ut på tiden 15 
8 M 56 Huddinge har slarvat 15 
9 K 52 Fel behöva skicka in journal 15 
10 K 52 Vi bör samarbeta om samma beslut 15 
11 K 52 Ingen handläggare trots fyra veckor 2 
12 K 47 Vill veta beslut  10 
13 M 47 Missnöjd med avslag 10 
14 M 45 Skickat in fel skada men vill få den godkänd 10 
15 K 44 För låg ersättning 3 
16 M 43 Besviken på långsam handläggning 3 
17 K 39 Tagit för lång tid 1 
18 M 39 Godkänner inte konsultläkare 45 
19 K 33 Har ännu inte fått handläggare 1 
20 K 31 Vill veta hur det går 2 
21 K 30 Fel karensbelopp 5 
22 M 22 Missnöjd med avslag, har lagt ut mkt pengar 7 
 
Breven till patienterna nr 1, 5, 15 och 22 har analyserats med hänsyn till de 
synpunkter patienterna haft på hur deras ärenden har hanterats. PSR har 
godkänt att uppgifterna används under förutsättning att personerna inte går 
att identifiera. 
 
 
  
Metod 
 
 
Alla patienter har hört av sig till PSRs handläggare på eget initiativ. 
De har berättat med egna ord vad de anser om utredningen och be-
slutet. Dessa berättelser har PSRs handläggare tolkat och skrivit ner i 
starkt förkortad form. Handläggare har också kunnat ställa öppna 
följdfrågor till patienterna för att få fram fler detaljer och omständig-
heter. Varje handläggare har själv fått avgöra hur länge samtalet ska 
pågå.  

 
 

Fyra kategorier av synpunkter 
 
Min hypotes är ju att bristande begriplighet är följden av att textni-
vån inte anpassats till läsmålet. Därför har jag grupperat patienternas 
synpunkter i olika kategorier där varje kategori motsvarar en viss 
typ av ett läsmål (som inte blivit uppfyllt). Om ett läsmål exempelvis 
är att få en viss sorts information, så bildar alla patienter som klagar 
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på att de inte fått den informationen en kategori. Jag anser vidare att 
alla brev, skickade till patienter inom en kategori, uppvisar samma 
brist på begriplighet. Därmed är det tillräckligt att analysera ett brev 
ut varje kategori för att få en relativt tillförlitlig bild av hur bristen på 
begriplighet ser ut för alla 22 patienter. Efter genomläsning av de 22 
patienternas synpunkter har jag funnit fyra kategorier av bristande 
begriplighet:  
 
FEL.  Gemensamt för dessa patienter är missnöje med ersättningen. 

Texten har inte uppfyllt läsmålet att övertyga patienten om att 
olika typer av belopp eller invaliditetsgrad är sakligt korrekta 
i förhållande till skadan.  

 
UTR. Gemensamt för dessa patienter är missnöje med utredningens 

kvalitet. Texten har inte uppfyllt läsmålet att övertyga patien-
ten att utredningen utförts på ett riktigt sätt och att avslaget 
således är korrekt. 

 
TID. Gemensamt för dessa patienter är missnöje med handlägg-

ningstiden. Texten har inte uppfyllt läsmålet att få förståelse 
för att utredningen kan ta lång tid och att få patienten att kän-
na förtroende för att beslutet kommer så snabbt som det är 
möjligt. 

 
KUN. Gemensamt för dessa patienter är brist på kunskap. Det kan 

gälla okunskap om rutiner och regler för hur utredningen 
genomförs, men det kan också gälla okunskap om utrednings-
tiden. Till skillnad mot patienterna i kategori TID uttrycker 
patienterna i kategori KUN inte missnöje med en för lång 
handläggningstid; de vill endast ha en saklig upplysning om 
när utredningen är färdig. När det gäller KUN har texten så-
ledes inte uppfyllt läsmålet att ge väsentlig information.  

 
För de olika kategorierna redovisas dels antalet patienter, dels sam-
talstiden. Antalet patienter är intressant att veta därför att ju fler pa-
tienter som är missnöjda, desto större är den externa kostnaden i 
form av en negativ bild av företaget. Den sammanlagda tiden är 
intressant därför att den anger de direkta interna kostnaderna för att 
hantera missnöjet. 

 
 

Argument- och retorikanalys 
 
För textanalyserna har jag använt mig av den analysmetod som pre-
senteras i Lennart Hellspong och Per Ledin (1997) och som preciseras 
i Hellspong (2001). För kategorierna FEL och UTR har jag valt att 
göra en kombinerad argument- och retorikanalys. Anledningen är att 
jag vill undersöka hur sändaren argumenterar och resonerar för att 
övertyga mottagaren om att ett visst beslut är riktigt, hur sändaren 
har ”utnyttjat sina retoriska resurser för att skapa en persuasiv text” 
(1997:103). Analysen undersöker vilka typer av ståndpunkter som 
texten intar; om de är formulerade som frågor som inbjuder till dis-
kussion, eller är de påståenden (teser) och i så fall hur tydligt dessa 
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framställs. Rör det sig om teser som är konstaterande, värderande 
eller föreskrivande? Också skälen bakom ståndpunkten är viktiga att 
analysera. Ger texten både för- och motargument (pro aut contra)? 
Används exempel, finns flera olika typer av argument eller ges ett 
huvudskäl som fördjupas? Från vilka kunskapsområden hämtas skä-
len – medicinska, juridiska, ekonomiska, politiska etc.?  

Den retoriska analysen studerar vilka medel sändaren använder 
för att övertyga mottagaren. Appellerar han till logik och tanke eller 
till mottagarens känslor och attityder? I vilken mån bygger sändaren 
upp förtroendet för sig själv som auktoritet? Vilka retoriska figurer 
finns i texten och vad har de för syften?  
 
 
Funktions- och läsbarhetsanalys 
 
För kategorierna TID och KUN har jag valt att göra en kombinerad 
funktions- och läsbarhetsanalys. Orsaken är att jag vill undersöka 
hur textens olika delar fungerar för att läsaren ska förstå och accepte-
ra hur utredningen går till och vilken tid den kan ta. Den funktionel-
la analysen relaterar textens egenskaper till dess syfte. Den svarar på 
frågan vad sändaren vill uppnå med olika delar i texten, vilket kan-
ske inte är detsamma som framgår av det formella syftet. Man tittar 
också på hur texten i övrigt (språkligt, innehållslikt, socialt) är anpas-
sad till sina funktioner.  

Läsbarhetsanalysen studerar sådana saker som den grafiska for-
men, användningen av termer, meningskonstruktioner, ordval, 
komposition, textbindning, abstraktionsnivå och perspektiv.  

Ur varje kategori har jag valt en text. Urvalet har gjorts så att för-
delningen av ålder, kön och hemkommun blir så representativ som 
möjligt (i tabellerna redovisas dock inte hemkommun av integritets-
skäl). 

  
 
 
Analys 
 
 
Innebörden av en synpunkt kan sägas vara varje yttrande som redo-
visar hur man uppfattar eller bedömer en viss fråga. I den meningen 
har flera av de 22 patienterna haft ett antal synpunkter. Men i samtli-
ga fall har patienterna bara haft en huvudsynpunkt. Eventuellt övri-
ga synpunkter har tjänat som stöd för huvudsynpunkten. Dessa hu-
vudsynpunkter har fördelat sig på de olika kategorierna enligt redo-
visningen i tabell 2. 
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Tabell 2. Antalet patienter och samtalstid per kategori 
Kategori Patienter 

(st.) 
Samtalstid 
(min) 

Snitttid 
(min) 

Mediantid 
(min) 

Andel  
av tid (%) 

FEL 3 13 4:20 5:00 6 
UTR 6 102 17:00 12:30 50 
TID 7 34 4:52 2:00 17 
KUN 6 57 9:30 10:00 28 
Summa 22 206 9:22 8:30* 101** 
*) Mediantiden beräknas på den totala serien 
**) > 100  p.g.a. att procenttalen är avrundade 
 
Den kategori av bristande begriplighet som tar längst tid att reparera 
gäller hur utredningen har utförts och motivet bakom avslaget 
(UTR). Dessa samtal är visserligen inte fler än för andra kategorier av 
bristande begriplighet, men samtalen är betydligt längre. I genom-
snitt tar varje sådant samtal 17 minuter. De kortaste samtalen är från 
patienter som har synpunkter på ersättningens storlek (FEL) och de 
som klagar på långa utredningstider (TID). Men de senare represen-
terar längre tid totalt eftersom de är flera. Relativt långa samtal förs 
med patienter som saknar information i något avseende (INF). Dessa 
patienter är också förhållandevis många. 
 
 
Argument- och retorikanalys 
 
Patient 15, kategori FEL 
 
Patienten kontaktar PSR den 5 december. Mottagande handläggare 
antecknar:  

Kunden skriver brev där hon ifrågasätter om inte ärrersättningen är 
för låg samt att hon är missnöjd med att hon inte kan få ersättning för 
förlust av tid (utan ekonomisk förlust) som åtgått för läkarbesök m m. 

(Bilaga 1)2  
 
Patientens brev var föranlett av ett skriftligt besked från PSR den 2 
november (bilaga 2). PSRs huvudteser i det brevet är att ersättning 
för 1) kvarstående ärr inklusive känselnedsättning godkänns med 
12 000 kronor, samt 2) sveda och värk godkänns med  8 000 kronor. 
Övriga teser är 3) dröjsmålsränta lämnas med 1 971 kronor och 4) 
skatteavdrag  är 591 kronor. 

Teserna 1 och 2 uttrycker värderingar. De handlar om att ”vi god-
känner” vissa belopp. Beloppen kan tydligen variera beroende på 
olika omständigheter. Som argument för teserna krävs därför för-
klaringar för hur dessa olika omständigheter har värderats.  

Huvudargumentet för tes 1 är att ”ersättningen är framräknad en-
ligt gällande normer”. Ersättningens storlek är alltså inte resultatet 
av en helt fri värdering vilket tesen kan ge intryck av. Tvärtom fram-
ställer sändaren sin egen möjlighet att påverka värderingen som i det 
närmaste obefintlig. Man får intrycket att beloppet snarare är en ma-
tematisk konsekvens av ett fastlagt regelverk.  

                                                
2 Bilaga 1 är sekretessbelagt pga. personuppgifter. 



20 

Vilka är då dessa regler och normer och i vilka sammanhang är de 
”gällande”? Den senare frågan besvaras inte. Uttrycket ”gällande” är 
ett retoriskt grepp eftersom det ligger i normers natur att de gäller. 
Hade meningen istället formulerats: ”Ersättningen är framräknad 
enligt normer”, skulle den blivit poänglös då en beräkning givetvis 
måste följa några slags regler. Med det retoriska uttrycket ”gällande” 
skapas en premiss; tesens underliggande värdering har rört sig i 
riktning mot något som inte ska ifrågasättas.  

Detta får som konsekvens att efterföljande mening inte blir den 
fördjupning av argumentet som man kunnat vänta sig. Den blir istäl-
let en kortfattad upplysning om vad premissen består av, vilket 
framgår redan av de första orden: ”Det som avgör…”, det vill säga 
en syftning på något (okänt) som bestämmer hur ersättningen ska 
beräknas. Man får veta att det som avgör ersättningens storlek är 
”din ålder, ärrets omfattning, utseende och placering på kroppen.” 
Texten har ett du-tilltal och tillsammans med specificeringen om är-
ret och placering på kroppen förstår man att det inte kan röra sig om 
en generell norm. Sändaren måste ha tolkat de normer som tidigare 
åsyftats och anpassat dem till patientens förhållande. Hur denna 
tolkning har gjorts sägs inte, och fortfarande beskrivs inte heller vilka 
dessa (gällande) normer är. 

Slutligen, angående tes 1, sägs i texten att ersättningen har lagts 
”på den nivån så att den även ger kompensation för den känselned-
sättning som föreligger”. Metaforen med ett slags byggnadsverk, 
som har bestämda nivåer, förstärker intrycket av att hela ersättnings-
systemet är ett neutralt system utan värderingar. Genom att skriva 
enbart ”kompensation” utan en reservation i stil med ”viss kompen-
sation” eller ”någon kompensation”, säger sändaren dessutom sig 
veta hur patienten upplever förlusten av sin känsel.  

Argumentet för tes 2 inleds med att patienten egentligen inte har 
rätt till ersättning. Orsaken är att patienten inte varit sjukskriven vil-
ket ”i princip är förutsättningen för ersättning…”. I meningen därpå 
sägs att ”vi anser dock att du är berättigad till ersättning…”. Patien-
ten förefaller här ha haft stor tur eller av oförklarliga skäl blivit väl-
villigt behandlad i strid med normerna. Till skillnad mot bedöm-
ningen av ärr-ersättningen verkar alltså bedömningen av ersättning 
för sveda och värk kunna göras utan några ”gällande normer” över-
huvudtaget. I nästa stycke heter det att från ersättningen för sveda 
och värk ”ska vi göra avdrag för […] karensbeloppet 1 000 kronor 
…” Här saknas argument. Med uttrycket karensbeloppet i bestämd 
form skapas intrycket av ytterligare ett underförstått argument, en 
premiss på vilken tesen vilar stadigt.  

De två sista teserna gäller ränta och skatteavdrag och framställs 
som konstateranden. Inte heller här ges argument för vare sig varför 
ränta lämnas eller beloppets storlek. Dröjsmålsränta och hur den be-
räknas förutsätts vara något allmänt vedertaget som inte behöver 
förklaras närmare. När det gäller skatteavdraget hänvisas däremot 
indirekt till skattelagstiftningen medan däremot beloppet anses kun-
na stå utan motivering. 

Endast i enstaka fall är textens alla argument medicinska eller per-
sonliga. Till övervägande del är argumenten juridiska (normer och 
principer). Men fastheten i de juridiska argumenten varierar starkt. 
Vissa belopp faller ut per automatik (ränta och skatt) andra efter möj-
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lighet för sändaren att göra vissa egna bedömningar (ärr-
ersättningen) och ytterligare andra efter att sändaren kan göra en 
mycket fri uppskattning utan hänsyn till normerna (sveda och värk). 
Patienten får ingen vägledning vad som styr denna variation vilket 
sannolikt skapar osäkerhet om grunden för de olika beloppen. 

Retoriken bygger så gott som uteslutande på induktiva och aukto-
ritativa logosargument. Induktiv innebär att man hänvisar till nor-
mer och riktlinjer, till skillnad mot deduktiv argumentation som 
bygger upp hållbara resonemang. Logos innebär att argumentering-
en bygger på språk och tankesystem. Däremot saknar texten etos vil-
ket anses vara viktigt för att övertyga. Etos innebär att sändaren 
övertygar genom att skapa förtroende för sin egen karaktär. Möjligen 
kan man säga att detta sker indirekt i texten i och med att stilen är 
saklig och tämligen informell. Sådan stil brukar känneteckna seriösa 
texter som vill vara förtroendeskapande. Patos – mottagarens känslor 
och upplevelser – saknas helt. Patos anses vara den mest verknings-
fulla resursen när det gäller att påverka.  

 
 
Patient 22, kategori UTR 
 
Patienten kontaktar PSR den 13 december. Mottagande handläggare 
antecknar: 

Kundens mamma ringer och säger att [patientens namn] är missnöjd 
med avböjandet. Han tycker att han lagt ut mycket pengar i onödan.  

(Bilaga 1) 

 
Patientens kontakt var föranledd av besked från PSR den 7 december 
(bilaga 3). PSRs syfte med det brevet är persuasivt, dvs. texten är 
ämnad att övertyga mottagaren om det riktiga i att inte ersätta den 
anmälda skadan. Argumenteringen inriktas inte på huruvida skadan 
bör ersättas. För det skulle bland annat leda till resonemang om rätt-
visa och jämförelser med andra patienters skador. Istället går argu-
menteringen ut på att ta reda på huruvida det är rätt att ersättning 
ges. Då kommer istället juridiska argument i fokus: hänvisning till 
normer och regler. Det är underförstått att regler är fixa utgångs-
punkter – premisser – som inte kan ifrågasättas. Premissen i detta fall 
är att diagnosen måste vara felaktig enligt patientskadelagen för att 
man ska ha rätt till ersättning.  

En lag är en mycket stark premiss. Patientskadelagen presenteras 
redan på första raden i stycket som inleder den egentliga argumente-
ringen. Därefter byggs argumenteringen upp till synes deduktivt. 
Först en kort fördjupning  av innebörden av lagen. Därefter ett gene-
rellt exempel på vad som inte omfattas av lagen och slutligen det 
villkor som krävs för att en felaktig diagnos ska kunna medföra er-
sättning.  

Informationen om villkoret är central för patienten, men den 
hamnar i skymundan efter flera komplicerade meningar, ex.:  

 
…anger en standard som anknyter till ett inom praktisk odontologi ut-
vecklat handlingsmönster vid utredning och tolkning av ett speciellt 
symtom. 
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och  

…om en inom aktuellt specialistområde erfaren tandläkare borde ha 
dragit rätt slutsats av iakttagbara symtom kan ersättning bli aktuell. 
  

Genom att använda ett mycket formellt och informationstätt språk 
med en del specialtermer stärker sändaren sitt etos – sin egen karak-
tär.  

Avsändaren är ett anonymt kollektiv. Visserligen finns ett person-
namn i slutet av brevet, men dels är detta inte en handskriven under-
skrift, dels kommer det inte direkt under hälsningsfrasen. Där står 
istället företagets namn i versaler. Intrycket blir att personnamnet 
visar vem som skrivit ut brevet, inte vem som har författat det. Dess-
utom står pronomen i första person genomgående i plural, vilket 
också markerar att det är en grupp som är avsändare.  

För sin persuasiva uppgift utrustas texten således med tre kraftful-
la retoriska verktyg: en etablerad lagstiftning som premiss, en aukto-
ritet som ger tyngd och vederhäftighet åt innehållet samt ett operson-
ligt kollektiv som skapar känsla av integritet och genomtänkta beslut 
vilka inte låter sig påverkas av utomstående. 

Nästa avsnitt börjar som en kronologisk berättelse. I förhållande-
vis korta meningar beskrivs vad som skett vid vissa tidpunkter. Tex-
ten ger intryck av att vara en objektiv sakframställan. I och med an-
vändningen av du-tilltal lyfter sändaren fram mottagaren; det före-
faller vara patientens historia som återges. Men sändaren behåller sin 
styrande hand över skeendet. Att patienten åkte akut till tandläkaren 
berättas inte av patienten själv. Istället är det journalanteckningar 
som är den pålitliga källan: ”Enligt journalanteckningar från folk-
tandvården […] kom du…”. Det heter också att ”röntgen visade” och 
”remiss skickades”. Patienten avpersonifieras. När patienten syns i 
texten är det i en passiv roll: ”…du uppmanades ta kontakt…”, ”hos 
din ordinarie tandläkare fann man att…”, ”man ville remittera dig 
för…” osv.  

Vartefter berättelsen framskrider luckras även den kronologiska 
stringensen upp. Vissa tidsangivelser är exakta medan andra anges 
på ett ungefär eller saknas. Det krävs en viss ansträngning att följa 
med i historien. En ansträngning som underlättar för eventuella lo-
giska luckor, insmugna värderingar och retoriska grepp att passera 
obemärkta i läsningen.  

Det tredje stycket inleds med att sändaren funnit att behandlingen 
varit riktig. Läsaren får intryck av att det rör sig om en slutsats av 
berättelsen ovan. Meningarna som följer är dock inte en sammanfatt-
ning av berättelsen. Istället startar en helt ny berättelse om en under-
sökning som gjorts betydligt längre tillbaka i tiden. Den undersök-
ningen hade inte avslöjat karies eller annan skada och därför inte 
motiverat ett ingrepp. Det visar sig att det är denna andra berättelse 
som förklarar varför ingen ersättning ges. Men det framgår inte för-
rän i slutet av fjärde stycket. Detta är formulerat som en summering 
av hela texten:  

 
Mot bakgrund av ovan nämnda förhållanden finner vi att faktiskt iakt-
tagbara symtom tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen 
praxis. […] Vi anser följaktligen att det var helt riktigt att 2003 inte 
operera bort tand 48.  
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Det för ersättningskravet relevanta händelseförloppet2 skulle kunna 
beskrivas sålunda: Patienten undersöktes 2003. Då upptäckte tandlä-
karen inget fel. Därför fanns det ingen anledning att ta bort tanden. 
Alltså gjorde tandläkaren inte fel och patienten har inte rätt till er-
sättning.  

Om beskedet framställts så kortfattat (i princip) hade ett antal frå-
gor kunnat bli aktuella: Borde tandläkaren 2003 ha förstått att tand 
48 skulle kunna orsaka skada? Vilka liknande fall kunde han i så fall 
ha jämfört med? Hade han kunnat göra olika typer av undersök-
ningar? Borde han ha kallat patienten till återbesök tidigare etc.? En 
argumentering skulle alltså ha kunna ske pro aut contra. Möjligen 
hade slutsatsen blivit densamma. Den relativt långa första berättel-
sen leder nu bort tankarna från sådana frågor.  Berättelsens retoriska 
funktion blir att stärka intrycket av en noggrant och metodiskt upp-
byggd argumentkedja där den ena länken på ett logiskt sätt fäster 
vid nästa. Att patienten inte får ersättning är en naturlig konsekvens 
av vad som förevarit. Argument som talar för att ersättning ska ges 
förefaller helt saknas. 
 
 
Funktions- och läsbarhetsanalys 
 
Patient 1, kategori TID 
 
Patienten kontaktar PSR den 30 november. Mottagande handläggare 
antecknar: 

Sonen ringt idag och frågade ”vilka sega kvarnar skall detta ärende 
malas igenom” innan mor kan få ett besked.  

(Bilaga 1) 
 

Patienten tog kontakt efter att PSR skickat ett brev till patienten den 
17 augusti (bilaga 4). Vad är brevets huvuduppgift? Direkt under 
huvudrubriken står att avsändaren har tagit emot anmälan och regi-
strerat den. En registrering kan vara startpunkten för en process så 
textens uppgift skulle kunna vara att informera om utredningspro-
cessen. Men nästa stycke hakar inte omedelbart på den tankegången. 
Syftet verkar istället vara att informera att anmälan nått adressaten.  

I efterföljande mening får läsaren reda på att sändaren är ett fri-
stående företag som arbetar på uppdrag av olika försäkringsbolag. 
Därefter sägs att man ska gå igenom olika handlingar varefter en 
handläggare utses som återkommer med besked i ärendet. Texten 
riktar sig inte till en specifik mottagare utan är allmänt formulerad; 
innehållet har alltså en generell giltighet. Det hela ger ett vederhäf-
tigt intryck. 

Därefter följer en ny rubrik över ett avsnitt som handlar om per-
sonuppgiftslagen. Först konstateras när lagen infördes och kort vad 
den syftar till. Sedan säger avsändaren att det blir nödvändigt att 
använda personuppgifter, men garanterar att inga utomstående 
kommer att ta del av dem förutom den som blivit anmäld. Slutligen 
                                                
2 dvs. som det framgår av argumentationen; i verkligheten kan det förstås  förhålla sig på annat sätt. 
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följer en tredje rubrik och en text som upplyser om vem som kan 
svara på frågor innan en handläggare har utsetts. Funktionsstruktu-
ren skulle kunna bli så här: 
 
1. Mottagningsbevis (”vi har sett dig”) 
2. Företags- och processbeskrivning (”vi är proffs”) 
3. Sekretessbeskrivning (”var inte orolig”) 
4. Kontaktbeskrivning (”ring oss i nödfall”) 

 
Målgruppen för PSRs bekräftelse är alla dem som har anmält en ska-
da. Det är en mycket heterogen grupp som omfattar människor i oli-
ka åldrar och med olika kunskaper, erfarenheter, yrken och intres-
sen. Texten har samma utformningen oavsett mottagare. Den kom-
mer därför att passa några mottagare väl och andra betydligt sämre. 
Men mottagarna är sannolikt starkt motiverade att läsa och förstå 
innehållet.  

På ytan verkar texten lättillgänglig. Den har ett tillräckligt stort 
och tydligt typsnitt och inte för breda rader. Det finns många och 
korta stycken som gör texten luftig och lockande att börja läsa.  

Bland de första en läsare ser är rubrikerna. I den här texten är de 
passiva överskrifter. Den första säger inget om att anmälan är motta-
gen. Den andra berättar inte vems integritet det handlar om eller vad 
för slags skydd som avses och den sista rubriken består av endast ett 
ord. Är det ens säkert att rubrikerna speglar det som är viktigast för 
mottagaren? Är det exempelvis inte intressant att en personlig hand-
läggare kommer att utses?  

Till läsbarheten hör ordvalet. Texten innehåller en hel del långa 
ord, men de är sammansättningar vars delar är relativt lätta att förstå 
(ex. ”patientförsäkringsärenden”, ”operationsberättelser”, person-
uppgiftslagen”). Ett grovt mått på läsbarhet är lix (förhållandet mel-
lan genomsnittlig meningslängd och antalet ord över sex bokstäver) 
Texten innehåller 13 meningar på sammanlagt 178 ord vilket gör en 
genomsnittlig meningslängd på 13,69 ord. Antalet ord med fler än 
sex bokstäver är 59. Det ger ett lixvärde på 47. Det motsvarar en me-
delsvår text jämförbar med normal tidningstext. Vill man göra texten 
mer lättläst bör man försöka lösa upp tunga sammansättningar och 
göra några meningar kortare. 

Läsbarheten påverkas också av hur texten olika tankeled binds 
samman. Känns det logiskt att gå från ett stycke till nästa? De tre för-
sta styckena handlar om olika saker och texten gör inget för att leda 
läsaren från det ena temat till det andra. Följande stycken har visser-
ligen samma tema (sekretess) men även här är det glapp mellan 
styckena. En annan meningsbyggnad och användandet av subjunk-
tioner och andra bindeord skulle underlätta läsningen. 

Texten har ett sändarperspektiv. Det är ”vi” som agerar och be-
stämmer tågordningen. Sändare uppträder också som allvetaren, den 
som konstaterar hur saker förhåller sig (”Personuppgiftslagen gäller 
från och med…”, ”…och syftar till att…”, ”den som anmälan avser 
har rätt att få…”). Läsarens roll är att lyssna passivt.  
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Patient 5, kategori KUN 
 
Patienten kontaktar PSR den 6 december. Mottagande handläggare 
antecknar: 

Pat. Frågar efter beslut.  
(Bilaga 1) 

 
Patienten tog kontakt efter att PSR skickat brev (bilaga 5) till patien-
ten och meddelat namnet på den utsedde handläggare. Brevets hu-
vudfunktion verkar vid första ögonkastat vara att informera om vil-
ken handläggare som ska utreda skadeanmälan. Det framgår av den 
en rad långa första stycket under huvudrubriken. Kanske förväntar 
sig läsaren att resten av texten ska skapa en närmare kontakt med 
patienten, i synnerhet som rubriken inleds med det personliga pro-
nomet Din [anmälan till patientförsäkringen]. Kanske kommer texten 
att presenterar handläggaren lite närmare? Den tidigare utskickade 
bekräftelsen antydde väl det? 

Men nästa stycke upprepar och fördjupar istället informationen i 
det tidigare brevet – att olika handlingar ska begäras in. Nu börjar 
mottagaren emellertid ana att processen kanske inte är fullt så enkel; 
dessa handlingar kanske inte räcker som de är utan måste komplet-
teras. I tredje stycket tillkommer ytterligare faktorer som kan kom-
plicera utredningen ur patientens synvinkel. Nu får patienten veta 
att anmälan kanske skickats in för sent och att detta först måste klar-
göras innan själva skadeutredningen kan starta. Detta hot mot anmä-
lan är ny för patienten. Stycket avslutas med upplysningen att medi-
cinska rådgivare ska granska anmälan såväl medicinskt som försäk-
ringsmässigt. Att anmälan ska utredas av experter är sannolikt något 
som patienten förväntat sig från början. Men i detta sammanhang får 
patienten nog snarare känslan av att rådgivarnas utlåtanden om an-
mälan ur två olika aspekter (medicinskt och försäkringsmässigt) är 
ytterligare hinder som ska passeras.  

Sedan följer en mening med upplysningen att ”när bedömningen 
är klar får du skriftligt besked om du har rätt till ersättning.” Som 
patient är det troligen självklart att man får besked så småningom 
och att detta kommer i ett brev, inte att någon bara ringer och säger 
hur det gått. Men när detta särskilt poängteras i en kort mening blir 
intrycket att patienten gör bäst i att vänta tills utredningen är klar. 
Detta är också vad sista stycket antyder. I detta varnas för att utred-
ningen kan ta tid och avsändaren hoppas på att patienten förstår att 
det inte blir någon ytterligare kontakt på länge. Detta brev avslutas 
inte med upplysningen att patienten är välkommen att höra av sig 
med frågor, vilket det första brevet ju gjorde; med egen rubrik dess-
utom. 
Funktionsstrukturen skulle kunna se ut så här: 
 
1. handläggarpresentation (”jag sköter det här nu”) 
2. Processbeskrivning (”det blir nog komplicerat”) 
3. Fördjupad processbeskrivning (”din anmälan kan underkännas”) 
4. Beslutsredovisning (”ring inte oss, vi ringer dig”) 
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Brevet har samma heterogena målgrupp som PSRs övriga brev: alla 
dem som har anmält en skada. Detta liksom alla PSRs brev ger ett 
luftigt och lättläst intryck.  

Det finns bara en rubrik. Den är formulerad på nästan identiskt li-
kadant sätt som den i bekräftelsen tidigare. Därför förefaller denna 
rubrik nästan vara en sorts rutinmässigt placerad stämpel. Den fram-
står därför om möjligt ännu mer passiv än rubriken i den tidigare 
bekräftelsen (det kommer att visa sig att de flesta brev från PSR in-
leds på detta viset). 

De flesta ord är korta och meningarna inte speciellt långa. Det gör 
att läsbarheten är mycket god. Lixvärdet (genomsnittlig menings-
längd delat med antal långa ord) är 35. Det är samma värde som för 
lättläst skönlitteratur eller populärtidningar. 

Bindningen mellan de olika styckena haltar ibland, även om den 
är betydligt bättre än i bekräftelsebrevet. Tredje stycket inleds med 
ett förklarande ”därför” vilket underlättar förståelsen. Fjärde stycket 
inleds med ”bedömningen” vilket direkt anknyter till samma ord i 
slutet av stycket innan.  

Texten har ett tydligt sändarperspektiv. Sändaren iklär sig inte en 
allvetande roll i denna text, utan det är genomgående avsändaren 
som står för alla åsikter och ståndpunkter.  
 
 
 
Sammanfattning 
 
Analyserna visar på texter med en stark, kunnig  och anonym sända-
re. Läsaren ska lita på det som sägs utan ifrågasättande, antingen 
därför att det finns lagar och normer som inte kan ifrågasättas eller 
därför att sändaren gör en klok bedömning. Denna bedömning be-
höver inte motiveras eller ifrågasättas eftersom den bygger på sända-
rens auktoritet och kunskap. Läsarens roll är att motta korrekt in-
formation om olika händelser – även då det är läsaren själv som stått 
för händelsen. Frågor som kan ligga i läsarens intresse kommer inte 
fram i texten. Inte heller finns en strävan att uppmana läsaren att fin-
na andra argument än de sändaren presenterar.  
 
 
 
Diskussion 
 
 
Många textanalyser utförs frikopplade från mottagaren. Analytikern 
undersöker texten utifrån sin kunskap om hur texter fungerar. Bero-
ende på vad analytikern är intresserad av kan han välja att bedöma 
texten  ur ett olika vinklar. Det är vad jag själv har gjort när jag valt 
att göra en kombinerad argument- och retorikanalys respektive funk-
tions- och läsbarhetsanalys av några av PSRs brev. Men analytikern 
vet inte om resultatet av analysen är relevant ur läsarens perspektiv.  
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Vilka brister har reell betydelse? 
 
Om analyserna visar att en text är formell, dåligt disponerad, lång 
och saknar viss information, är det bra eller dåligt? Som analytiker är 
man frestad att säga att det inte bra med sådana texter. Därför bör de 
omarbetas. Men vad ska omarbetas? Allt? Bör inte arbetsinsatsen att 
skriva om texten motsvaras av en minst lika stor upplevd förbättring 
av läsaren? Läsaren kanske överser med det formella och den dåliga 
dispositionen men är betydligt mer frustrerad över att det saknas 
information. Det kan dessutom vara information som analytikern 
missat eller inte förstått vikten av. 

Problemet med att textanalyser är frikopplade från den verklige 
läsaren löses inte genom experiment. I sådana får fokusgrupper eller 
testpersoner bedöma olika versioner av texter. Därefter omarbetas 
texterna enligt bedömningarna. Men fokusgrupper och testpersoner 
är inte heller de verkliga läsarna, bara representanter. Även testper-
soner måste försöka sätta sig in i hur de verkliga läsarna skulle tän-
kas reagera. Därför vet man i alla fall inte hur texten fungerar i prak-
tiken.  

 
 

Verkliga situationer visar verkliga brister 
 

I min undersökning har jag försökt lösa det problemet genom att 
utgå från verkliga läsare. De har inte uppmanats att tycka om texter 
som de fått, utan de har på eget initiativ reagerat på dem därför att 
de har upplevt att texterna inte besvarat deras frågor. Läsarna, pati-
enterna, har haft mer eller mindre medvetna förväntningar på tex-
terna, det jag kallar läsmål. Det är läsmål som inte blivit uppfyllda. 
Texterna har inte gjort sitt jobb. De har lämnat läsaren i sticket i nå-
got avseende. När en patient kontaktar PSR och för att reda ut något 
om sitt ärende är det för att PSRs texter inte har klarat av det. De har 
inte uppfyllt patientens läsmål. 

När patient 15 inte är övertygad om att ersättningen är riktig, be-
ror det således på att argumenteringen i beslutet inte är tillräckligt 
bra (vilket är en förutsättning men inte en garanti för att övertyga 
läsaren). Jag tror att det inte räcker att påstå att beloppet är riktigt. 
Sändaren behöver antagligen visa mer engagemang och förståelse för 
patienten, vara mer personlig kanske man kan säga. Det skulle också 
vara bra om beräkningen gjordes mer pedagogisk, hur faktorer spe-
lar in och hur andra fall har bedömts. Att argumenteringen ömsom 
bygger på strikta regler som inte kan rubbas, ömsom på sändarens 
fria bedömning, tror jag skapar stor osäkerhet och minskar förtroen-
det för beslutet. 

När patient 22 inte är nöjd med avslaget beror det också på att ar-
gumenteringen i beslutsbrevet inte var tillräckligt effektiv. Jag tror 
att huvudorsaken är den komplicerade och röriga dispositionen. Pa-
tienten förs ut på en svindlande resa som är svår att förstå och som 
abrupt landar i ett avslag. Enligt min uppfattning borde sändaren ha 
koncentrerat sig på kärnan i utredningen och ägnat tid åt att till-
sammans med patienten argumentera för och emot. Jag tror att det är 
speciellt viktigt vid avslag, att visa att man ansträngt sig för att hitta 
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argument som talar för ersättning. Patienten är i en mycket svag si-
tuation eftersom det inte bara gäller ersättningsbelopp utan också för 
att det handlar om så intima saker som den egna hälsan. Risken är 
antagligen stor att patienten känner ett abrupt meddelat avslag, just 
som ett slag i ansiktet.  

När patient 1 utgår ifrån att ärendet kommer att ”malas” genom 
”sega kvarnar” beror det på att PSR inte lyckats skapa förståelse för 
att utredningen kommer att skötas med största effektivitet. Jag tror 
att det beror på att patienten redan i det första brevet fått intrycket 
att det i första hand gäller att hålla sig lugn och vänta på att det 
”fristående skaderegleringsbolaget” arbetar på i sin takt. Texten 
andas lite av en institution, befolkad av kunniga personer som inte 
låter sig stressas.  

Med tanke på patientens reaktion verkar det inte heller som om 
information om hur PSR hanterar bestämmelserna i personuppgifts-
lagen är det som prioriteras. Det avsnittet dominerar texten och ver-
kar mer ha tillkommit för att demonstrera att PSR inte bryter mot 
lagen. Sändaren bör sätta sig in mottagarens perspektiv och fråga sig 
vilken information som är mest relevant just när patienten skickat in 
sin skadeanmälan. 

När patient 5 kontaktar PSR och frågar om när beslutet kan kom-
ma beror det på att det inte har framgått tillräckligt tydligt i de brev 
som skickats ut. Att sändaren ägnar två rader av sammanlagt 40 ra-
der i två brev att upplysa om att ”utredningen kan ta tid…” är otill-
räckligt. Att inte känna sig informerad om vad som händer upplever 
de flesta som mycket frustrerande. Breven ägnar som sagt detta 
minst utrymme. Som texten är formulerad blir effekten snarare att 
patienten inte bör störa utredningen. Jag tror att texten måste få ett 
helt annat fokus. Ännu bättre vore kanske att införa en typ av per-
sonliga nyhetsbrev som kontinuerligt höll patienten informerad om 
processen.  

Texterna blir obegripliga för läsaren därför att textnivå och läsmål 
inte stämmer överens. De lägre textnivåerna har de någorlunda nått 
upp till – de nivåer som avser typografi och textuell form (men redan 
textbindningen brister). De högre läsmålen däremot som involverar 
läsaren i texten, påverkar denne och ger upphov till handling, av-
speglas inte i motsvarande textnivå; texterna brister härvidlag i såväl 
stil som ideationell och interpersonell struktur.  

 
 

Språklig profil kan spara pengar 
 
En obegriplig text är en dålig text och en dålig text innebär en kost-
nad för företaget. Den omedelbara konsekvensen visar sig i att före-
taget måste ägna personaltid för att bemöta synpunkter och göra det 
jobb som texten skulle ha gjort. Den här undersökningen visar att 
vissa brev tar närmare tjugo minuter att bemöta. Många utredningar 
genererar fler samtal från det att anmälan har skickats in tills dess 
beslut meddelats. Med tanke på att det rör sig om närmare tio tusen 
anmälningar finns det goda skäl att försöka minska denna kostnad. 

 Till denna direkta personalkostnad tillkommer troligen en betyd-
ligt större kostnad genom det försämrade rykte som företaget ådrar 
sig på grund av missnöjda kunder. Därför är en bra och konsekvent 
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genomförd språklig profil sannolikt minst lika viktig för ett företag 
som en bra och konsekvent genomförd grafisk profil. 
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