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Sammanfattning  
 

I denna undersökning analyseras hur artighetsstrategier och ansiktshot realiseras med Brown & 

Levinsons artighetsteori som grund. Materialet består av sextio skriftliga klagomål som Stockholms 

stads trafikkontor tagit emot mellan åren 1977 och 2017. De har skickats in via brev, mejl, 

mobilapplikationen Tyck till samt Stockholms stads webbplats. Syftet är att se vilka strategier som 

används för att uttrycka ansiktshot, men också för att kringgå dem. Resultatet visar att det förekommit 

olika tendenser vad gäller hur skribenterna uttrycker både artighetsstrategier och ansiktshot. Det tidiga 

materialet präglas av fler modala verb som signalerar lägre förpliktelse samt passiva verb och 

nominaliseringar för att utelämna mottagaren. Över tid ökar förekomsten av kritik och fler skribenter 

både ifrågasätter och nedvärderar trafikkontorets arbete. Mot slutet av mätperioden blir meddelandena 

dock opersonligare med färre aktörer och värderingar.  
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1. Inledning  

Stockholm är en stad som växer snabbt, vilket innebär att det ständigt ställs större krav på stadens 

utemiljö. Trafikmiljön och skötseln av bland annat snöröjning, renhållning och gatubelysning är viktig 

för invånarna i staden. Det är Stockholms trafikkontors uppdrag att tillgodose dessa behov så att 

Stockholm kan vara rent och tryggt för både boende och besökare – något som underlättas av att 

medborgarna själva kan påpeka sådant som behöver förbättras.   

  

Samtidigt växer också våra möjligheter att kommunicera digitalt. De synpunkter på staden som tidigare 

förmedlades via brev skrivna för hand eller maskin skickas nu via telefon eller dator. För att kunna ta 

emot och hantera synpunkter har staden numera mobilapplikationen Tyck till. Via den kan medborgarna 

lämna synpunkter och klagomål direkt i telefonen, vilka sedan hanteras av trafikkontoret. Det innebär 

bland annat att det är enklare att kontakta de ansvariga för utemiljön och det behöver inte ta mer än 

någon minut.  

  

Brown och Levinson – pionjärer inom artighetsforskningen – menade 1987 att vi använder oss av fler 

artighetsstrategier när vi talar med någon i en maktposition. Frågan är om det är en utgångspunkt som 

är gångbar även idag, när digitaliseringen för oss närmare varandra. Myndigheterna är ju bara ett par 

knapptryck bort och vi kan dessutom vara anonyma om vi vill.   

  

Syftet med den här undersökningen är att kartlägga hur Stockholms medborgare har framfört skriftliga 

klagomål till trafikkontoret mellan åren 1977 och 2017. En jämförelse görs av de språkliga strategier 

som använts för att se ifall de skiljer sig över tid och i sådana fall hur.   

  

Frågeställningarna är:  

  

• Hur har artighetsstrategier och ansiktshot uttryckts över tid?  

• Har de förändrats och i sådana fall hur?  
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2. Bakgrund  

2.1 Teori   

Relevant som teoretisk ram för denna studie är Brown och Levinsons artighetsteori. De 

vidareutvecklade 1987 den amerikanske sociologen Goffmans teori om de olika roller och fasader vi 

visar upp i social interaktion. För en svensk genomgång av teorin finns till exempel Norrby & Håkansson 

(2010).  

  

Utgångspunkten för artighetsteorin är att alla människor har ett socialt ansikte (face). Vidare talar man 

om två delar av detta: positivt ansikte och negativt ansikte. Det positiva ansiktet speglar främst vår vilja 

att vara omtyckt, känna samhörighet och att vår självbild ska bevaras. Vårt negativa ansikte handlar om 

att vilja behålla vår integritet och att ingen ska inkräkta på vår personliga sfär (Brown & Levinson 1987: 

61; Norrby & Håkansson 2010: 27).  

  

I interaktion med varandra gör vi ofta små justeringar för att se till så att ingen deltagare ”tappar 

ansiktet”. Olika handlingar kan nämligen vara ansiktshotande, beroende på vad vi säger, hur vi uttrycker 

det och vem vi vänder oss till. Uppmaningar kan till exempel formuleras direkt, vilket innebär att talaren 

går rakt på sak med sitt budskap: ”Ge mig saltet!”. Vi kan också uttrycka oss med hjälp av inlindningar 

för att lindra hotet: ”Vill du vara så snäll och duka bordet?” (Norrby & Håkansson 2010: 322–323).  

  

Hot som äventyrar mottagarens negativa ansikte handlar främst om att de inkräktar på personens rätt att 

själv fatta beslut. Detta kan göras till exempel genom att man beordrar, föreslår, utmanar eller ger råd. 

Den här sortens ansiktshot pressar med andra ord mottagaren att antingen utföra en handling eller i vissa 

fall avstå. Ett hot mot negativt ansikte kan också bestå av en komplimang eller ett uttryck för beundran, 

eftersom mottagaren kan känna sig tvingad att acceptera komplimangen och säga tack. Att utbrista 

”Vilken fin jacka du har!” kan till exempel också tolkas som att man säger det för att man egentligen 

vill låna den. Detta kräver att mottagaren antingen erbjuder jackan eller bestämmer sig för att låta bli 

(Brown & Levinson 1987: 65–66).  

  

Hoten mot det positiva ansiktet riskerar att dels påverka mottagarens självbild, dels göra att hen känner 

sig obekväm eller respektlöst behandlad. Det sker bland annat genom att man kritiserar, ifrågasätter, 

utmanar eller på andra sätt visar att man inte håller med eller inte bryr sig om mottagarens välmående. 

Ytterligare exempel är att man tar upp tabubelagda ämnen, skryter om sina egna bedrifter, avbryter eller 

ignorerar den andra talaren och på så vis gör att hen känner sig illa till mods (Brown & Levinson 1987: 

66–67).  

  

Dessa två sidor av vårt sociala ansikte kräver alltså en balans: vi vill känna samhörighet men vill också 

undvika att andra gör intrång i vår sfär. Varje interaktion gör att vi måste försöka bedöma hur allvarligt 

ansiktshotet är och vilken skada vi riskerar att göra. För att lindra hotet kan vi använda oss av särskilda 

strategier, vilka kan delas upp i två kategorier: negativa artighetsstrategier och positiva 

artighetsstrategier.  

  

Positiva artighetsstrategier, närhetsskapande strategier, går ut på att visa närhet och samhörighet; vi ger 

komplimanger, skämtar, visar intresse och signalerar att vi vill väl. De negativa strategierna, 

distansskapande strategier, används för att undvika att vi gör alltför stort intrång i mottagarens 

personliga sfär. Detta kan göras till exempel genom att vi uttrycker oss indirekt: ”Har du möjligtvis en 

penna att låna ut?”. Ett annat sätt är att påpeka att vi är medvetna om att vi gör ett intrång och därför ger 

den andre en chans att backa ur: ”Du kanske inte har tid, men…” (Brown & Levinson 1987: 70). 

Ytterligare en strategi kan vara att förminska sig själv, till exempel med hjälp av uttryck som ”Jag har 

inte så bra koll, men…” eller bekännelser av egna fel och misstag (Brown & Levinson 1987: 185, 188). 
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Rent generellt kan man säga att de negativa strategierna står för det vi vanligtvis förknippar med artighet: 

formalitet, distans och hänsyn (Norrby & Håkansson 2010: 324).  

  

Ide (1989, via Norrby & Håkansson 2010) kritiserar artighetsteorin och menar att den är för centrerad 

kring västerländsk kultur och kollektivism. Detta innebär att den inte är applicerbar i asiatiska kulturer 

som är uppbyggda utifrån en stark social hierarki. Att teorin är användbar i denna studie beror på att 

undersökningen baseras på material hämtat ur västerländsk kontext.  

2.2 Tidigare forskning  

Undersökningar av olika samtalsstilar har ofta som syfte att kartlägga hur olika grupper i samhället talar. 

Jämförelser har till exempel gjorts mellan de stilar som är typiska för människor från olika kulturer och 

åldersgrupper, eller för att se hur språket skiljer sig mellan män och kvinnor.   

  

Scollon & Wong Scollon (1995, via Norrby & Håkansson 2010) studerar tilltal och hur dessa påverkas 

av kulturellt betingade artighetsstrategier. De ger exempel på en interaktion mellan två affärsmän – en 

amerikansk och en asiatisk – för att visa hur dessa strategier kan skilja sig åt mellan västerländska och 

österländska samhällen. Utgångspunkten i exemplet är att amerikaner är mer benägna att använda 

positiva artighetsstrategier, vilka förmedlar jämlikhet, närhet och solidaritet. I asiatisk kultur å andra 

sidan används fler negativa strategier för att visa respekt. Detta leder till missförstånd i exemplet när 

amerikanen tilltalar den andre vid förnamn – ett sätt för honom att signalera vänskap på, men som 

upplevs som ett övertramp av den asiatiske affärsmannen.  

  

Clyne, Norrby & Warren (2009) redogör för utvecklingen av de olika tilltalsformerna i svenskan och 

gör samtidigt en jämförelse med engelskan, tyskan och franskan. Fram till mitten av 1900-talet användes 

du som en markör för solidaritet och var begränsat till intima relationer, till exempel den till en 

familjemedlem. Samtidigt hade ni en negativ klang eftersom det använts för att adressera personer som 

saknat titel. Avsaknaden av en neutral form att använda i formella situationer med främlingar ledde till 

att man istället undvek tilltal. Istället kunde man bland annat tilltala sin samtalspartner med titel, i tredje 

person eller använda passiveringar. Utvecklingen ledde sedan till att du under 60- och 70-talet blev det 

neutrala tilltalet, och i samband med detta förlorade sin status som solidaritetsmarkör. Under 80-talet 

gjorde Ni en omdebatterad återkomst bland (vanligtvis) yngre människor i serviceyrken, då som 

artighetsmarkör.  

  

Samma studie undersöker även hur tilltal varierar i Frankrike, Tyskland, Österrike, Sverige, Finland, 

Storbritannien och Irland. Valet av tilltalspronomen – du eller ni – beror på vilken ålder de som talar 

med varandra har, skillnader i status och ifall interaktionen sker via tal eller skrift. Studien visar även 

att tilltalsformen beror på hur nära deltagarna upplever att de är varandra.   

  

Vidare har studier av institutionell kommunikation vanligtvis fokuserat på samtal antingen över telefon 

eller där människor möts. En av dem som undersöker mötet mellan myndighet och medborgare är Nord 

i Klarspråk i nätinteraktion (2018). I studien undersöks dialogen mellan medborgare i Huddinge 

kommun och anställda på kommunen baserat på frågor och svar i ett så kallat e-servicecenter. Här 

analyseras både den relationella och den transaktionella kommunikationen, det vill säga de 

ansträngningar de anställda gör för att upprätthålla en god relation till medborgarna och hur väl de svarar 

på deras frågor. Det övergripande mönstret är att de lyckas väl, men att det ibland uppstår problem när 

medborgarna och de anställda talar utifrån olika perspektiv.   

  

Nord (2015) undersöker även Karlskoga kommuns forum Tyck om Karlskoga. Där kan besökare göra 

inlägg som kategoriseras som klagomål, beröm eller förslag och få svar från kommunen. I artikeln 

undersöks hur dessa möten mellan kommunanställda och enskilda iscensätts genom olika språkliga val, 

till exempel tilltal och språkhandlingar. Deltagarnas hantering av de makt- och perspektivskillnader som 

finns analyseras också. Särskilt relaterat till den här studien är analysen av de språkliga valen och den 

påverkan de har på exempelvis distansen mellan deltagarna.    
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Även Nord & Sörlin (2017) undersöker kommunikationen mellan myndighet och medborgare, här så 

kallade offentliga e-servicemöten. Precis som Nord (2018) baseras materialet på Huddinge kommuns e-

servicemöten på forumet Servicecenter, men också de inlägg som förekommer på Försäkringskassans 

Facebook-sida Förälder. I dessa kan medborgarna till exempel ställa frågor och få svar från anställda 

på myndigheten. Här undersöks bland annat de ord deltagarna i kommunikationen använder i syfte att 

se om uttryckssättet skiljer sig åt mellan medborgarna och de anställda. 

  

Till skillnad från ovan nämnda studier undersöks här endast medborgarnas del av kommunikationen; 

myndighetens svar analyseras inte. Deltagarna kategoriseras inte heller efter kön, ålder eller andra 

faktorer – jämförelsen görs istället över tid.  
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3. Metod  

3.1 Analysmetod  

För att undersöka hur ansiktshot och artighetsstrategier uttrycks görs bland annat en analys av 

språkhandlingar. Varje yttrande är rent lexikogrammatiskt en av fyra sorters språkhandlingar: 

påstående, fråga, erbjudande eller uppmaning. Dessa kan uttryckas direkt, så att en uppmaning är 

formulerad som en sådan, till exempel ”Ge mig saltet!”. De kan däremot vara något annat rent 

innehållsmässigt så att uppmaningen istället är formad som ett påstående eller en fråga: ”Det skulle 

behövas salt på maten”. Detta är en variant av den negativa artighetsstrategin, där talaren genom att 

formulera uppmaningen indirekt undviker att vara påträngande.   

  

I analysen undersöks endast uppmaningar. Svenska Akademiens Grammatik (4: 716) delar in dem i fyra 

underkategorier: befallningar, vädjanden, erbjudanden och råd. Labov & Fanshel (1977:63) räknar även 

med krav. I den här undersökningen skiljer jag på kongruenta och inkongruenta uppmaningar.  

  

De kongruenta uppmaningarna formuleras som en sats som inleds av ett verb i imperativform (Holmberg 

& Karlsson 2013: 53). För att få fram ett underlag för hur många sådana uppmaningar materialet 

innehåller har jag räknat varje imperativ. Av dessa har sedan tre underkategorier gått att urskilja: 

befallningar, förslag och uttryck. Befallningar räknas här som en imperativsats utan inlindning. 

Utmärkande rent pragmatiskt för dessa är att mottagaren inte anses ha möjlighet att neka. I de fall där 

uppmaningen räknas som ett förslag har skribenten antingen uttryckligen skrivit att det är ett sådant eller 

förmedlat att det är en lösning på ett problem. Även förslagen är imperativsatser, men lindras, till 

skillnad från befallningarna, av att de ger mottagaren större utrymme att själv göra en bedömning av 

läget. Att jag väljer att kalla dem för förslag istället för råd beror på att det är vad skribenterna kallar 

dem och en vilja från min sida att vara konsekvent. Vad som i den här undersökningen kallas uttryck är 

löst definierat som fasta fraser, som visserligen står i imperativ men inte har samma pragmatiska 

funktion som en befallning eftersom de inte uppmanar till specifik handling. Istället kan de användas i 

syfte att till exempel involvera läsaren i det som berättas (”Tänk dig att…”), vädja (”Var vänlig och gör 

detta!”) eller rikta fokus mot en särskild detalj (”Märk väl…”). Det handlar alltså snarare om retoriska 

grepp. 

  

Av de inkongruenta uppmaningarna analyseras sådana som uttrycks i påståendeform eller som frågor. 

Där det är relevant görs också en analys av de modala verb och tidsadverbial skribenterna använder för 

att antingen gardera eller stärka sina uppmaningar. Dessa verb kan modifiera sannolikhet, vanlighet, 

förpliktelse eller villighet. Utan dem riskerar man att framstå som påstridig, nedlåtande eller ohövlig. 

För att bedöma vilken grad av modalitet de olika verben realiserar utgår analysen från Holmberg och 

Karlssons beskrivning av den funktion vanligt förekommande modala verb och satsadverbial har på 

olika modalitetsskalor (2013: 67-68). Enligt den modifierar verben kan och får en låg grad av 

förpliktelse, bör signalerar medelhög förpliktelse och ska, måste och behöver är den allra högsta graden. 

I analysen utgår jag från dessa verb för att se vilken grad av förpliktelse skribenterna tillskriver 

trafikkontoret.    

  

En analys har också gjorts av de explicita värderingar som uttrycks i meddelandena. Hit räknas de fall 

där skribenten uttrycker sig antingen positivt eller negativt om trafikkontorets anställda, beslut eller sätt 

att arbeta. Detta görs bland annat genom att skribenterna berömmer, håller med, kritiserar, ifrågasätter, 

hånar eller nedvärderar.  

  

I analysen av tilltal undersöks användningen av direkt tilltal, generiskt man samt tilltal i tredje person 

för att se hur dessa används. Till det direkta räknas du/dig/dej samt ni/er/eder. Här analyseras också 

förekomsten av stor bokstav på tilltalspronomen. Det generiska man kan bidra till att göra texten 

informationsfattig och diffus eftersom det inte alltid är klart vem det syftar på – ibland kan det syfta på 
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flera personer i samma text. Utgångspunkten är att de pronomen som skrivs med versal signalerar större 

artighet och Eder ett ålderdomligt och formellt språk (Svenska akademiens språklära 2003: 99–100). 

Även tilltal i tredje person analyseras som en artighetsmarkör (se till exempel Clyne, Norrby & Warren 

2009).   

  

Vidare analyseras de strategier som används för att utelämna aktörer: passiveringar, nominaliseringar 

och particip. Att formulera passiva verbformer gör att skribenten kan undvika att vara allt för 

påträngande – tack vare dem behöver man inte uttrycka vem det är som ska utföra handlingen (Holmberg 

& Karlsson 2013: 171). De kan också dölja avsändaren. Syftet med analysen av dessa strategier är att se 

när och hur skribenten använder dem för att realisera negativ artighet. Under samma rubrik analyseras 

också nominaliseringar, vilka är typiska för ett abstrakt och byråkratiskt språk (Holmberg, Karlsson, 

Nord 2011: 41). En nominalisering sker när verb och adjektiv byts ut mot substantiv istället, vilket har 

en liknande funktion som de passiva verbformerna.  

  

Slutligen undersöks också ursäkter. Hit hör explicita sådana (”Ni får ursäkta…”), men också de 

strategier skribenterna använder sig av för att inte verka påträngande, till exempel genom att förminska 

sig själva eller sitt ärende.  

  

Detta är främst en kvalitativ studie; vissa resultat presenteras dock i siffror där det är relevant, till 

exempel genom diagram för att tydliggöra särskild utveckling över tid. I de fall bostadsadresser eller 

namn på företag och personer förekommer har dessa anonymiserats. Gator och områden som omtalas 

rent allmänt är utskrivna vid namn. De relevanta delarna av exemplen är fetmarkerade för att tydliggöra 

vad som är aktuellt i analysen. De understrykningar som förekommer är skribentens.  

3.2 Material  

Insamlingen är gjord utifrån fem mätpunkter: år 1977, 1987, 1997, 2007 och 2017. Materialet för de två 

första består främst av brev skrivna för hand eller maskin. Under 1997 dyker det även upp mejl och 

materialet från de två senare mätpunkterna består nästan uteslutande av mejl och synpunkter inskickade 

via webbplatsen eller appen Tyck till. 

 

Materialet består av tolv meddelanden från varje mätpunkt med ett genomsnitt på cirka 210 ord. 

Gemensamt för alla meddelanden är att de består av klagomål som skickats in till trafikkontoret. Det 

kan gälla till exempel snöröjning, renhållning, gatuarbeten, trafikfrågor med mera.  

  

Materialet för 2017 finns samlat i ett digitalt arkiv – Synpunktsportalen. Under det här året har 15 060 

meddelanden registrerats som klagomål, vilket innebär en kraftig ökning sedan 2007 då antalet var 520. 

Av tidsekonomiska skäl har sökningen gjorts utifrån särskilda datum – att söka på ett helt år eller ens en 

hel månad skulle vara alldeles för omfattande. Meddelandena kommer från den femtonde dagen varje 

månad och från dessa har det tionde inkomna valts ut – detta för att det numera kommer in ett hundratal 

meddelanden dagligen.   

  

Meddelandena från 2007 är arkiverade fysiskt men med digitalt registrerade diarienummer, vilka talar 

om hur arkivet och det man söker efter är kategoriserat (främst efter årtal och ämne för meddelanden). 

Sökningen har gjorts i ärendehanteringssystemet 360 på typ av meddelande (klagomål) och datum 

(2007-01-01 till 2007-12-31). Från dessa har tolv meddelanden valts ut slumpmässigt. Det hade varit 

önskvärt att även här sålla ut material från särskilda datum, men eftersom alla datum inte har registrerade 

meddelanden var det enklare att göra en helårssökning. Sökningen för 1997 är gjord likadant: en 

avgränsning har gjorts på meddelanden registrerade som klagomål mellan 1997-01-01 och 1997-12-31.  

  

Materialet för 1987 och 1977 finns endast i ett fysiskt arkiv. Där har alla inkomna skrivelser för åren 

samlats och jag har gått igenom slumpmässigt utvalda pärmar för att kunna sålla ut just klagomål. 

Pärmarna har kategoriserats efter datum och klagomålen ligger blandade med allmänna synpunkter, 

ansökningar om tillstånd eller ekonomisk ersättning, brev med mera. Detta begränsade möjligheten att 
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göra ett urval från dessa mätpunkter på samma sätt som från de andra; det var mer tidseffektivt att gå 

igenom pärm efter pärm och sålla ut klagomålen tills jag hade tolv stycken.  
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4. Analys   

4.1 Uppmaningar  

Detta avsnitt är uppdelat i två delar: kongruenta uppmaningar samt inkongruenta uppmaningar. Dessa 

realiserar främst hot mot mottagarens negativa ansikte eftersom hen uppmanas att utföra en handling. I 

viss mån hotas även myndighetens positiva ansikte i de fall de anställda anklagas för att till exempel inte 

sköta sitt arbete.  

4.1.1 Kongruenta uppmaningar   

I det här avsnittet görs en analys av de kongruenta uppmaningar som förekommer. Hit räknas alla satser 

som inleds med ett verb i imperativ. Dessa delas i sin tur in i tre kategorier: befallningar, förslag och 

uttryck. Till befallningar räknas de imperativsatser som står själva utan inlindningar. Det som utmärker 

förslagen är att de föregås av att skribenten skriver att det är ett sådant eller att hen har en lösning på ett 

problem. De uppmaningar som kategoriseras som uttryck är också imperativsatser. Skillnaden är dock 

att dessa snarare hör till fasta fraser och används som retoriska grepp.   

  

Analysen visar att det överlag förekommer få kongruenta uppmaningar i materialet. Av dem som finns 

är förekomsten som högst under 1987 och 2007. Under 1977 och 2017 är den som lägst.  
  

 

Figur 1. Antal kongruenta uppmaningar uppdelat efter sort.  

  

I Figur 1 visas hur de kongruenta uppmaningarna delas upp i förslag, uttryck och befallningar och hur 

andelen fördelas över de olika mätpunkterna.    

  

Det är alltså ungefär lika vanligt överlag att formulera förslag som befallningar, men förekomsten 

varierar över tid. Att föreslå att någon annan ska göra något innebär ett hot mot mottagarens negativa 

ansikte, eftersom skribenten indikerar att hen tycker att den som läser ska utföra en handling. Även om 

mottagaren pressas att antingen acceptera förslaget eller låta bli finns det dock ett utrymme att själv välja 
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och förslagen blir alltså mildare än befallningarna. Exempel 1, 2 och 3 visar hur de förslag som 

förekommer i materialet formuleras:  
  

(1) ”Gångbanan på västra sidan är på grund av felparkerade bilar dåligt skrapad och sandad och nästan 

oanvändbar. Man riskerar jämt med benbrott. Förslag! Enkelrikta gatan i nord.sydlig riktning” 

(1977)  

  

(2) ”Jag har ett förslag som kanske förbättrar parkeringssituationen i [trakten]. Använd båda sidor på 

[vägen]. [. . .] Ploga upp snövallen ordentligt så det plats över. Eller ta bort den” (1987)  

  

(3) ”Det är alltid mycket svårt att finna ledig parkering. Hur kan man lösa det då? – Avgiftsautomater. 

Gör gatan avgiftsbelagd att parkera på så kommer vi undan problemet med att bilfirman parkerar 

sina bilar där” (2007)  
  

Det finns alltså variation även inom kategorierna. I exempel 1 signalerar skribenten att det är ett förslag 

med hjälp av en interjektion: Förslag! Nästa skribent, i exempel 2, uttrycker att förslaget kanske 

förbättrar och framstår därför som mindre påträngande – hen öppnar dessutom upp för möjligheten att 

förslaget inte ens fungerar. Exempel 3 frågar istället hur man kan lösa problemet med 

parkeringsplatserna och ger därpå förslaget som svar på sin egen fråga.  

  

Från och med 1997 är det vanligare med befallningar. De utgör även det största hotet mot mottagarens 

negativa ansikte, eftersom de innebär att den som skriver in inte ger mottagaren något utrymme att neka. 

I materialet från 1977 finns det enda exemplet (4) från de två första mätpunkterna:  

  

(4) ”Dessutom har snöröjningen under denna vintern varit under all kritik och man tycker åtminstonde 

att hela gatan kunde plogas och inte bara halva. Lägg ner arbeten på detta istället för att förfölja 

folk, som försöker göra rätt för sig i samhället”  

   

Även trafikkontorets positiva ansikte hotas i exempel 4, i och med att skribenten anklagar dem för att 

vara en myndighet som förföljer folk som försöker göra rätt för sig. De anklagas dessutom för att inte 

kunna sköta snöröjningen som de ska.   

  

År 1997 har befallningarna ökat och återfinns i exempel 5, 6 och 7; två befallningar förekommer i en 

och samma meddelande (exempel 6):  

  

(5) ”Men jag skulle vilja be er om en stor tjänst: Ta bort den plågsamma H6-279 från den nuvarande 

stolpen”   

  

(6) ”Asfaltera mittremsan så att man slipper klafsa fram i lervälling. [. . .] Om det är svårt att förstå hur 

en ’esplanad’ eller ’boulevard’ skall ge skäl för namnet – gör då gärna ett besök i någon annan 

huvudstad”  

  

(7) ”Brevet är en underbar ventil. Pröva det någon gång. Jag menar att ni ska skriva egna ord och tankar 

och inte standardtexten 1:a § etc etc, etc…”  

  

Det förekommer alltså variation även inom befallningarna. I exempel 5 lindrar skribenten befallningen 

genom att uttrycka att det är en stor tjänst, vilket är en typisk negativ artighetsstrategi. Den andra 

skribenten (exempel 6) inleder med en typisk befallning: gör si eller så! Vidare fortsätter skribenten med 

vad som kan tolkas som en lite nedlåtande kommentar; hen verkar insinuera att mottagaren inte är 

tillräckligt insatt för att veta hur en esplanad eller boulevard ser ut. På samma spår fortsätter det tredje 

och sista meddelandet (exempel 7) där skribenten i sitt brev passar på att ge en känga till myndighetens 

språk.    
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Vid mätpunkten 2007 förekommer det, tillsammans med år 1987, flest kongruenta uppmaningar, men 

endast en som räknas som befallning, vilken återges i exempel 8:  
  

(8) ”V.G BEKRÄFTA ATT NI LEVER UPP TILL TIDIGARE AVTAL OCH ATT EN EV 

FÖRÄNDRING SKALL SKE I SAMRÅD MED ERA KUNDER FÖR ATT FÖRORSAKA SÅ 

SMÅ OLÄGENHETER SOM MÖJLIGT”   

  

Här förekommer två imperativ: mottagaren uppmanas dels att vara god (V.G) och att bekräfta. V.G är 

dock räknat till uttryck här, vilka redovisas i exempel 10–14. Det är alltså endast bekräfta som räknats 

som befallning.  

   

År 2017 finns endast två imperativ och båda förekommer i exempel 9:  

  

(9) ”Gör om! Kräv därutöver inskränkningar på byggverksamheten så att dubbelriktad trafik 

möjliggörs under dagtid”  

  

Resterande kongruenta uppmaningar förekommer i det jag har valt att kalla för uttryck. Dessa kan dels 

fungera vädjande – och därför som en artighetsstrategi – som i exemplet var vänlig, dels som ett slags 

retoriskt grepp, till exempel tänk dej själv. Dessa uttryck redovisas i exempel 10–14:  

  

(10) ”Märk väl, det gäller en hörna [. . .]” (1977)  

  

(11) ”Var vänlig snälla gatukontoret och gör något!” (1977)  

  

(12) ”Tänk dej själv att du kastar en blick ut genom fönstret och upptäcker att bilen är borta. [. . .] Tro 

inte att någon är vänlig och talar om var den är” (1987)  

  

(13) ”Tänk er att någon står och slår två kastrullock mot varandra precis bredvid er säng, så låter det 

natten igenom” (2007)  

  

(14) ”V.g att omgående meddela hur detta löjliga beslut kan överklagas [. . .]” (2007)  

4.1.2 Inkongruenta uppmaningar   

Till de inkongruenta uppmaningarna hör sådana som formuleras som påståenden eller frågor. Här 

analyseras de och där det är relevant görs också en analys av modala verb och adverbial. 

Påståendeformerna samverkar ofta med passiveringar, vilka analyseras löpande under rubriken 

Utelämnade aktörer.  
  

4.1.2.1 Uppmaningar i påståendeform  
  

Av de inkongruenta uppmaningarna är det allra vanligast att de formuleras som påståenden – oavsett 

mätpunkt. Detta är också ett sätt för skribenten att använda en negativ artighetsstrategi – mottagaren 

erbjuds en ”utväg” och en chans att neka till uppmaningen genom att helt enkelt tolka den som ett 

påstående istället (se till exempel Brown & Levinson 1987: 132). Med hjälp av modala verb modifierar 

flera av skribenterna hur direkta eller kraftfulla de framstår i sina påståenden, och därför också hur artiga 

eller påträngande de uppfattas.   

  

I materialet från 1977 förekommer få kongruenta uppmaningar, det är vanligare att de uttrycks som 

påståenden. Av dessa är det vanligt att använda det modala verbet bör, vilket modifierar en medelhög 

grad av förpliktelse – skribenten rekommenderar, i stil med förslagen, trafikkontoret att göra något:  
  

(15) ”Någon form av restriktion bör ske i form av en eller flera av följande åtgärder”  
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(16) ”Undertecknad ber härmed att få framföra den åsikten att trafikdelaren i korsningen 

Linjemästarvägen-Vinstavägen som uppsatts 1976 omedelbart bör nedmonteras”  

  

(17) ”Alla parkeringsböter enl. 24-timmarsregeln bör snarast återbetalas”  
  

Skribenterna i exempel 16 och 17 använder också tidsadverbial, vilka påverkar förpliktelsen ytterligare: 

omedelbart och snarast. De signalerar att mottagaren inte bara bör göra som skribenten föreslår, utan 

ringar också in när detta ska göras. Dessa två är också de mest förekommande tidsadverbialen bland 

materialet från den här mätpunkten. Den skribent som i exempel 16 använder omedelbart skriver 

däremot också att hen ber att få framföra sin åsikt. Hen framstår därför som mindre påstridig och 

använder med andra ord en negativ artighetsstrategi.   

  

Exempel 15, 16 och 17 ovan kan jämföras med exempel 1, 2 och 3 där de kongruenta uppmaningarna 

formuleras som förslag: en synpunkt på vad som bör göras varken är eller uttrycks som en sanning och 

lämnar därför utrymme för myndigheten att också endast notera den som en åsikt. På så vis kan man 

undvika att vara alltför påträngande och ansiktshotet är inte lika allvarligt som när uppmaningarna 

formuleras som befallningar.   

  

Vidare formuleras även förslagen i påståendeform:  

  

(18) ”Då [företag] har förrådsutrymmen på motsatta sidan av huvudfabriken vid [adress] och 

trucktransporter av såväl tomma som fyllda kabeltrummor upp till 5 m:s diameter försiggår flera 

gånger dagligen med stor trafikfara som följd föreslås som en lämplig åtgärd uppsättande av 

varningsskyltar för korsande trucktrafik” (1977)   
 

Förutom att förslagsformen lindrar ansiktshotet fungerar också det passiva verbet föreslås som en 

garderande strategi. Det gör att skribenten inte behöver skriva att det är hen som står bakom förslaget – 

det kan lika gärna vara någon annan. Detta exempel analyseras också under rubriken Utelämnade 

aktörer.  
  

(19) ”Helst skall verandan bort eller bantas ner. Absolut ingen permanent veranda”   

  

I exempel 19, också från 1977, formulerar skribenten istället krav. Absolut ingen lämnar inte mycket 

utrymme för mottagaren att låta verandan stanna, men skribenten ger i och med helst en liten chans till 

kompromiss – ska den vara kvar så vill hen att den i alla fall bantas ner.  
  

Även år 1987 är det vanligt att skribenterna formulerar sina påståenden som förslag eller 

rekommendationer. I exempel 20 används det modala verbet kan, vilket signalerar en låg grad av 

förpliktelse:  
  

(20) ”Margretelundsvägen har också alltid varit en specialsträcka för fartdårar och nu när bussen går ut 

vid Svartviksslingan, kan man lägga asfaltlimpor vid te.x Minnebergsvägen, Porfyrvägen och 

Svartviksslingans södra del”  

  

Kan ger snarare skenet av att skribenten bara vill informera om att något är möjligt, sedan får mottagaren 

göra vad hen vill med den informationen. Uppmaningen framgår snarare av kontexten, eftersom 

skribenten har tagit sig tid att skriva in angående trafiksäkerheten.  
  

(21) ”För att undvika eventuella framtida olyckor borde trafiknämnden besluta om ett gupp före 

korsningen Bastugatan/Blecktornsgränd”  
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(22) ”De som bor på, [adress], har klagat på att gatan trafikeras av en mängd fordon, som inte har något 

ärende på gatan. [. . .] Problemen borde kunna lösas genom att man skyltar med ’Återvändsgata’ 

och ’Ej obehörig trafik’ enligt nedanstående skiss”   

  

Även exempel 21 och 22 uttrycks som förslag eller rekommendationer med verbet borde. Det första har 

dock en högre grad av förpliktelse över sig, vilket kommer från anledningen bakom rekommendationen. 

Hen tycker att trafiknämnden borde besluta om ett gupp för att undvika eventuella framtida olyckor. Det 

blir troligen svårt för mottagaren att neka till något som är till för att undvika olyckor; konsekvenserna 

av att neka till rekommendationen är allvarligare än i det andra exemplet. Där handlar det snarare om 

att de boende på gatan störs av trafiken, men skribenten nämner ingen olycksrisk.   
  

Få personer uttrycker krav som inte lindrats på något vis, men följande skribent från 1987 gör så i 

exempel 23. Även här nämns olycksrisken och bidrar till att förstärka hotet ytterligare:  
  

(23) ”Även om bilisterna kör försiktigt, kan de knappast lastas om en olycka skulle inträffa. Det är helt 

gatukontorets ansvar. Därför kräver vi att trafiken omläggs omgående innan någon olycka sker”  
  

Här har mottagaren minimalt med utrymme att neka till kravet. Skribenten menar att det helt är 

gatukontorets ansvar ifall det sker en olycka – ett ansvar som är svårt för mottagaren att ignorera och 

på så vis ett allvarligt hot mot det negativa ansiktet. Värt att nämna är också att skribenten valt att stryka 

under detta i texten för att förstärka det ytterligare. Vidare kräver skribenten att trafiken omläggs 

omgående innan någon olycka sker. Även här pressas mottagaren att agera; hen har ju precis blivit 

informerad om att ansvaret för trafiksäkerheten vilar på myndighetens axlar. Mottagaren ges därför 

minimalt med utrymme till att neka – såvida man inte vill framstå som någon som struntar i potentiella 

olyckor, vilket riskerar att skada även det positiva ansiktet.  

  

Vid nästa mätpunkt, 1997, formuleras färre förslag. I breven från den här tiden uttrycker skribenterna 

större frustration och missnöje – främst i påståendeform. Fler uttrycker också uppmaningar som hotar 

myndighetens positiva ansikte:  
  

(24) ”Väggarna är fulla av klotter. Ni gör tyvärr inte som SL, dvs tvättar bort det snarast möjligt, utan 

istället får det vara kvar hur länge som helst. [. . .] Jag hoppas på rättelse och gärna ett svar inom 

kort!” (1997)   

  

I exempel 24 jämförs trafikkontoret – till sin nackdel – med SL. Här ligger pressen dels i att agera och 

tvätta bort klottret, dels i att leva upp till den standard skribenten upplever att SL håller.  

  

(25) ”Med förhoppning om att någon bilist i det här landet kanske tycker lite bättre om ert system och 

era metoder ber jag återigen om svar på mina två frågor”   
  

Visserligen ber skribenten i exempel 25 om svar, men antyder med återigen att hen tidigare blivit utan. 

Vidare antyder hen att trafikkontoret är illa omtyckt av landets bilister och hotar därmed det positiva 

ansiktet.  

  

(26) ”Efter 3 år i staden har jag tröttnat på detta kaos och undrar om det är något för Er att titta på 

och åtgärda, är också medveten om att belastningen i trafiken är större än vanligt då Söder 

Mälarstrand är avstängd för trafik men då måste man göra en anpassning till detta”  

  

Skribenten i exempel 26 lindrar däremot sin uppmaning; hen undrar om mottagaren kan se över 

problemet och uttrycker också en förståelse för att situationen är som den är. Samtidigt avslutas 

uppmaningen med att man måste göra en anpassning, där måste signalerar hög förpliktelse.  
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Under 2007 verkar skribenternas frustration öka ytterligare. I exempel 27 lämnas minimalt med 

utrymme för mottagaren att säga emot; skribenten menar att det går alldeles utmärkt att fortsätta som 

tidigare:  

  

(27) ”Aldrig någonsin har man fått köra in med bil på våra parkvägar och man har heller aldrig gjort 

det. Det går alldeles utmärkt att fortsätta att hämta sopor med vagn”  

  

Alla är dock inte lika påstridiga:  
  

(28) ”Jag vill bara informera Er om att gatubelysningen vid övergångsstället vid 

Broparken/Essingeringen, Stora Essingen har slocknat. I detta sammanhang vill jag gärna be Er 

att sätta upp en ”gul lampa” vid övergångsstället mot Tvärbanan då det är svårt att se fotgängare 

som går över – speciellt då man möter bilar som kommer nedifrån backen (från bl.a Lärarnas Hus) 

och man bländas lätt”   

  

Den här skribenten skriver själv att hen bara vill informera, även om det är underförstått att det är för 

att trafikkontoret ska kunna åtgärda den slocknade belysningen. Skribenten fortsätter med att hen gärna 

vill be trafikkontoret att sätta upp en lampa som inte bländar bilisterna och lindrar därför uppmaningen 

genom att uttrycka den som ett önskemål.  

  

Bland meddelandena från 2017 är majoriteten av alla uppmaningar i påståendeform. Här har 

påståendena främst en informerande ton:   

  

(29) ”Från det håll som fotot är taget ser det ut som endast cykelbana. Från motsatt håll sitter en skylt 

som visar gång- och cykelbana. Vilket av dessa som gäller bör framgå tydligt från båda håll”  

  

(30) ”Det skräpas ner runt dessa två båtar som för övrigt inte har någon båtplats där”  

  

(31) ”Åter igen ny väg in för bilar till ny boplats. [. . .] Tacksam om ordentliga hinder placeras ut”  

  

I exempel 29 signaleras själva uppmaningen av verbet bör. Hade det utelämnats hade meddelanden 

istället kunnat tolkas som att skribenten bara delar med sig av en observation. Skribenten bakom 

exempel 30 påpekar att de två båtarna inte har någon båtplats där, vilket kan tolkas som ”Så kör iväg 

dem!”. Den underliggande uppmaningen är tydligare i exempel 31 där skribenten skriver att hen är 

tacksam om ordentliga hinder placeras ut.   
  

4.1.2.2 Uppmaningar i frågeform  
  

Att uppmaningarna formuleras som frågor är mindre vanligt. Bland de fall som förekommer i materialet 

är frågorna främst förslag eller ifrågasättanden. Ett exempel på ett sådant förslag kommer från 1977:  

  

(32) ”Om – av ekonomiska eller andra skäl – väntan måste bli så lång, kunde man då inte börja med att 

göra Agnegatan bilfri i sträckningen Kungsholmsgatan – Hantverkargatan och stänga av 

Bergsgatan vid Agnegatan?”  

  

I exempel 32 är uppmaningen ställd som en fråga, och därför också något mottagaren ges utrymme att 

svara nej på. Utöver det signalerar det modala verbet kunde låg förpliktelse.  

  

En annan skribent från samma år formulerar följande frågor:  

  

(33) ”Varför finns det inga skyltar med lekande barn? Varför finns ingen 30-kilometersskylt?”  
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Dessa frågor i exempel 33 verkar främst formuleras i syftet att ifrågasätta avsaknaden av skyltar – och 

därmed fungera som en uppmaning till myndigheten att sätta upp dem. Skribenten verkar inte förvänta 

sig svar på sina frågor; meddelandet avslutas strax därpå med frasen vänligen och en signatur. Att ställa 

frågor på det här sättet kan fungera som en negativ artighetsstrategi: skribenten gömmer sin kritik genom 

att formulera den som något som lika gärna kan vara en nyfiken fråga.  

  

Andra frågor signalerar högre förpliktelse. År 1987 undrar en skribent:  

  

(34) ”Ska det behöva kosta ett barn livet innan en ändring sker?”  

  

Här är frågan starkt uppmanande: skribenten vill att myndigheten ska agera fort och frågan kan fungera 

som en påminnelse om vad som kan hända om man låter bli.   

  

En annan från samma år ställer två frågor i ett mer ifrågasättande syfte:  

  

(35) ”Vid [adress] har cykelbanan, istället för att i möjliga mån befrias från snö, sedan i december varit 

helt oframkomlig därför att den utnyttjats som upplagsplats för snö. [. . .] Varför har snö upplagts 

på denna cykelbana? Varför finns ’avspärrningsgrinden’ i cykelbanan? Dess enda effekt är ju 

uppenbarligen att hindra snöröjning och (i viss mån) cykeltrafik – bilar passerar i stort antal och 

utan svårighet vid sidan, på gångplanet”  
  

Hen ifrågasätter alltså varför snön har hamnat på cykelbanan och varför det finns en grind när den inte 

uppfyller sitt syfte. Det uppmanande syftet med frågorna är med andra ord att få trafikkontoret att ordna 

så att cykelbanan är framkomlig igen samt att se över avspärrningsgrinden.  

  

År 2007 är frågorna fler och här är det vanligast att skribenterna vill ifrågasätta trafikkontorets arbete 

eller beslut som fattats. Exempel 36–39 visar hur de uttrycker sitt missnöje och därmed också uppmanar 

myndigheten att göra annorlunda:  

  

(36) ”Vad är det för fasoner att skicka ut en information av detta slag i semestertider en dryg månad 

före ett verkställande och dessutom med helt felaktig motivering vad avser säkerhet”  

  

(37) ”Eller är det för mycket begärt av er byråkrati att ni skall anpassa era ändringar till vad som 

redan kommits övrens med era kunder”  

  

(38) ”Var det verkligen omöjligt att fortsätta det gamla systemet som hade gällt i 15 år?”  

  

(39) ”Hur kan man ta ner ett fullt friskt träd och därigenom även påtagligt försämra bostadsområdets 

karaktär och boendemiljön för oss som berörs??”  

  

Slutligen är det endast skribenten i exempel 40 som formulerar uppmanande frågor i materialet från 

2017:  

  

(40) ”Varför används inte hela området som parkering när det är så många besökare? [. . .] Hur ska 

Stockholms stad uppnå sina mål och ambitioner att förbättra förutsättningarna för ett rörligt 

friluftsliv när tillgängligheten begränsas?”   

  

Här visar skribenten bland annat att hen är medveten om Stockholms stads ambitioner och antyder 

samtidigt att de kan bli svåra att uppnå om myndigheten inte underlättar tillgängligheten.  
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4.2 Tilltal  

De sorters tilltal som kommer till uttryck i materialet går att dela upp i tre kategorier: direkt tilltal, tilltal 

i tredje person samt generiskt man. Bland de skribenter som tilltalar trafikkontoret direkt finns också två 

underkategorier: de som använder stor bokstav på tilltalspronomenet och de som tilltalar i pluralform.   
 

 
Figur 2. Förekomsten av de olika tilltalsformerna över tid.  

  

Figur 2 visar hur fördelningen av tilltalsformerna direkt tilltal, generiskt man samt tilltal i tredje person 

har sett ut under åren 1977, 1987, 1997, 2007 samt 2017. Diagrammet visar att det direkta tilltalet är den 

allra vanligaste tilltalsformen. 
 

 
Figur 3. Förekomsten av stor bokstav på tilltalspronomen vid direkt tilltal  
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Figur 3 visar hur fördelningen mellan de olika formerna av direkt tilltal sett ut under åren 1977, 1987, 

1997, 2007 samt 2017. Blocken visar hur stor del av det direkta tilltalet som varit du-tilltal med versal, 

du-tilltal utan versal, ni-tilltal med versal samt ni-tilltal utan versal. Diagrammet visar att det direkta ni-

tilltalet utan versal är den allra vanligaste tilltalsformen, vilken har ökat markant år 2007. Ingen av 

skribenterna använder ett du-tilltal med stor bokstav. Det visar också att många helt utesluter tilltal under 

1977, 1987 och 2017. 

4.2.1 Direkt tilltal 

Till det direkta tilltalet räknas främst du och ni, men även Eder förekommer. Här redogörs för hur de 

används och hur utvecklingen sett ut. Här analyseras också fördelningen mellan stor och liten bokstav 

på tilltalspronomenet över tid.  

  

Analysen visar att den vanligast förekommande tilltalsformen bland meddelandena är ett ni-tilltal; det 

är endast två skribenter ur hela materialet som vänder sig till mottagaren med ett du. Förekomsten av 

direkt tilltal är dock låg i det tidiga materialet – år 1977 finns det endast i två brev, och då i pluralform. 

Dessa två skribenter har också markerat tilltalspronomenet med versal.   

  

(40) ”Undertecknad hoppas att efter att problemet nu påtalats för Eder kommer att leda till att den 

monteras ned omedelbart”  

  

(41) ”Jag tycker att Ni kunde uppmuntra folk, som ställer sina bilar hemma och använder dem så lite 

som möjligt, istället för bötfällning och förföljelse”  

  

I exempel 40 har skribenten dessutom valt den ålderdomliga varianten Eder, vilket fungerar i syfte att 

signalera distans och respekt. Hen benämner också sig själv som undertecknad, och att omtala sig i 

tredje person har samma effekt: mottagaren får inget avsändar-jag att bekanta sig med, vilket innebär 

ytterligare ett avstånd. Allt detta realiserar negativa artighetsstrategier. Samtidigt kan det tolkas som 

kontraproduktivt att i samma mening uppmana till att något förhoppningsvis sker omedelbart. Det 

innebär nämligen att mottagaren inte ges särskilt stort utrymme att själv bestämma när handlingen ska 

utföras – ett hot mot hens negativa ansikte.   

 

I exempel 41 tillskrivs mottagaren ett intresse av att förfölja bilister. Det är inte helt ovanligt bland 

materialet att trafikkontoret anklagas för särskilda egenskaper, intressen eller prioriteringar. Det utgör 

dock ett hot mot det positiva ansiktet och det är intressant att det kombineras med ett Ni som vanligtvis 

fungerar som en artighetsmarkör. Detta kan vara ett tecken på att det inte är så starkt förknippat med 

artighet här, utan istället används mer på rutin.  

  

Under nästa mätpunkt – 1987 – fortsätter förekomsten av direkt tilltal på samma låga nivå, men nu dyker 

det första av sammanlagt två du-tilltal upp. Du syftar i exempel 42 på en anställd på myndigheten som 

tidigare i inlägget nämns vid namn. Skribenten har pratat med den anställda i telefon och upplevt ett 

positivt bemötande:  

  

(42) ”Jag hoppas du läxar upp dessa som gav order om bärgning på [adress] den 27 januari en ljusblå 

opel ascona med [registreringsnummer]”  

  

Här saknas stor bokstav, vilket också är utmärkande för den här mätpunkten då det inte förekommer 

alls. Värt att nämna är att den här skribenten också är mycket upprörd – hen har fått sin bil 

borttransporterad utan förvarning, vilket också kan bidra till att hen uttrycker sig utan att använda 

artighetsstrategier.   
  

Tendensen är sedan att det blir allt vanligare med ett direkt tilltal – till år 1997 har förekomsten mer än 

fördubblats. Det är dock, precis som resterande år, fler som väljer ett ni än ett du. Av dem som väljer 

pluralformen är det lika vanligt att skriva Ni med stor bokstav som att skriva ni.   
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Från det här året kommer exempel 43 och materialets andra du:  

  

(43) ”Under hösten -96 tog jag 2 gånger kontakt med en kollega till dig, [namn], beträffande våra 

grannars konstiga uppfattning om tomtgräns. [. . .] Som du kan se på bifogade foton ser det allt 

annat än trevligt ut och dessutom ska man kunna gå på allmänningarna som jag antar att detta räknas 

som. [. . .] Jag vill att ni ska komma ut på plats och titta på det hela”  

 

Vem denna du är framkommer inte i brevet; inget namn nämns över huvud taget. Skribenten växlar 

dessutom mellan ett du och ett ni. Att hen först använder du som tilltal kan tänkas fungera i inbjudande 

syfte. Skribenten inleder med som du kan se, vilket kan tolkas som att hen tycker att det är självklart att 

mottagaren ska hålla med och att de därmed är på samma sida.  

  

Vid nästa mätpunkt – år 2007 – är det allra vanligast med direkt ni-tilltal. Samtidigt har användandet av 

stor bokstav på tilltalspronomen vänt och nästan avtagit helt. Nu finns det endast i ett meddelande:  
  

(44) ”Jag vill bara informera Er om att gatubelysningen vid övergångsstället vid 

Broparken/Essingeringen, Stora Essingen har slocknat”  

  

Med andra ord är det till en början relativt jämnt mellan de skribenter som väljer att skriva med stor 

bokstav och de som använder liten bokstav. Det planar dock ut över tid och under den sista mätpunkten, 

2017, förekommer det inga fall där tilltalspronomen skrivs med versal. Under den här tidpunkten är det 

istället vanligare att helt utelämna mottagaren, vilket analyseras under rubriken Utelämnade aktörer. 

Som Figur 2 och 3 visar är det endast två skribenter som använder ett direkt tilltal och då i den form som 

är materialet vanligaste, nämligen ni med liten bokstav. Exempel 45 är ett av dessa två:  

  

(45) "Då jag har för avsikt att cykla igenom detta område dagligen under hela vintern skulle jag 

verkligen uppskatta, om ni kan få till en bättring här”  

4.2.2 Tilltal i tredje person  

I det här avsnittet redogörs för de olika tilltal i tredje person som förekommer i materialet. Det visar sig 

att användningen av detta tilltal är som mest frekvent i det tidiga materialet – fram till år 2007 – för att 

sedan minska.   

  

I fyra av tolv meddelanden från 1977 används ett tilltal i tredje person, likt exempel 46:  
  

(46) ”Jag anhåller att Gatukontoret förbjuder genomfart för motorfordon på sträckan [. . .]”   

  

Detta fortsätter på samma sätt under de kommande två mätpunkterna. År 1997 används dock ett nytt 

tilltal:  

  

(47) ”Bäste Den det vederbör [. . .] Med hänsyn taget till den begränsade parkeringsmöjligheten för de 

boende undrar jag varför Gatukontoret ej kan begränsa de fåtaliga parkeringsplatserna på Söder 

Mälarstrand till enbart de boende. [. . .] Bifogar härmed min Parkeringsanmärkning och hoppas att 

Ni av de skäl jag ovan angivit kan återta anmärkningen”     
  

Samma skribent växlar dessutom mellan direkt tilltal, Ni, och att även använda Gatukontoret som tilltal. 

Det inledande tilltalet visar inte bara distans i form av att mottagaren tilltalas i tredje person, Den det 

vederbör, utan kombineras också med versal på Den som artighetsmarkör. Utöver det signalerar 

skribenten ytterligare respekt med hjälp av Bäste.  

  

Från och med år 2007 finns inga tilltal i tredje person i materialet.   
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4.2.3 Generiskt man  

Användningen av det generiska pronomenet man håller, förutom en liten dipp på 1997, en ganska stadig 

kurva över tid, tills det avtar helt vid den sista mätpunkten (2017). Inom samtliga mätpunkter används 

det på samma sätt, som i exempel 48 från år 1977:  

  

(48) ”Begriper inte hur man kan placera en trafikdelare på ett sådant sett?????”  

  

Att använda ett sådant generiskt pronomen gör att skribenten slipper ange vem hen pratar till eller om  

(se t.ex. Hellspong & Ledin 1997: 174). Det är alltså ingen särskild som behöver stå till svars för den 

dåligt placerade trafikdelaren. I exempel 49 från 1987 använder skribenten det möjligtvis för att lindra 

en anklagelse:  

  

(49) ”Man måste tänka på alla kategorier människor i trafiken. Barn till skolan och från [plats] t.ex.”  

  

Hade påståendet istället varit ”Ni tänker inte på barn som är på väg till skolan” hade skribenten ansetts 

ohövlig och det generiska tilltalet kan därför fungera som en artighetsstrategi för att inte göra 

ansiktshotet alltför uppenbart. Nu påstår hen något som är självklart för de allra flesta och som 

trafikkontoret förväntas hålla med om – detta blir extra tydligt av verbet måste som signalerar en hög 

grad av förpliktelse.  

4.3 Utelämnade aktörer  

I materialet syns flera strategier som skribenterna använder för att kunna utelämna aktörer, både sig 

själva och mottagaren. Dessa strategier kan delas in i följande kategorier: passiveringar, 

nominaliseringar, particip och påståenden, vilka analyseras i det här avsnittet.  
  

 

Figur 4. Antal meddelande som utelämnar avsändare och/eller mottagare.  

  

Figur 4 visar hur fördelningen av utelämnade aktörer sett ut vid mätpunkterna. Siffrorna baseras på antal 

meddelanden där skribenterna utelämnar aktörer; ett inlägg kan alltså förekomma två gånger i 

diagrammet ifall både avsändare och mottagare är dold. Det framgår att det är vanligast att utelämna 

mottagaren. Det sker dock en utveckling där fler också undviker att omtala sig själva; år 2017 är det lika 
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vanligt. Vid mätpunkten 1997 är meddelandena som mest personliga – både avsändare och mottagare 

är omnämnd i de flesta.   
  

Passiveringarna och nominaliseringarna är vanligast i det tidiga materialet, det vill säga 1977 och 1987. 

Här analyseras de för att se hur de används för att mildra ansiktshot och få skribenten att framstå som 

mindre påträngande. I materialet syns flera exempel på hur skribenten kan ta udden av en uppmaning 

genom att inte adressera den. Det är också vanligt att de passiva verben och nominaliseringarna även 
”gömmer” avsändaren.  

  

I exempel 50, från 1977, använder skribenten bakom ett helt aktörslöst meddelande både passivering, 

nominalisering och particip:  

  

(50) ”Då [företag] har förrådsutrymmen på motsatta sidan av huvudfabriken vid [adress] och 

trucktransporter av såväl tomma som fyllda kabeltrummor upp till 5 m:s diameter försiggår flera 

gånger dagligen med stor trafikfara som följd föreslås som en lämplig åtgärd uppsättande av 

varningsskyltar för korsande trucktrafik”  

  

Som nämndes i analysen av samma meddelande i exempel 18 gör det passiva verbet föreslås att 

skribenten kan undvika att nämna att det är hen som står bakom förslaget. Participet uppsättande döljer 

istället vem som ska sätta upp varningsskyltarna – det ger snarare sken av att det är en automatisk 

process.  

  

Exempel 51 kommer också från den första mätpunkten. Här finns ett vi som bor på [vägen] och 

avsändaren är alltså inte dold. Ändå visar hen flera exempel på hur både passiveringar och 

nominaliseringar gör att aktörerna blir otydliga. Skribenten beskriver en process där grannarna skrivit 

under en namninsamling angående gatan de bor på och lämnar synpunkter som sedan tas upp i brevet:  
  

(51) ”I syfte att få veta vad de berörda hushållen tycker har samtliga 24 hushåll mellan [väg] och [väg] 

tillfrågats skriftligen och underhand. Efter cirka 6 månader har synpunkter erhållits från 20 av 

24 hushåll. Förutom svar på vissa frågor har en del andra synpunkter framkommit. [. . .] Vid 

underhandsdiskussioner har framkommit att man med hänsyn till t e x tankbilar inte tror så 

mycket på återvändsgata eftersom då erfordras en vändplan för vilken inget utrymme synes finnas. 

[. . .] Sammanfattningsvis anser vi som bor på [vägen] att gatan är i dåligt skick. [. . .]”  
  

Genom att passivera verben behöver skribenten inte nämna vem det är som har tillfrågat hushållen och 

sedan erhållit synpunkterna – det kan lika gärna ha varit någon annan. Att samla ihop synpunkter på det 

här viset och sedan skicka in kan ju ses som ohövligt eller påträngande och nu slipper skribenten ta på 

sig de egenskaperna. På samma sätt behöver hen inte peka ut någon annan som haft negativa åsikter 

eftersom det endast står att synpunkter framkommit. Nominaliseringen underhandsdiskussioner döljer 

också vilka som har diskuterat.  

   

Ytterligare två skribenter, också från 1977, skriver in angående trafiken i ett bostadsområde och båda 

uttrycker att de vill ha en förändring, men utan att rikta ansvaret till någon:  

  

(52) ”Våra barn svävar i uppenbar livsfara, så länge bilar skall tillåtas passera så nära intill deras 

lekplats”  

  

(53) ”Något måste göras innan det händer något”  
  

I exempel 52 vet både den som skriver in och mottagaren att det är trafikkontoret som tillåter att bilarna 

passerar, men det skrivs inte ut explicit. Hade skribenten istället skrivit ”Jag vill att ni ska förbjuda att 

bilarna passerar eftersom våra barn riskerar att dö annars” hade anklagelsen varit mer direkt och också 

ett allvarligare hot mot trafikkontorets negativa ansikte – de har ansvar för barnens säkerhet och borde 
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därför agera. Nu är ansiktshotet fortfarande ett faktum, men mildras något av att skribenten inte skriver 

ut vem som är ansvarig. Här finns dock en avsändare, det vill säga föräldrarna till barnen. På samma sätt 

fungerar exempel 53: mottagaren talar inte om vem som måste göra något och inte heller vad. Istället 

har det packats ihop i något. Hen skriver inte heller vad det är som riskerar att hända, vilket gör att 

trafikkontoret inte ansvarar för något konkret. Ändå måste detta något göras.   

  

Mönstret ändras inte nämnvärt under 1987; av de skribenter som utelämnar aktörer är det en likadan 

användning av passiva verb och nominaliseringar som är den mest frekvent använda strategin. Under 

1997 blir det vanligare att avsändaren riktar sina synpunkter till någon. Av de meddelanden som inte 

innehåller något tilltal är det däremot inte lika vanligt med de passiveringar som vi sett exempel på från 

det tidigare materialet.   

  

Exempel 54, från 1997, kommer från en person som framför synpunkter på att det saknas vägskyltar i 

ett område:  

  

(54) ”Jag vill sammanfattningsvis anföra, att det i Stockholm alltid skall finnas ett komplett system med 

överallt uppsatta namngivna gångvägskyltar”  
  

Här är det snarare participen uppsatta och namngivna som spelar den stora rollen, vilket är vanligt i det 

senare materialet. Precis som nominaliseringarna ger dessa främst sken av att något bara sker – det 

behövs inte ens en mottagare som blir tillsagd att sätta upp eller namnge vägskyltarna. Vidare är 

skribenten med som aktör – en som tycker att det skall finnas ett komplett system. Det modala verbet 

skall signalerar hög grad av förpliktelse – skribenten är med andra ord inte bara med, utan också aktiv 

som någon som ställer krav.  

  

Från mätpunkten 2007 kommer exempel 55, i vilket skribenten hör av sig angående trafiksäkerheten vid 

ett bygge:  

  

(55) ”Jätteskärpning om det inte ska börja inträffa allvarliga olyckor”   

  

Även här används en nominalisering som döljer mottagaren – hade den varit utskriven hade det ju stått  

”Skärp er!”. Det är dock fortfarande en uppmaning och därmed också ett ansiktshot – trafikkontoret ska 

inte bara åtgärda något utan också skärpa sig – jättemycket.  

  

I materialet från 2017 är det vanligast att meddelandena inte innehåller en enda aktör. Nu är particip den 

allra vanligaste strategin för att utelämna mottagaren. Dessa meddelanden är istället formulerade som 

om skribenten bara vill informera:  
  

(56) ”Vid korsningen Elersvägen/Kristinebergs Strand finns en info-tavla om Kristinebergs Slottspark. 

På den tavlan är ”DU ÄR HÄR”- markeringen felplacerad”  

  

(57) ”Gångbanan längs Bällstaån, Stockholm är så dåligt underhållen vad gäller att hålla undan sly och 

överväxta träd”  

  

I exempel 56 anmärker skribenten på att markeringen sitter på fel plats, men undviker med hjälp av 

participet felplacerad att påpeka vems fel det är. Hen uppmanar inte heller någon särskild att ordna det, 

det är snarare underförstått att detta bör fixas till. Så fungerar också exempel 57: att skribenten påpekar 

att gångbanan är dåligt underhållen (particip) – och dessutom specificerar vad det gäller – görs högst 

troligt i hopp om att den efter meddelandet ska underhållas bättre.   

  

(58) ”Boplats för immigranter på ängen mellan [adress] och [adress]. [. . .] Tacksam för åtgärd innan 

det blir en större bosättning”  
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I exempel 58 dyker ett spår av skribenten upp och uppmaningen blir också mer framträdande: tacksam 

för åtgärd. Nominaliseringen åtgärd avslöjar inte exakt vad skribenten vill ska ske, bara att något ska 

göras åt boplatsen. Precis som i flera av de övriga exemplen nämns det inte vem som ska utföra åtgärden, 

bara att skribenten är tacksam om den sker innan det blir en större bosättning.  

  

(59) ”Jag ringde för flera månader sedan rörande en lyktstolpe, vars lampa stod trasig nere på marken. 

Efter andra gången jag ringt plockades själva lampan på marken bort, men den har inte ersatts 

med någon annan fungerande lampa”  

  

Här dyker också de passiva verben upp igen, vilket är ovanligt för det sena materialet. De har dock 

samma funktion som tidigare, nämligen att dölja vem som ligger bakom handlingen.  

4.4 Explicita värderingar  

Här analyseras skribenternas explicita värderingar av de anställda på trafikkontoret och det arbete de 

utför. Till värderingar räknar jag de fall där skribenten ifrågasätter, kritiserar, nedvärderar, berömmer, 

håller med eller på andra sätt uttrycker sina åsikter.  

 

Till de negativa värderingarna räknas också de fall där skribenterna anklagar de anställda för att till 

exempel ha vissa intressen eller tillskriver dem särskilda egenskaper. Det är allra vanligast att skribenten 

är oense med trafikkontoret och därför ifrågasätter till exempel beslut som fattats. Flera anklagar 

myndigheten för att prioritera ekonomisk vinst istället för att bry sig om medborgarnas behov. Det är 

däremot få personliga påhopp och förolämpningar i meddelandena – oavsett mätpunkt. Endast två 

skribenter riktar sin kritik mot de anställda och en av dessa använder öknamn.   

 

De negativa värderingarna fungerar främst som hot mot myndighetens positiva ansikte, men kan också 

realisera hot mot det negativa ansiktet i de fall skribenten signalerar att hen vill att trafikkontoret ska 

göra något. Med de positiva värderingarna realiseras både positiva artighetsstrategier och i vissa fall hot 

mot negativt ansikte, eftersom även de kan uttryckas i uppmanande syfte.  

 

  
Figur 6. Förekomsten av explicita värderingar över tid.  
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Diagrammet i Figur 6 visar hur många meddelanden som innehåller positiva värderingar av anställda, 

positiva värderingar av myndighetens arbete, negativa värderingar av anställda samt negativa 

värderingar av myndighetens arbete under mätpunkterna.  

4.4.1 Positiva värderingar av trafikkontorets arbete  

Det är få positiva värderingar som används som närhetsskapande strategier i materialet – från 1997 och 

framåt saknas de helt. De består främst av att skribenten, genom att uttrycka till exempel beröm eller 

visar förståelse för trafikkontorets arbete, vill bjuda in mottagaren till en gemensam grund. Ibland 

förutsätter de att en sådan redan finns. Vissa gör detta genom att lyfta sådant de tycker är positivt innan 

de framför det huvudsakliga klagomålet. Så gör en skribent från 1977 – den enda från det här året:   
  

(60) ”I samband med byggandet av T-banehållplatsen Rådhuset uttalades att Agnegatan i sträckningen 

mellan Hantverkargatan och Kungsholmsgatan skulle bli gågata. [. . .] Detta är bra och något som 

säkert alla Kungsholmsbor i denna trakt ser fram emot. [. . .] Allt tar sin tid. I likhet med många 

andra åldrande människor i denna gamla stadsdel har jag s.a.s. inte tiden framför mig och vill gärna 

se en bättre tingens ordning i ett kortare perspektiv. Vi har redan väntat länge”  
  

Från 1987 finns ytterligare ett exempel på när skribenten uttrycker en positiv värdering innan klagomålet 

framförs:  

  

(61) ”Hittills tycker de flesta bilister att systemet med veckoparkering har fungerat bra. Dock har det 

tillkommit många nya bilar och parkeringsplatserna räcker inte till på [adress]”  

  

Detta tyder på en vilja att dela gemensam grund – skribenten signalerar att de båda hör till en grupp 

människor som delar vilja, mål eller åsikter (Brown & Levinson 1987: 103). Att göra så kan fungera 

som ett sätt för skribenten att försäkra mottagaren om att synpunkterna förs fram med goda intentioner.  

4.4.2 Positiva värderingar av anställda på trafikkontoret  

Här återknyts till den skribent i exempel 42 som valt ett du-tilltal. Det är nämligen också den enda från 

materialet som riktar sitt beröm direkt till en anställd:  

  

(62) ”Nu ska jag inte bara klaga utan [namn] på trafikövervakningsavdelningen ska ha beröm för att 

han är mänsklig, tar sej tid och förklarar och försöker hjälpa till. [. . .] Jag hoppas du läxar upp 

dessa som gav order om bärgning på [adress] den 27 januari en ljusblå opel ascona med 

[registreringsnummer]”  

  

Att skribenten väljer att ge utrymme för beröm i sitt brev tyder på en vilja att undvika att framstå som 

allt för fientlig. En komplimang kan fungera i syfte att upprätthålla mottagarens positiva ansikte, som ju 

handlar om att vilja bli omtyckt. Samtidigt kan det signalera en önskan från skribenten om att de ska 

vara på samma sida, och berömmet kan fungera som smörjmedel. Detta blir tydligt när hen skriver om 

förhoppningen att den anställda ska läxa upp dem som gav order om bärgningen. Berömmet kan också 

fungera som ett hot mot positivt ansikte. Mottagaren kan till exempel känna sig tvingad att acceptera 

berömmet och här särskiljas från sina kollegor som tidigare i brevet blivit kritiserade. Att det följer en 

uppmaning realiserar också ett hot mot personens negativa ansikte – det kan plötsligt bli svårare att neka 

till skribentens önskemål efter att ha fått beröm.  

4.4.3 Negativa värderingar av anställda på trafikkontoret  

 

Det är endast två skribenter som riktar kritik eller negativa värderingar mot anställda. En av dessa, 

samma person som i exempel 42 och 62, har efter en telefonkontakt med myndigheten skrivit in:   
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(63) ”Vilka otrevliga människor man pratade med. Dom varken lyssnar eller bryr sej. [. . .] En charmkurs 

skulle verkligen behövas” (1987)  

  

Avsändaren signalerar här en känsla av att vara orättvist behandlad – myndigheten har inte bara bärgat 

bilen utan att tala om varför, de har också varit otrevliga.  

  

Den andra är samma skribent som i exempel 69:  

  

(64) ”I Stockholms grannstad Norrtälje har systemet med parkeringsavgifter och kontrollerande 

gatubyråkrater sedan några år helt enkelt övergivits”  

  

Det här är också materialets enda exempel på ett öknamn: kontrollerande gatubyråkrater.   

4.4.4 Negativa värderingar av trafikkontorets arbete  

När skribenterna riktar sin kritik mot det arbete myndigheten utför eller de beslut den fattar handlar det 

främst om att de upplever att de anställda prioriterar fel. Flera personer anklagar trafikkontoret för att 

prioritera ekonomisk vinning framför medborgarnas behov. Det är också vanligt att skribenterna 

ifrågasätter varför vissa säkerhetsåtgärder inte har prioriterats och flera uttrycker att de känner sig 

orättvist behandlade – främst i det tidiga materialet. Från mätpunkterna 1977 till 2007 återfinns flest 

explicita värderingar.  
  

(65) ”Vi är flera personer häromkring som tycker det är obegripligt att tillstånd kunnat lämnas till denna 

veranda, som inkräktar på trottoarerna och som vi skattebetalare inbillade oss var till för 

fotgängarna (trottoarerna är väl om något fotgängarnas självklara revir). [. . .] Den ekonomiska 

vinning som gatukontoret erhållet för upplåtande av markytan torde uppvägas mot att fotgängarna 

känner trivsel och kan gå i lugn och ro på trottoarerna”  

  

Så skriver en person i ett brev från 1977. Skribenten inleder med att de är flera personer häromkring 

som är missnöjda med verandan och de tycker att det är obegripligt att den har fått byggas. Värt att 

nämna är även att vi här kan fungera som ett sätt att göra sig själv mer auktoritär – kanske lyssnar 

myndigheten om det är flera som står bakom klagomålet? Brevet fortsätter i samma anda när skribenten 

också påminner om att hen är skattebetalare, vilket signalerar en känsla av att vara orättvist behandlad. 

Avslutningsvis antyder hen att den ekonomiska vinningen verkar vara prioriterad och uppmanar 

mottagaren att tänka om: den ekonomiska vinningen torde uppvägas mot att fotgängarna känner trivsel.   
  

Från 1987 finns det inga anklagelser om ekonomiskt vinstintresse alls, däremot synpunkter på bristande 

säkerhet:  

  

(66) ”Nu går all trafiken genom [torg]. Det är oerhört riskabelt, ty det vimlar av småbarn som helt 

plötsligt kan rusa upp efter en boll eller i lekens yra rakt ut på genomfartsleden. [. . .] Vi ser 

trafikplaneringen som en ren skrivbordsprodukt, helt orealistisk och enormt barnfientlig”  

  

Även i exempel 66 tillskrivs trafikkontoret negativa egenskaper: planeringen anses inte vara 

verklighetsförankrad (en ren skrivbordsprodukt, helt orealistisk) och dessutom barnfientlig. Det är inte 

ovanligt att skribenterna nämner barns säkerhet; samma år skriver personen bakom exempel 67 in och 

kommenterar:  

  

(67) ”Det är anmärkningsvärt att övergångsställe saknas för barn, föräldrar och personal till detta 

daghem”  

  

Under mätpunkten därpå, 1997, dyker det upp fler anklagelser om ekonomiskt intresse:  
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(68) ”Faktum är att man börjar nära ett stort förakt för kommunen och inte minst myndigheter som er. 

Jag drabbas av kanske 6-7.000 kronor i böter varje år trots att jag gör allt för att vara ordentlig. 

SJUKT! [. . .] Kan ni börja sälja årskort. Jag vet att ni då missar tusentals kronor i extra 

inkomster från alla bilägare som missar månadsskiften (inte minst vid skottdagen då ni verkar ha 

150.000 lapplisor ute redan 08.01 på morgonen). Jag vet att ni lär gråta över denna begäran.”   

  

(69) ”I Stockholms grannstad Norrtälje har systemet med parkeringsavgifter och kontrollerande 

gatubyråkrater sedan några år helt enkelt övergivits. Som kanske är bekant finns nu i stället ett 

system med parkeringsskivor, varvid man med dessa innanför vindrutan anger den tid då 

parkeringen inleds, och parkering med få undantag är tillåten allt från 30 min till 4 timmar. [. . .] 

Inget borde hindra att detta system åtminstone provades även i Stockholm. Men det som talar emot 

är förmodligen, att Stockholms system med parkeringsvakter aldrig primärt har varit tänkt att hjälpa 

upp trafiken eller framkomligheten utan övervägande utgör en inkomstkälla för Stockholms stad 

och dess finanser.”   
  

Först och främst tillskriver skribenterna i exempel 68 och 69 myndigheten egenskaper som girig och 

illvillig – så girig att de anställda lär gråta över att missa tusentals kronor i extra inkomster, enligt 

exempel 68. Skribenten fortsätter med att anklaga dem för att vilja sätta dit bilisterna genom att ha 

150.000 lapplisor ute redan 08.01 på skottdagens morgon. Genom dessa anklagelser visar skribenten 

också att hen inte bryr sig om eller respekterar mottagarens ansikte. Det finns inga inlindningar som kan 

tänkas lindra ansiktshotet, tvärtom används uttryck som jag vet, vilket innebär att det är en sanning för 

skribenten. Personen bakom exempel 69 gör liknande genom att påstå att systemet med parkeringsvakter 

främst är till för att utgöra en inkomstkälla för Stockholms stad.   

  

Under mätpunkten 2007 börjar fler istället uttrycka värderingar i stil med att de anställda på 

trafikkontoret inte är kompetenta i sitt beslutsfattande; det är bland annat löjligt, felaktigt, diktatoriskt, 

ensidig och oförskämt:  
  

(70) ”Vad är det för fasoner att skicka ut en information om detta slag i semestertider en dryg månad 

före ett verkställande och dessutom med helt felaktig motivering vad avser säkerhet. [. . .] Det går 

alldeles utmärkt att fortsätta att hämta sopor med vagn. V.g. att omgående meddela hur detta löjliga 

beslut kan överklagas och skicka över de eventuellt erforderliga blanketterna”   

  

(71) ”Jag accepterar inte ert ensidiga och diktatoriska meddelande (mottaget 25/4) att ni utan mitt 

godkännande ändrar från säck till behållare med så kort varsel som två veckor. [. . .] Eftersom jag 

tidigare anmält kompostering och tömning varannan vecka anser jag det oförskämt av er att 

automatiskt gå över till tömning varje vecka och lägga ansvaret på mig att ånyo behöva begära 

ändring av tömningsintervallet. [. . .] Eller är det för mycket begärt av er byråkrati att ni skall 

anpassa era ändringar till vad som redan kommits överens med era kunder. VG BEKRÄFTA ATT 

NI LEVER UPP TILL TIDIGARE AVTAL OCH ATT EN EV FÖRÄNDRING SKALL SKE I 

SAMRÅD MED ERA KUNDER FÖR ATT FÖRORSAKA SÅ SMÅ OLÄGENHETER SOM 

MÖJLIGT”    
  

Här syns en förändring jämfört med det tidiga materialet: skribenterna från den här mätpunkten verkar 

uppleva att de är mer jämlika myndigheten. De från 1977 och 1987 uttrycker visserligen sitt missnöje 

och det är ingen större skillnad i hur de tillskriver trafikkontoret negativa egenskaper. Skillnaden verkar 

snarare vara att dessa två från 2007 lämnar ännu mindre utrymme för förhandling. I exempel 70 skriver 

avsändaren att det går alldeles utmärkt att fortsätta som tidigare. Skribenten bakom exempel 71 

accepterar inte att förändring sker utan hens tillåtelse. Båda avslutar med en direkt uppmaning. 

Medborgaren är med andra ord mer närvarande här: beslut ska inte fattas från ett håll utan från båda. I 

exempel 72, också från 2007, visar en annan skribent upp samma vilja att vara delaktig i beslutet:  
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(72) ”Däremot blir jag upprörd över att beslut om att fälla två träd utanför vår fastighet, som påtagligt 

förändrar min boendemiljö, kan fattas utan att vi som berörs får ta del av någon som helst 

information i ärendet!! [. . .] Jag vill ta del av alla handlingar i detta ärende och få en kopia på 

beslutet med dess motivering för att fälla träden. Jag vill också ha information om och när man 

tänker sig att återplantera något träd.”  

  

I exempel 72 ifrågasätter inte bara skribenten beslutet som har fattats, utan vill ta del av all information 

som har lett fram till det.  

  

En fjärde skribent från 2007 uttrycker viljan att vara inkluderad mer explicit i exempel 73:  
  

(73) ”Vi som bor och är skrivna på Kungsholmen betalar skatt och borde oxå kunna få vår röst hörd. 

[. . .] Tycker vi att ni gör ett dåligt jobb så har ni ej ert jobb kvar vid nästa val.”  

  

Här syns den minskade klyftan mellan medborgare och myndighet som tydligast: de anställda har inget 

jobb kvar om de boende inte är nöjda. Det spelar alltså i högsta grad roll för medborgarna att vara med 

i beslutsfattandet.   

  

År 2017 är det få som uttrycker negativa värderingar. Den aggressiva tonen har avtagit, även om 

trafikkontoret fortfarande anklagas för att fatta inkompetenta beslut, dock endast av en skribent:  
  

(74) ”Trafikavstängningen som är den praktiska följden av att halva gatan grävs upp resp utnyttjas som 

byggparkering är olämpligt utförd för att inte säga ett inkompetent skämt”  

  

En annan skribent uttrycker en, något mildare, värdering:  
  

(75) ”Tråkigt att det inte görs mer efter att någon tagit sig tid att säga till”  

  

I exempel 75 påpekar skribenten att hen har gjort en ansträngning och att det är tråkigt att den inte verkar 

uppmärksammas. Detta är dels ett hot mot negativt ansikte i och med uppmaningen att agera, dels ett 

hot mot trafikkontorets positiva ansikte, eftersom skribenten signalerar att de struntar i ansträngningen.  

4.5 Ursäkter  

Här analyseras de olika sorters ursäkter skribenterna uttrycker för att undvika att framstå som 

framfusiga. Få skribenter ber explicit om ursäkt; vanligast är istället att man uttrycker en medvetenhet 

om att kanske uppfattas som påstridig. Nu får vi anledning att återvända till exempel 68 – den upprörda 

bilisten från 1997 – det är nämligen den enda ur materialet som ber om ursäkt:   

  

(76) ”Ni får ursäkta den tuffa tonen i det här brevet. Men jag är rejält trött på hur Stockholm 

trafiknämnd och politiker, dvs bl.a. ni behandlar oss bilister”   

  

Ursäkten för den tuffa tonen fungerar här i närhetsskapande syfte och för att ta udden av anklagelserna 

om att myndigheten skulle vara girig. Det följs dock av ett men: skribenten upprepar i meningen som 

följer att hen känner sig illa behandlad, vilket gör att ursäkten kanske inte riktigt når fram. En eventuell 

ledtråd till anledningen bakom ursäkten finns i ett annat stycke i brevet:  
  

(77) ”Kan ni skjuta upp betalningen en månad på bifogade p-bot. Julen tar en del pengar om ni 

förstår. Jul är ju en snäll högtid. Jag är snäll och köper klappar. Kan ni kanske vara snälla och 

ge mig uppskov?!”   
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Här använder skribenten en annan strategi för att skapa närhet: hen beskriver sig själv som en snäll 

person som köper julklappar. Samtidigt realiseras ett hot mot negativt ansikte när mottagarna tillfrågas 

att också vara snälla. Skribenten gör ett intrång vad gäller deras valfrihet, eftersom de nu måste välja 

mellan att antingen ge uppskov eller att låta bli. Båda alternativen innebär också ett hot mot positivt 

ansikte eftersom bilden utåt – fasaden – utmanas: myndigheten är en auktoritet men vill såklart inte vara 

illa omtyckt. Väljer de anställda att ge uppskov kan de visserligen ses som snälla, men riskerar då att 

göra avkall på sin auktoritet. Ignorerar de skribentens önskemål är de enligt samma resonemang inte 

snälla men behåller då sin auktoritära position.  

  

Exempel 78 kommer också från 1997 och är samma meddelande som i exempel 5 – den skribent som 

bad myndigheten att ta bort en störande ljuskälla. Här förminskar skribenten snarare sina egna 

synpunkter och påpekar att hen antagligen är för sent ute: 
  

(78) ”Jag antar att ni har gjort en utvärdering av samtliga armaturer vid det här laget. Mina synpunkter 

är väl därför överspelade.”   

  

I exempel 79 är ämnet trafikövervakning och skribenten skriver in eftersom hen upplever att 

trafikövervakarna inte är tillräckligt (!) stränga:  

  

(79) ”De kvällar jag slitit i mitt arbete med snöskottningen, har jag inte kunnat undgå att lägga märke 

till alla trafikövervakare, som kommer och går från [adress] utan att nämnvärt åtgärda alla 

felparkeringar. I alla fall inte så vitt jag kan förstå. Jag har all respekt för deras arbete. Jag 

har inte heller kunskap om deras rutiner, men för mig förefaller det naturligt att man vidtog 

någon åtgärd, då man passerar bilar som så uppenbart står fel” (1987)  

  

Här förmedlar skribenten ödmjukhet – hen har all respekt för deras arbete och undviker därför att 

motsatsen skulle förmedlas. Vidare garderar skribenten sig genom att påpeka att hen inte har kunskap 

om deras rutiner och visar därmed en medvetenhet om att eventuellt ha fel.   

  

Det är samma skribent i exempel 80 och meddelanden avslutas med följande rader:   

  

(80) ”Jag hoppas att detta inte uppfattas som vanligt ’kvirr’ utan upptas i positiv anda. Slutligen 

vill jag framhålla att jag inte på något sätt anser mig själv som fläckfri. Senast i dag betalade jag 

in 175 kr i parkeringsbot. En ganska rimlig summa för felparkering i samband med städnatt. Men 

det är en annan historia, som H.C. Andersen sa. Med hopp om ömsesidig förståelse” (1987)  

  

Exempel 80 visar flera positiva artighetsstrategier. Först och främst förhoppningen att budskapet tas 

emot positivt och att det leder till förståelse från båda håll – ett sätt att uttrycka att skribenten redan 

förstår trafikkontoret och på så sätt bjuder in till den gemensamma grunden. Vidare tas ett eget misstag 

upp, vilket kan fungera som ett sätt att minska distansen på – skribenten är tydlig med att inte sätta sig 

över mottagaren. Till sist avrundas inlägget med en lite skämtsam referens till H.C. Andersen, troligen 

i en strävan efter att lätta upp brevet och avrunda positivt.  

 

Slutligen finns det endast en skribent som använder en ursäktande strategi från det senare materialet, 

nämligen den som analyserades i exempel 28:       

  

(81) ”Jag vill bara informera Er om att gatubelysningen vid övergångsstället vid 

Broparken/Essingeringen, Stora Essingen har slocknat”  

  

Här vill skribenten underminera vikten av den synpunkt hen framför – det som hade kunnat tolkas som 

kritik framförs endast i informerande syfte. Ordet bara bidrar ytterligare till att förmildra. 
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5. Slutsats  

Sammanfattningsvis använder Stockholms medborgare mellan 1977 och 2017 en mängd språkliga 

strategier i sin kommunikation med trafikkontoret. I materialet som har analyserats förekommer 

strategier både för att förmedla kritiska synpunkter och för att kringgå potentiella ansiktshot.  

  

Vanligtvis ses ni som en markör för distans – men i en sådan här kommunikation, där skribenten inte 

skriver till en enskild individ, är det troligtvis mer naturligt att adressera mottagaren med ni. Den som 

skriver in till trafikkontoret, vare sig det är via brev, mejl, hemsidan eller appen, vänder sig ju till 

avdelningen som en helhet, och sällan till en enstaka person. Det är sällan skribenten vet vem (eller 

vilka) som kommer att läsa meddelandet – det är bara i ett av de sextio meddelanden som analyserats 

som skribenten nämner en tänkt mottagare vid namn. Ni verkar därför användas i syfte att vända sig till 

”alla ni som är ansvariga”, oavsett vilket årtal som analyseras. På grund av detta är det inte märkligt att 

förekomsten av ni varit den mest frekventa i materialet oavsett årtal. Med det i åtanke är det snarare de 

andra tilltalsformerna – och avsaknaden av dem i de fall aktörer utelämnas – som kan säga något om 

hur skribenten positionerar sig själv. Det är till exempel vanligare att tilltala myndigheten i tredje person 

fram till 1997. Det förekommer också fler fall av versal på tilltalspronomen i det tidiga materialet. Det 

visar sig också att skribenterna sällan är helt konsekventa i sitt val att signalera artighet. Flera kombinerar 

Ni med befallningar, och en tänkbar tolkning är att tilltalet stundtals är mer standardiserat än 

artighetsmarkör.   
  

De positiva, närhetsskapande, artighetsstrategierna är vanligare under de tidiga mätpunkterna, även om 

de är få. Skribenterna använder dem främst som ett sätt att blidka myndigheten på innan de till exempel 

ber om en tjänst eller uppmanar till handling. Vissa verkar också måna om att deras intentioner ska 

uppfattas som goda. Att det är vanligare med negativa strategier som signalerar distans är inte oväntat. 

Meddelandena i materialet innehåller många uppmaningar om åtgärder som bör utföras och de negativa 

strategierna är då mest naturliga att använda, eftersom de gör att man framstår som mindre påstridig. 

Hade analysunderlaget istället varit en annan sorts texter där syftet inte är att framföra synpunkter på 

sådant som inte fungerar hade man kanske kunnat förvänta sig att skribenterna använder fler positiva, 

närhetsskapande, strategier.   
  

På samma sätt är det inte en överraskning att materialet innehåller fler negativa värderingar än positiva; 

urvalet har gjorts just på klagomål. Därför är det snarare anmärkningsvärt att det finns positiva 

värderingar. De, tillsammans med ursäkterna, visar att det ändå är viktigt för flera av skribenterna att 

upprätthålla en god relation till myndigheten.  

  

Vidare visar undersökningen att det över tid skett en förändring vad gäller skribentens roll kontra 

myndighetens. I det tidiga materialet förekommer till exempel få befallningar men fler positiva 

värderingar. Detta stämmer väl överens med övriga mönster, nämligen att de tidiga meddelandena 

innehåller flest artighetsstrategier. Skribenterna uppvisar flera tendenser till att linda in sina ärenden 

eller visa på respektfull distans, både genom att utelämna tilltal eller tilltala i tredje person och att 

formulera inkongruenta uppmaningar med modala verb som signalerar låg till medelhög förpliktelse. 

Det är medborgare som föreslår, ber att få framföra åsikter och rekommenderar.   
  

Under år 1997 och 2007 verkar klyftan ha minskat mellan medborgarna och myndigheten. Hoten mot 

trafikkontorets positiva ansikte ökar och de förekommer främst i form av explicita negativa värderingar. 

Från och med dessa år finns inte heller några positiva artighetsstrategier. Skribenterna uttrycker större 

missnöje och frustration; bland materialet finns flera exempel på hur de ifrågasätter trafikkontorets 

beslut och kompetens. Här ställer skribenterna krav, befaller och är nedlåtande. Närvaron i texten är 

också högre – de både omtalar sig själva och tilltalar trafikkontoret. Detta stämmer väl överens med de 

tendenser som blivit synliga i analysen, nämligen att medborgarna under den här tiden signalerar en 

större delaktighet. De ifrågasätter inte bara besluten som trafikkontoret har fattat, utan flera kritiserar 
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också att de inte har tillfrågats innan. Baserat på just detta material är alltså Brown & Levinsons 

antagande om att vi använder fler artighetsstrategier när vi talar med någon i en högre maktposition inte 

applicerbar längre.  

  

Vad detta beror på går i nuläget endast att spekulera om, men det är inte omöjligt att tänka sig att mediet 

för kommunikation har spelat en betydande roll. Analysen visar till exempel att det skedde en ökning 

av direkt tilltal mellan 1987 och 1997. Kanske är det så att den här tiden, när fler går över från att skriva 

brev till att höra av sig via mejl, går att betrakta som ett gränsland. Tidigare har myndigheterna varit 

längre bort och att kontakta dem tar minst en arbetsdag – att få svar längre än så. Tack vare mejlens 

intåg kan ett ärende med lite tur klaras av på en dag och myndigheterna är plötsligt närmare än förut. 

Samtidigt som skribenterna ställer fler krav är det också från den här tiden ursäkterna finns.  
  

Vidare består materialet från 2017 av meddelanden som kommit in via appen – en kommunikationskanal 

som gör både avsändare och mottagare mer anonyma än någonsin. Den som skriver in får endast svar 

om hen skriver en mejladress i meddelandet och ber om återkoppling. Här syns också en utveckling 

gällande den språkliga stil skribenterna använder: från de ofta längre breven med synlig avsändare till 

de aktörslösa meddelanden där ärendet sammanfattas i en mening eller två.  

  

Avslutningsvis har de passiva verben och nominaliseringarna minskat över tid, vilket kan vara ett svar 

på att myndigheternas språk över tid genomsyrats av allt mer klarspråk. De ska, enligt lag, skriva vårdat, 

enkelt och begripligt – en anledning till att bland annat deras nominaliseringar och passiveringar till stor 

del har försvunnit. Kanske tar medborgarna efter?    
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6. Diskussion  

Undersökningen är främst en kvalitativ studie men med inslag av kvantitativa jämförelser. Till de 

kvantitativa inslagen hör bland annat analysen om tilltal, vilken påverkades av bland annat det faktum 

att skribenterna troligen fann det mer naturligt att använda ni som tilltalsform – som tidigare nämnt 

vänder de sig sällan till en enskild person. Detta påverkar därför du- och ni-tilltalets status som närhets- 

och distansmarkörer. Det var däremot fortfarande möjligt att analysera artighet utifrån övriga 

tilltalsformer – faktum kvarstår att det fortfarande fanns skribenter som använde ett tilltal i tredje person. 

Samtidigt var det intressant att se att det ändå förekom fall där skribenterna adresserade någon särskild 

person med ett du. Det gick också att dra slutsatser utifrån användningen av versal på tilltalspronomenet.   
  

I brist på utrymme gjordes ingen djupare kategorisering av varken artighetsstrategier eller ansiktshot – 

den främsta skillnaden som gjordes var mellan negativa och positiva sådana. En mer detaljerad indelning 

av de olika sorters strategierna hade kunnat utveckla svaret på frågeställningen Hur har 

artighetsstrategier och ansiktshot uttryckts över tid?   

  

Av samma anledning gjordes inte heller någon särskild analys av omtal, vilket hade kunnat bidra till 

förståelsen av hur skribenterna väljer att positionera sig.   

  

Vidare hade denna analys vunnit på att antingen fördela materialet över fler sorters ämnen eller göra en 

avgränsning till en särskild kategori. Majoriteten av meddelandena handlar nämligen om olika sorters 

trafikfrågor, och det verkar vara ett ämne som engagerar skribenterna lite mer än andra. Ett alternativt 

syfte för en analys av en avgränsad kategori hade kunnat vara att undersöka medborgarnas inställning 

till ett visst ämne, till exempel bosättningar.  

  

Eftersom skribenterna är anonyma kan förstås faktorer som till exempel ålder spela in. Åsikten om ni-

tilltalet som strategi för att signalera distans kan skilja mellan människor från olika generationer, och 

därför också användningen. Vidare är det svårt att dra större slutsatser som även är applicerbara utanför 

dessa meddelanden, eftersom materialet från varje mätpunkt är litet.  

  

I en utökad undersökning görs med fördel en analys av mediet för kommunikation, eftersom det går att 

urskilja olika stilar ur materialet som kan tänkas ha med kommunikationskanalen att göra.  

  

En tänkbar framtida studie är också en som utgår från samma mätpunkter och analysverktyg, men där 

meddelanden kategoriserade som beröm istället analyseras. Hur används artighetsstrategierna i de fallen 

och vilken sorts ansiktshot realiseras då? Det är dock en annan historia, som H.C. Andersen sa.  
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