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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur utbildningsdeltagare påverkas av en 

klarspråksutbildning på Skatteverket. Frågeställningarna är: Vilka skrivdiskurser aktualiseras 

under utbildningen? Vilken klarspråksbild förmedlas under utbildningstillfället? Vad 

förväntar sig deltagarna av klarspråksutbildningen och hur motsvaras dessa förväntningar? 

Studien genomförs med en etnografisk ansats och utgår från en sociokulturell syn på lärande 

och kunskap. Datainsamlingsmetoderna som används är kvalitativa intervjuer och 

observation, vilket resulterar i primärmaterial bestående av 200 minuter ljudmaterial och 

observationsmaterial från ett utbildningstillfälle som omfattar 90 minuter. Detta 

primärmaterial analyseras tematiskt. Två utvalda nedslag i observationsmaterialet analyseras 

också genom att identifiera skrivdiskurser hos utbildningsdeltagare och utbildningsledare, ur 

vilka en tänkbar språksyn och klarspråksbild kan härledas. Resultatet visar att 

utbildningsdeltagarnas inställning till klarspråk i princip är oförändrad efter 

utbildningstillfället. Detta förklaras bland annat av skrivdiskursanalysen, som belyser att 

utbildningsdeltagare och utbildningsledaren har en relativt likartad klarspråksbild – de 

likställer båda genom genrediskursen klarspråk som en fråga om mottagaranpassning, en syn 

som normativa klarspråkskällor också delar. Resultatet visar även att utbildningsdeltagarnas 

förväntningar härrör ur begränsad information om utbildningens innehåll och kan beskrivas 

som förväntningar om textrespons, praktiskt textarbete och diskursrespekt. Textresponsen 

orsakar diskussioner som kan förklaras genom motsättningar mellan diskursgemenskaper och 

approprieringsproblematik, samtidigt som praktiskt textarbete inte alls förekommer under 

utbildningstillfället. Den förväntning som upplevs som positivt motsvarad av samtliga 

utbildningsdeltagare är diskursrespekt, någonting som också leder till ett generellt positivt 

intryck av utbildningstillfället från deltagarnas sida. Diskursrespekt är enligt resultatet en 

viktig komponent för att skapa en positiv attityd till en klarspråksutbildning. 
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1 Inledning 
Tidigare studier av klarspråk och pedagogik har bidragit till mitt intresse för hur 

myndighetsskribenter förhåller sig till och tillägnar sig klarspråk under en 

utbildningssituation, då detta aktualiserar både språkvård och utbildningsvetenskap i en 

myndighetskontext. Flertalet myndigheter använder sig av utbildningstillfällen där anställda 

utbildas i att skriva i enlighet med den vårdade, enkla och begripliga svenska som Språklagen 

efterlyser. Men vad har en sådan utbildning egentligen för effekt på utbildningsdeltagarna? 

Det är svårt att finna forskning som undersöker klarspråksutbildningar, någonting som gör 

området än mer relevant. För att undersöka detta behövde jag komma i kontakt med en 

myndighet med ett relativt utvecklat klarspråksarbete, där jag hade möjlighet att närvara vid 

ett utbildningstillfälle. Efter telefonsamtal till språkvårdare, språkkonsulter och informatörer 

vid ett tiotal olika myndigheter fick jag efter några veckor ett erbjudande om att närvara vid 

en klarspråksutbildning på Skatteverket i Stockholm. Skatteverket är tidigare prisat för sitt 

klarspråksarbete och nämns i andra undersökningar, exempelvis då Marcusson (2009) 

genomför begriplighetsanalys på bland annat beslutstexter.     

Mina kontaktpersoner och respondenter på Skatteverket har varit mycket tillmötesgående 

under arbetets gång, vilket jag förstås är oerhört tacksam för. I denna uppsats visas resultatet 

av min undersökning om effekterna av en klarspråksutbildning för jurister på Skatteverket.      

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka hur utbildningsdeltagare 

påverkas av en klarspråksutbildning vid Skatteverket. För att kunna uppfylla syftet använder 

jag tre frågeställningar: 

 Vilka skrivdiskurser aktualiseras under utbildningen? 

 Vilken klarspråksbild förmedlas under utbildningstillfället? 

 Vad förväntar sig deltagarna av klarspråksutbildningen och hur motsvaras dessa 

förväntningar? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 redogörs för uppsatsens teoretiska ramverk och tidigare forskning med relevans för 

uppsatsämnet. Primärmaterialet presenteras tillsammans med uppsatsens huvudmetod samt 

analys- och datainsamlingsmetoder i kapitel 3. Kapitel 4 innehåller den analys som jag 

genomför på mitt primärmaterial, vilkens resultat sedan diskuteras i relation till syfte och 

frågeställningar i kapitel 5. Avslutningsvis innehåller kapitel 6 slutsatser tillsammans med 

reflektioner över vidare forskning.  
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2 Teoretisk ram och tidigare forskning 
Här beskriver jag uppsatsens teoretiska ram och tidigare forskning som huvudsakligen berör 

sociokulturellt lärande, klarspråksforskning, språkpolitik och skrivdiskurser. I detta kapitel 

redogör jag också för centrala begrepp. 

2.1 Lärande och kunskap ur ett sociokulturellt perspektiv 
Den teoretiska ram som omsluter det här arbetet kan beskrivas som en sociokulturell syn på 

lärande och kunskap, där en människas handlande tar sin utgångspunkt i individens egna 

kunskaper och vad denna – på ett medvetet eller omedvetet plan – antar att omgivningen 

möjliggör. Man handlar alltså utifrån ett antagande om vad en social situation kräver (Säljö 

2000:128–130). Detta innebär att en sociokulturell syn på lärande tar avstånd från en 

kunskapssyn där färdigheter och kunskaper är isolerade enheter – de måste sammankopplas 

med verksamheter och kontexter. Man talar dock inte om en isolerad handling och en isolerad 

kontext – handlingarna ingår i och skapar kontexter (Säljö 2000:135). Lärandet inom ett 

sociokulturellt perspektiv kan beskrivas som att inneha kunskaper, information och 

färdigheter, men samtidigt också att kunna avgöra i vilka verksamheter dessa företeelser är 

relevanta. Företeelser som kunskap växer fram genom att man belyser olika perspektiv på 

verkligheten där vissa beståndsdelar medvetet framhävs, medan andra beståndsdelar väljs bort 

(Säljö 2000:141).  

Det sociokulturella perspektivets relevans för utbildning på arbetsplatser synliggörs i 

Göransson & Ledins (2009) undersökning av en av Räddningsverkets läroböcker. Den 

aktuella läroboken riktar sig till befäl och chefer inom Räddningstjänsten och är uppbyggd på 

ett sätt som ska stimulera tänkande och reflektion, i motsats till exempelvis en strikt 

instruerande text. Göransson & Ledin (2009:64–66) genomför intervjuer med lärobokens 

mottagare, och åsikter som framkommer är bland annat att läroboken uppfattas som 

svårbegriplig och abstrakt. Läroboken kommer enligt Göransson & Ledin (2009:67–68) först 

till sin rätt genom medierande redskap, som exempelvis läshänvisningar och läsgenomgångar. 

Det är av stor vikt i ett sociokulturellt perspektiv att behärska olika intellektuella och 

språkliga redskap. Dessa redskap medierar vår verklighet, vilket innebär att redskapen 

påverkar våra föreställningsvärldar och vår uppfattning om hur verkligheten är beskaffad. 

Språket kan beskrivas som det viktigaste medierande redskapet i ett sociokulturellt perspektiv 

(Säljö 2000:81–82). Ett mer konkret exempel beskriver Hållsten (2008:43), då hon skriver att 

en telefon fungerar som ett medierande redskap för att två personer på avstånd ska kunna tala 

med varandra. Att lära sig de olika redskapen och dess användningsområden benämner Säljö 

(2000:152) appropriering, någonting som innebär att stegvis bekanta sig med olika redskap 

och att avgöra i vilka sammanhang dessa redskap är tillbörliga.  

Göransson & Ledin (2009) beskriver vidare hur en av författarna till Räddningstjänstens 

lärobok bjuds in till en brandstation med avsikten att förklara hur boken ska användas. Denna 

utbildning sträcker sig över fyra halvdagar och författaren förklarar noggrant de begrepp han 

använder, ger läshänvisningar och för ett samtal med deltagarna, vilket enligt intervjusvar 

resulterar i att utbildningsdeltagarna får bättre förståelse för lärobokens innehåll och hur den 

ska användas. Göransson & Ledin (2009:82) skriver att deras undersökning visar att 
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lärobokens avsaknad av enkla svar gör att många i målgruppen helt enkelt ger upp i sin 

läsning, någonting som kan bero på målgruppens förankring i en muntlig kultur där 

lärobokstexten avfärdas som alltför teoretisk. 

2.2 Klarspråksforskning  
Klarspråk kan förenklat beskrivas som ett begripligt myndighetsspråk, vilket motiveras i 

Statskontorets (2001:7) sammanfattning, där ett sådant språk beskrivs som nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle. Klarspråk ska i den här uppsatsen ses som den ideala språk- och 

textformen för myndighetstexter (Nord 2011:45), men hur en ideal klarspråksform konkret ser 

ut är inte helt självklart. Nord (2011:45–65) identifierar några av de områden som får störst 

utrymme i vederhäftiga normkällor för myndighetsskrivande och finner att 

kommunikationssituationen är ett sådant område. Till kommunikationssituationen räknas 

exempelvis överväganden om vem textmottagaren är och vilka behov denna har. På lägre 

textnivåer finner Nord (2011:65) att man generellt eftersträvar en text fri från 

begriplighetshinder – där bland annat passiveringar och vissa nominaliseringar bör undvikas – 

med ett närvarande vi som textsändare och ett du-tilltal gentemot mottagaren. På högre 

textnivåer är normkällornas klarspråksideal med andra ord en tanke om mottagaranpassning 

efter målgruppen, medan man på lägre textnivåer snarare eftersträvar en mer generell 

textkvalitet (Nord 2011:66).   

Normkällornas rekommendationer kan medföra olika effekter. Ett vanligt tillvägagångssätt för 

att göra myndighetstexter mer mottagarorienterade är att använda ett konsekvent du-tilltal 

gentemot textmottagaren – detta är numera praxis i myndighetsinformation riktad till en stor 

mottagargrupp (Myndigheternas skrivregler 2009:29). En hög frekvens av du-tilltal 

observeras av Ohlsson (2007:168–169) i texter från Premiepensionsmyndigheten och han 

menar att du-tilltalet är ett individualiserande drag vilket definierar textmottagaren som en 

agerande individ, någonting som rimligtvis är ett önskat resultat då en myndighet ser 

medborgarna som kunder. En effekt av du-tilltal belyses av Lind Palicki (2010:80), som i sin 

undersökning av Försäkringskassans broschyrer för blivande och nyblivna föräldrar drar 

slutsatsen att ett personligt tilltal inte bara pekar ut mottagare – det exkluderar också 

mottagare. Dessutom förmedlar texten kring ett du vissa normföreställningar som appliceras 

på detta du, vilket kan få konsekvenser för mottagarens identifikationsmöjligheter. Lind 

Palicki (2010:81) efterlyser därför ett mer nyanserat sätt att rekommendera 

mottagaranpassning. 

När en myndighet söker klarspråksassistans är det enligt Nyström Höög (2010:125) vanligt att 

den typ av hjälp som eftersöks innebär tydliga råd om exempelvis hur man bör och inte bör 

skriva – gärna ett hjälpmedel som kan avgöra en texts svårighetsgrad. Klarspråkstestet 

(Språkrådet 2011a) är ett exempel på ett sådant hjälpmedel och är ett diagnosinstrument som 

konstruerades med utgångspunkt i ett frågeschema ur rapporten På väg mot ett bättre 

myndighetsspråk (Statskontoret, 2001). Testet finns tillgängligt på Språkrådets (2011a) 

hemsida och består av ett antal textanalysfrågor som en skribent kan ställa till sin egen text. 

Ur ett tidsperspektiv finns det klara fördelar med ett hjälpmedel som en myndighetsskribent 

snabbt kan använda sig av i sitt skrivande, men det är också rimligt att fundera över hur den 

sortens klarspråksverktyg förhåller sig till klarspråksforskningen.  
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Klarspråksforskning kan innebära olika perspektiv på textbegriplighet. Josephson (2005b:3–

5) skriver om sådana perspektiv och inleder med det stilistiska-grammatiska perspektivet, som 

representerar en syn där textnivån är i fokus och kan beskrivas som närmast teknisk; man 

fokuserar på mätbara textegenskaper som substantivfrekvens och meningslängd. Från detta 

utvecklas ett textlingvistiskt perspektiv, som bland annat belyser textens disposition och 

förekomst av metatext. Med avsikt att få kunskap om hur en text uppfattas av dess mottagare 

ser man vidare texten ur ett kognitivt och pragmatiskt perspektiv, där man intresserar sig för 

genreförväntningar och dess effekter. Ytterligare forskning avser enligt Josephson (2005b:4) 

att undersöka det sammanhang en text figurerar i, exempelvis genom att ta reda på vem som 

läser texten, under vilka omständigheter och hur texten läses. Detta är att ha ett etnografiskt 

perspektiv på texten, ett perspektiv som tillämpas genom datainsamlingsmetoder som 

intervjuer och observationer. Under 2000-talet framträder ett webbperspektiv, motiverat i den 

tekniska utvecklingen och det faktum att läsningen förändras vid läsning av exempelvis 

hypertext. Josephson (2005b:5) menar att det här perspektivet aktualiserar de tidigare 

perspektiven i en ny kontext – webbkontexten. Den här utvecklingen följer enligt Josephson 

(2005b:2) i stort sett textanalysens utveckling i den akademiska världen, men den har också 

likheter med skrivforskningens utveckling – i synnerhet tendensen att röra sig från 

textfokuserad analys mot ett intresse för yttre omständigheter (se Blåsjö 2010:12–16). Detta 

relaterar i sin tur till den språksyn som Ivanič (2004:223) baserar sina skrivdiskurser på. 

Klarspråksforskningens utveckling visar alltså likheter med både textanalysens och 

skrivforskningens utveckling. Josephson (2005b:5) framför avslutningsvis slutsatsen att de 

olika perspektiven allihop är nödvändiga – nyckelordet för hur de ska tillämpas är 

mottagaranpassning. 

Nyström Höög (2009:10) problematiserar att 26 av 35 frågor i frågeschemat från På väg mot 

ett bättre myndighetsspråk (Statskontoret 2001) berör språkfrågor som speglar det stilistiska-

grammatiska perspektivet och det textlingvistiska perspektivet – man kan med andra ord 

fundera över hur bred klarspråksbild frågeschemat speglar. Det visar sig dock att bland de 

normkällor som Nord (2011:45–65) undersöker är Klarspråkstestet (Språkrådet 2011a) det 

bredaste verktyget, trots visst fokus på äldre begriplighetsforskning. Att stödja sig på äldre 

begriplighetsforskning är dock inte ovanligt. Josephson (2009:103) pekar exempelvis ut 

företeelsen som ett pedagogiskt problem vid praktiskt klarspråksarbete.  

2.3 Språkpolitik och diskursplanering 
Språkpolitik definieras av Kjærgaard (2010:6) som att reglera någons språkbruk med 

bestämda medel och mål. Sådana regleringar kan exempelvis ske på ideologisk grund, där 

ideologi i en vid bemärkelse innebär samhällsmedlemmars uppfattning om samhällets aktuella 

och önskvärda beskaffenhet (Teleman 2003:23–24). Ideologins betydelse för språket kan man 

se i den moderna sociolingvistikens kritik mot beskrivningar av standardiserat språk som 

bestående av givna enheter; man ser i stället standardspråket som uppbyggt av ideologiska 

konstruktioner, vilka i vissa fall endast kan synliggöras genom att man talar om dem (Johnson 

2010:77). Grunderna till klarspråk är också ideologiskt reglerade i den bemärkelse att de hör 

samman med en uppfattning om hur samhället bör se ut (Nord 2011:20), vilket syns i att man 

motiverar klarspråket med dess relevans för demokratin.    
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Språklagen (Sveriges Riksdag 2011) är ett exempel på inhemsk språkpolitik, där idealet för 

den offentliga svenskan fastslås som vårdad, enkel och begriplig. Dessa tre uttryck förklaras 

av Språkrådet (2011b:28) som att följa officiell språkvård, undvika krångligt språk och 

mottagaranpassa språket. Språklagen fungerar som en ramlag, någonting som innebär att den 

inte innehåller några detaljregler om hur dessa mål ska uppfyllas (Språkrådet 2011b:9). Det 

finns också ett nordiskt språkpolitiskt uttalande vid namn Deklaration om nordisk språkpolitik 

(2006:85), där de nordiska länderna uppmanas att eftersträva en ledande roll inom området 

klarspråksarbete, vilket placerar klarspråk i ett nordiskt sammanhang. Det faktum att 

myndighetsspråkets övergripande egenskaper fastslås i politiska dokument medför att man 

kan placera klarspråk i ett språkpolitiskt sammanhang – klarspråksarbete vid myndigheter är 

således ofta en effekt av språkpolitiken.  

Då ett språkpolitiskt projekt genomförs vid en myndighet kan man fråga sig vilken effekt 

detta egentligen har. Kjærgaard (2010) undersöker i sin avhandling effekten av två 

klarspråksprojekt vid två olika danska myndigheter. Hon genomför bland annat textanalytiska 

undersökningar, där hon undersöker om några utvalda medarbetares texter har förändrats efter 

en klarspråksinsats. Kjærgaard (2010:268–277) finner att förändringarna som sker är mycket 

små, samt att man på lokal myndighetsnivå kan se klarspråksarbetet som mindre viktigt.    

Förutsätter man att språkreglering syftar till att bibehålla eller förbättra språkbruket i en 

verksamhet har språkregleringen ett språkvårdande syfte (Teleman 2003:47). Språkvård är 

generellt rådgivande och innebär att upplysa om eller argumentera för en norm – ett förväntat 

och accepterat beteende (Josephson 2005a:82) – som man önskar att andra människor ska 

anpassa sig till. Normbrott mot språkvård bedriven via lagar eller bestämmelser är enligt 

Teleman (2003:47–48) lika allvarliga som brott mot andra regler utfärdade av exempelvis en 

arbetsgivare. Josephson (2005a:83) pekar specifikt ut tal- och textvård som ett av 

språkvårdens verksamhetsfält och benämner detta verksamhetsfält diskursplanering. 

Begreppet diskurs kan exempelvis förstås som språkliga perspektiv på verkligheten som 

aktualiseras i en social kontext (Van Leeuwen 2008:P7) och är ur ett sociokulturellt 

perspektiv ett viktigt sätt för människan att konstruera kunskap om omvärlden (Säljö 

2000:35). Diskurs ska dock i den här uppsatsen förstås, i enlighet med Josephsons (2005a:81–

83) definition, som språknivån över ord- och meningsbyggnadsnivå, det vill säga text- och 

samtalsnivå.   

Att använda sig av språket på ett likartat sätt inom en yrkesgrupp kan beskrivas som att ingå i 

en diskursgemenskap (Hyland 2009:35, Hållsten 2008:51). Diskursgemenskap är ett begrepp 

som ursprungligen syftar till att utveckla en äldre sociolingvistisk tradition av talfokus och 

innefattar både talad och skriven kommunikation i en gemenskap vilken deltagande individer 

måste socialiseras in i (Gunnarsson 2009:147–148). Detta sätt att se på kommunikation kan 

kritiseras, vilket Gunnarsson (2009:148–150) också gör då hon menar att diskursgemenskaper 

inte tar tillräcklig hänsyn till processer och individers sätt att agera i den sociala kontexten. 

Jag använder mig dock av begreppet diskursgemenskap eftersom det överensstämmer med 

mitt sätt att använda diskursbegreppet. Tal och text och förhållandet mellan dessa modaliteter 

inom en diskursgemenskap kan också ingå i en professionell diskurs, vilket innebär att 

diskursen ägs av deltagarna i den specifika kontexten. Den professionella diskursen 
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karaktäriseras bland annat av att deltagarna figurerar i en professionell miljö, har 

gemensamma mål, styrs av olika sociala ramverk – exempelvis politiska sådana – och starkt 

påverkas av konventioner. De olika konventionerna är också någonting som gör det möjligt 

att särskilja olika professionella diskurser från varandra (Gunnarsson 2009:5–9).  

2.4 Ivaničs analysmodell 
Ivanič (2004:225) har konstruerat ett ramverk som inrymmer sex olika skrivdiskurser. Med 

diskurs avser hon ett socialt accepterat sätt att använda språk och tänkande till att identifiera 

sig själv i en social grupp – med andra ord en vidare diskursdefinition än vad som präglar 

denna uppsats i övrigt. Dessa skrivdiskurser representerar olika synsätt på språk, skrivande, 

skrivinlärning, skrivundervisning och bedömning. Analysmetoden kan tillämpas på material 

genom att exempelvis undersöka olika yttranden, i vilka man med hjälp av ramverket kan 

identifiera någon eller flera av de olika diskurserna (Ivanič 2004:226). Ett 

användningsområde för ramverket är exempelvis som analytiskt redskap vid tolkning av 

empiriskt material i sökandet efter underliggande pedagogiska tankar hos lärare (Ivanič 

2004:240).  

För att identifiera skrivdiskurser beskriver Ivanič (2004:222–224) en grunduppfattning om 

språket som bestående av fyra olika lager, metaforiskt beskrivna som skalet runt en lök. Det 

innersta lagret representerar texten och syftar på texter som autonoma företeelser. Detta lager 

omsluts av den kognitiva processen, som beskriver vad som händer mentalt hos människor då 

de deltar i språkproduktion. Det tredje lagret representerar situationskontexten – den sociala 

kontext som omger en situation där språk används. Slutligen finns den sociokulturella och 

politiska kontexten som det yttre lagret, vilken innefattar exempelvis sociokulturella 

kommunikationsresurser. Dessa språklager – från den autonoma texten via kognitiva 

processer till kontextpåverkan – visar likheter med de olika klarspråksperspektivens 

förhållande till varandra och mottagaranpassning (se kapitel 2.2). De diskurser som Ivanič 

(2004) definierar översätts av Randahl (2011:30–34) som färdighetsdiskursen, 

kreativitetsdiskursen, processdiskursen, genrediskursen, diskursen om sociala praktiker och 

den sociopolitiska diskursen. Skrivdiskurserna relaterar till och representerar olika delar av 

språkets lager, men en skrivdiskurs motsvarar inte nödvändigtvis – som tabell 1 visar – endast 

en språksyn.     

Tabell 1. Tabell över skrivdiskursernas förhållande till olika språklager (efter Ivanič 2004:225). 

Skrivdiskurs Färdighetsdiskurs Kreativitetsdiskurs Processdiskurs Genrediskurs Diskursen 
om sociala 
praktiker 

Sociopolitisk 
diskurs 

Språklager Skriven text Kognitiva 
processer 

Situationskontext Sociokulturell 
och politisk 

kontext 

 

Färdighetsdiskursen kan, dragen till sin spets, sägas stå för en syn på skrivande som 

kontextlöst, där samma villkor och regler gäller för alla texter oavsett texttyp. En god text 

kännetecknas då av hur korrekt språket är i avseenden som exempelvis meningsbyggnad. 

Kreativitetsdiskursen representerar den skrivande individens kreativitet. En text skriven inom 

en sådan diskurs fokuserar – likt färdighetsdiskursen – på texten, men innehållet anses 
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viktigare än textens form. En text bedöms här på sina litterära kvalitéer och man utvecklas i 

sitt skrivande genom att exponeras för skickligt skrivna texter. Processdiskursen är en 

skrivdiskurs som är vanligt observerbar hos lärare och innefattar bland annat den planering 

som föregår skrivande och det resultat som planeringen ger (Ivanič 2004:229–234). 

Genrediskursen fokuserar på skrivande som en produkt, men uppmärksammar hur skrivandet 

formas av skrivsituationen. Här ser man skrivande i relation till olika texttyper formade av 

den sociala kontexten, vilket innebär att en god skribent bör känna till de olika texttyper som 

finns och vad som karaktäriserar dem. I diskursen om sociala praktiker hamnar både texten 

och textprocessen i fokus, men ingen av dessa går att särskilja från situationskontexten som 

omger kommunikationshändelser. Denna diskurs omfattar skrivande i sociala och kulturella 

kontexter, till skillnad från andra skrivdiskurser som fokuserar på skrivande i mer formella 

kontexter som utbildning. Den sociopolitiska diskursen ansluter till diskursen om sociala 

praktiker eftersom den också behandlar skrivkontexten, men fokuserar på kontextens politiska 

aspekt. Skrivande i denna diskurs påverkas av politiska krafter och maktrelationer, vilket 

innebär att en skribent inte anses helt fri att välja sitt sätt att förhålla sig till omvärlden genom 

texten (Ivanič 2004:234–239). 

Ett exempel på hur analysmodellen används i nutida svensk skrivforskning står att finna hos 

Randahl (2011:29) som undersöker skrivutveckling och använder ramverket med syftet att 

synliggöra de positioner som lärare och elever har i förhållande till de olika skrivdiskurserna. 

Randahl (2011:100–101) finner att vissa gymnasieelever lär sig de språkliga redskap som 

krävs för att anpassa sig till den av läraren aktualiserade skrivdiskursen, samtidigt som de 

medvetet kan göra motstånd och positionera sig i en annan skrivdiskurs.  

3 Metod och material  
Uppsatsens huvudmetod är av etnografisk karaktär och datainsamlingen sker genom 

kvalitativa intervjuer och observation. En etnografisk språkundersökning fokuserar på hur 

språket fungerar i kontexter och verksamheter och kännetecknas av observationer där 

observatören accepterar att dennas närvaro påverkar andra deltagare (Karlsson 2006:149–

151). Det är dock rimligt att fråga sig i vilken mån observationer och deltagande i en 

verksamhet vid endast ett tillfälle verkligen är etnografi. Bryman (2002:276), å ena sidan, 

menar att ett långvarigt engagemang i de studerade personernas liv är nödvändigt vid 

etnografiska studier, medan Karlsson (2006:151), å andra sidan, ger utrymme för att 

observation vid kortare tillfällen kan definieras som etnografi. Mitt arbete och dess teoretiska 

ramverk speglar språk som en social företeelse, men kan inte beskrivas som etnografi – därför 

menar jag att min undersökning utförs med en etnografisk ansats.  

Uppsatsens primärmaterial består till en del av cirka 200 minuter inspelat ljudmaterial från 

kvalitativa intervjuer med totalt fyra personer som innefattar tre utbildningsdeltagare och en 

utbildningsledare. Samtliga respondenter intervjuades två gånger – en gång före 

utbildningstillfället och en gång efter utbildningstillfället. Intervjumaterialet är delvis grovt 

transkriberat men huvudsakligen renskrivet, eftersom jag inte genomför någon samtalsanalys. 

Respondentvalidering av intervjumaterialet (Bryman 2002:259) sker genom att samtliga 

respondenter får en kopia av uppsatsens slutversion, samt att den respondent som önskar att se 
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eventuella citat innan uppsatsens framläggning får göra detta. Samtliga citat är ordagrant 

transkriberade och är därför av talspråklig karaktär.  

Observationsanteckningar utgör arbetets andra del av primärmaterial och består av mina 

anteckningar som renskrevs kronologiskt direkt efter observationens avslut. En ideal 

observationssituation innefattar också ljudinspelning, men detta godkändes inte av alla 

deltagare, varför mina renskrivna fältanteckningar syftar till att vara fullständiga 

fältanteckningar. Detta innebär att jag utförligt försöker skriva ned detaljer och situationer 

(Bryman 2002:294–295).   

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Jag använder mig av kvalitativa intervjuer och observation som datainsamlingsmetoder. 

Samtliga fyra intervjurespondenter har meddelat informerat samtycke till mig personligen och 

övriga deltagare under utbildningen har meddelat godkännande av min närvaro till min 

kontaktperson vid Skatteverkets rättsavdelning.   

3.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag genomför kvalitativa intervjuer med tre utbildningsdeltagare som frivilligt har svarat 

positivt på en intervjuförfrågan. Jag har själv genomfört intervjuerna i kontor och 

sammanträdesrum i Skatteverkets lokaler i Stockholm, Solna och Västerås. Respondenterna 

intervjuas före utbildningstillfället, med avsikten att undersöka förväntningar på 

klarspråksutbildningen. En tid efter utbildningstillfället intervjuas samma individer i vad som 

kan benämnas en uppföljningsintervju, där de får möjlighet att reflektera över 

utbildningstillfället och hur förväntningarna motsvarades. Jag genomför också intervjuer på 

ett liknande sätt med utbildningsledaren, med syftet att få information om utbildningen ur ett 

annat perspektiv och undersöka eventuella motiveringar till utbildningens moment. 

Sammanfattningsvis handlar det alltså om intervjuer med fyra olika personer – tre 

utbildningsdeltagare och en utbildningsledare. Insamlade intervjudata ordnas tematiskt i olika 

delkapitel i uppsatsens analysdel och diskuteras sedan i relation till tidigare forskning och 

observationsmaterialet. En mer utförlig beskrivning av intervjurespondenter och 

intervjusituationer finns i kapitel 4.1. 

Intervjuerna genomförs enligt vad Bryman (2002:127) benämner en semi-strukturerad form, 

vilket innebär att jag använder mig av ett frågeschema där det finns utrymme för 

uppföljningsfrågor till intressanta svar. Syftet med ett öppet intervjuformat är att skapa en 

samtalsliknande intervjusituation, då det ökar möjligheten att nå intervjudeltagarens egna 

perspektiv (Karlsson 2006:155). Intervjuguiderna är dock relativt detaljerade då jag, i likhet 

med Kjærgaard (2010:57), saknar omfattande intervjuerfarenhet. Att använda kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod kan väcka frågan om generaliserbarheten i den kunskap 

som synliggörs, eftersom endast ett fåtal respondenter intervjuas. Vid en undersökning som 

denna – där kunskap ses ur ett sociokulturellt perspektiv – betraktas inte kunskap 

nödvändigtvis som universellt giltig, då den bland annat består av kontextberoende handlingar 

(Kvale & Brinkmann 2009:280–281).  
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3.1.2 Observation 

För att uppnå bättre förståelse för verksamheten och för att få en bättre bild av 

utbildningssituationen och utbildningsdeltagarna medverkar jag som observatör under ett 

utbildningstillfälle. Observationsdata analyseras genom tematisering (Karlsson 2006:161) i 

relation till intervjudata, där jag analyserar data utifrån teman som är relevanta för uppsatsens 

syfte och frågeställningar. 

Den ideala observationsrollen i en situation där jag måste förlita mig på anteckningar är att 

vara en fullständig observatör, någonting som innebär att jag inte samspelar med 

utbildningsledare eller deltagare under utbildningstillfället (Bryman 2002:287). Etnografiska 

undersökningar medför dock premissen att observatören är medveten om att dennas närvaro 

påverkar respondenter på olika sätt (Karlsson 2006:149–151), vilket innebär att jag rimligen 

inte kan uppnå den ideala observationsrollen.   

3.2 Analysmetod 

Med avsikt att synliggöra respondenternas språksyn i allmänhet, och utbildningsledarens 

språksyn i synnerhet, använder jag mig av Ivaničs (2004:225) ramverk (se kapitel 2.4) för 

skrivdiskurser som jag applicerar på två utvalda nedslag i observationsmaterialet. Jag söker 

belägg för de olika skrivdiskurserna genom olika yttranden och handlingar identifierade i 

observationsmaterialet, med syfte att identifiera vilka skrivdiskurser som huvudsakligen 

aktualiseras. Vidare identifierar jag de språklager som korrelerar med skrivdiskurserna, 

genom vilka jag sedan kan kartlägga utbildningsledarens och utbildningsdeltagarnas 

klarspråksbild. Klarspråksbilden jämförs vidare med den klarspråksbild som finns i 

vederhäftiga normkällor. 

Ivaničs (2004) modell tycks huvudsakligen vara anpassad för analys av lärare och elever, 

vilket är en situation som skiljer sig från det utbildningstillfälle jag närvarar vid, då 

utbildningsdeltagarna exempelvis inte utvärderas eller bedöms. Det finns därför flera aspekter 

i Ivaničs (2004:225) analysverktyg som är svåra att applicera på mitt material – exempelvis de 

som berör bedömning och skrivutveckling – varför jag inte berör dessa i min analys. 

Analysverktyget är ursprungligen konstruerat med skrivforskning i åtanke, vilket syns i de 

kategorier som finns den ursprungliga modellen. Jag använder mig enbart av kategorierna 

skrivdiskurs och språklager.



10 
 

4 Analys 

I detta kapitel presenteras analysen av mitt primärmaterial. Primärmaterialet består dels av 

intervjuer med utbildningsledare och utbildningsdeltagare, dels av anteckningar från 

observation av ett utbildningstillfälle. Inledningsvis redogör jag kortfattat för de fyra olika 

intervjurespondenterna och utbildningstillfället. Vidare analyseras primärmaterialet i 

tematiskt ordnade avsnitt, där respondenternas intervjusvar presenteras i relation till relevanta 

händelser under utbildningstillfället.   

4.1 Intervjurespondenter och observationstillfället 

Samtliga fyra respondenter intervjuades före och efter utbildningstillfället, vilket innebär att 

åtta olika intervjuer genomfördes. En av respondenterna är utbildningsledare och de övriga tre 

är utbildningsdeltagare. Samtliga respondenter medverkar frivilligt i denna studie och 

utbildningsdeltagarna har själva anmält sitt intresse att bli intervjuade.   

4.1.1 Utbildningsledare 

Utbildningstillfället leds av en språkkonsult som intervjuades den 20 oktober 2011 och den 8 

november 2011. Intervjuerna ägde rum i Skatteverkets lokaler i Solna. Ljudmaterialet 

omfattar cirka 38 minuter från den första intervjun och cirka 22 minuter från 

uppföljningsintervjun. Dessa intervjuer karaktäriseras av öppenhet och utbildningsledaren 

tycks vara mån om att ge omsorgsfulla svar på mina frågor. Hon önskar att se eventuella citat 

innan uppsatsen lämnas in, med motiveringen att förhindra att jag missuppfattar någonting. 

Utbildningsledaren ger intryck av att påverkas av intervjusituationen i allmänhet och 

diktafonen i synnerhet – att hon påverkas av diktafonen hörs i primärmaterialet genom att hon 

ber om ursäkt då hon behöver fundera under tystnad efter en fråga.    

Skatteverkets språkkonsulter tillhörde fram till nyligen leverantörssidan i en beställar-

leverantörsorganisation. UD2 berättar om vilken effekt detta kunde medföra, då han påpekar 

att ett samarbete med språkkonsulterna påverkade budgeten för den sektion som ville anlita 

dem. Detta kunde enligt UD2 resultera i att man avstod från att köpa sådana tjänster för att 

undvika en negativ budgetpåverkan. Sedan ett drygt år tillbaka är systemet med 

interndebitering upplöst och språkkonsulterna är nu mer lättillgängliga för Skatteverkets olika 

sektioner.     

Hädanefter skrivs utbildningsledaren som UL i uppsatsen.   
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4.1.2 Utbildningsdeltagare 1 – den grupprepresentativa specialisten 

Den första utbildningsdeltagaren är en rättslig specialist som intervjuades den 24 oktober 

2011 och den 3 november 2011. Intervjuerna ägde rum i Skatteverkets lokaler i Stockholm. 

Ljudmaterialet omfattar cirka 15 minuter från den första intervjun och cirka 13 minuter från 

uppföljningsintervjun. Utbildningsdeltagarens arbete berör huvudsakligen sekretessfrågor och 

offentlighetsprincipen. Hon uppger sig vara allmänt språkintresserad, tycker om att skriva och 

karaktäriserar sitt eget skriftspråk som mycket klart och enkelt. Yrkesskrivandet för denna 

utbildningsdeltagare handlar i första hand om intern kommunikation, exempelvis genom 

skriftliga svar till medarbetare och olika stöddokument för Skatteverkets intranät. 

Intervjuerna med denna utbildningsdeltagare utmärks av korta och koncisa svar på mina 

frågor. Vissa av hennes svar upplevde jag också som något defensiva, i synnerhet de som 

behandlar personligt skrivande och inställning till svenska språket: 

Johan: Har du någon åsikt om hur svenskan ser ut i dag? 

Utbildningsdeltagare 1: Åsikt … ja, jag tycker det är roligt. Det är kul att skriva.   

Johan: Ja. Skulle du då beskriva dig som språkintresserad?  

Utbildningsdeltagare 1: Ja. 

 

Under uppföljningsintervjun tycks den defensiva inställningen ha reducerats och 

utbildningsdeltagaren ger intrycket av att vara mer bekväm med att uttrycka åsikter – dessa 

åsikter uttrycks dock med få undantag genom ett vi. Hon meddelar sina svar på frågor som om 

hon representerar hela gruppen av utbildningsdeltagare. Korta svar och en defensiv inställning 

medför att intervjuerna med denna deltagare är påtagligt kortare än med övriga deltagare. 

 

Hädanefter skrivs utbildningsdeltagare 1 som UD1 i uppsatsen.  

4.1.3 Utbildningsdeltagare 2 – den individuella specialisten 

Utbildningsdeltagare 2 arbetar som rättslig specialist och intervjuades den 25 oktober 2011 

och den 8 november 2011. Intervjuerna ägde rum i Skatteverkets lokaler i Västerås. 

Ljudmaterialet omfattar cirka 34 minuter från den första intervjun och cirka 31 minuter från 

uppföljningsintervjun. Denna utbildningsdeltagare är ansvarig för gruppens kontakt med UL 

och är den person som skickar in gruppens texter till denna. Han är också en av mina 

kontakter vid Skatteverket och bistod mig med kontaktuppgifter till de två andra 

utbildningsdeltagarna. Denna utbildningsdeltagare beskriver sitt eget arbete som en 

internkonsulttjänst där han fungerar som ett stöd för personer inom myndigheten. De texter 

han skriver i yrket är huvudsakligen svar till mottagare som är väl bevandrade inom 

rättsområdet och insatta i sakfrågan, därför skriver han sällan längre utläggningar om någon 

problemställning.     

Denna utbildningsdeltagare räds inte att förhålla sig kritisk till olika förfaranden, exempelvis 

inom Skatteverkets organisation, och intervjuerna med honom präglas av mycket öppna och 

personliga svar:   

Johan: Skulle du beskriva dig som intresserad av språket, allmänt? 
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Utbildningsdeltagare 2: Alltså, ja, jag är intresserad av språk. Inte teknikalt, för jag är … mina teoretiska 

kunskaper kring grammatik är urusla. Men jag tror ändå att jag har … jag tror att jag har en fallenhet för 

språk i att uttrycka mig så att det blir ganska bra. Jag tycker att det är roligt att jobba med en text […].  

 

Under båda intervjuerna är denna utbildningsdeltagare på gott humör och skrattar ofta. De 

inspelade intervjusamtalens karaktär skiljer sig nästan inte alls från de vardagliga samtal som 

fördes i anslutning till intervjuerna.   

 

Hädanefter skrivs utbildningsdeltagare 2 som UD2 i uppsatsen.  

4.1.4 Utbildningsdeltagare 3 – den myndighetsrepresentativa chefen 

Den tredje utbildningsdeltagaren arbetar i chefsposition sedan tre år tillbaka – han var tidigare 

anställd som rättslig expert. Han intervjuades den 25 oktober 2011 och den 7 november 2011 i 

Skatteverkets lokaler i Solna. Ljudmaterialet omfattar cirka 31 minuter från den första 

intervjun och cirka 17 minuter från uppföljningsintervjun. Denna utbildningsdeltagare ger ett 

självsäkert intryck, är lugn och uttrycker ingen oro över intervjusituationen. Han har dock en 

tendens att ge myndighetsrepresentativa svar på mina frågor, vilket hörs i primärmaterialet 

genom att deltagarens svar på frågor rörande personliga åsikter ofta stegvis övergår i mer 

generella uttalanden om Skatteverkets språkarbete: 

Johan: Ja just det … skulle du beskriva dig som språkintresserad?  

Utbildningsdeltagare 3: Ja, jag tror faktiskt att … dels det arbete som vi har haft sedan ett par år – 

kanske inte så jätteuttalat på myndigheten – men sedan något år, eller ett och ett halvt till två, är en tydlig 

styrning mot ett enklare språk.  

Detta utgör dock inte något problem, då utbildningsdeltagaren uttrycker mer personliga 

åsikter när jag framhåller det personliga i omformulerade frågor. Denna utbildningsdeltagare 

tycks generellt vara mer positivt inställt till utbildningstillfället än vad övriga 

utbildningsdeltagare är.  

Hädanefter skrivs utbildningsdeltagare 3 som UD3 i uppsatsen.  

4.1.5 Utbildningstillfället 

Jag observerade ett utbildningstillfälle som ägde rum 26 oktober 2011 klockan 13–14.30 i 

Skatteverkets lokaler i Stockholm. Det aktuella utbildningstillfället är en del av ett rättsligt 

seminarium. Detta seminarium pågår under två dagar och språkaktiviteten – 

klarspråksutbildningen – är en tämligen liten del av helheten. Vanligtvis möter juristerna i 

gruppen varandra via webbaserad kommunikation, som exempelvis webbkonferenser, och det 

rättsliga seminariet är en möjlighet för deltagarna att träffas personligen. Orsaken till att det 

finns en planerad språklig aktivitet i det rättsliga seminariet är enligt UD3 ett beslut av 

arbetsgivaren: 

Anledningen till att vi har den här språkaktiviteten är ju att det är … egentligen pådyvlat alla 

organisatoriska enheter inom Skatteverket att just i år ha en sån här tydlig språkinriktad aktivitet. 

Det totala antalet utbildningsdeltagare som närvarar vid utbildningen är åtta stycken och 

samtliga arbetar som jurister, med en distinktion mellan rättsliga specialister och rättsliga 

experter, inom området folkbokföring och sekretess. En rättslig specialist arbetar med 
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rättsligt stöd och vägleder handläggare inom Skatteverket i rättsliga frågor. Rättsliga experter 

arbetar i stället med rättslig styrning och utarbetar dokument som anger hur Skatteverket ska 

förhålla sig till exempelvis externa branschorganisationer i oprövade rättsliga frågor.   

4.1.6 Observatörens närvaro 

Då jag utför den här undersökningen med en etnografisk ansats är jag medveten om att min 

närvaro på ett eller annat sätt påverkar mina respondenter. Detta i sig är inte nödvändigtvis 

problematiskt, men det faktum att delar av uppsatsens resultat kan bero på min närvaro vid 

utbildningen bör uppmärksammas. Under intervjuer och observationen uppstår vissa 

situationer, vilka jag tolkar som effekter av min närvaro. I detta delkapitel syftar jag till att 

redovisa sådana situationer.  

Utbildningstillfället inleds: 

Observation 26/10: Jag anländer tillsammans med UL – de andra sitter redan i sammanträdesrummet. 

Stämningen är uppsluppen. Jag placeras långt fram, då det inte finns några andra platser. Innan 

utbildningen sätter i gång anmärker en deltagare på att utbildningsledaren har stavat fel i ett 

dokumentnamn på sin dator. Deltagarna skrattar. 

Under observationstillfället anländer jag av en tillfällighet tillsammans med UL och placeras 

nära henne i sammanträdesrummet, då den enda lediga platsen finns där. Min placering långt 

fram gör att gruppen tydligt ser det faktum att jag antecknar, vilket medför att jag försöker 

göra detta så diskret som möjligt. Några gånger tilltalar UL mig i bekräftande syfte, 

exempelvis då hon vill få bekräftat att ett visst ord tillhör en viss ordklass. Frågorna tycks ofta 

vara av retorisk karaktär, vilket åskådliggörs i att UL går vidare med presentationen utan att 

ge utrymme för ett svar. 

De tre intervjuade utbildningsdeltagarna framhåller att de inte tror att min närvaro påverkade 

utbildningstillfället nämnvärt. UD1 anser att min närvaro inte påverkade utbildningstillfället 

över huvud taget, medan de andra utbildningsdeltagarna minns tillfällen då jag tilltalats av 

UL. UD2 uttrycker ett exempel:  

Det enda som märktes var väl att nån gång fick väl UL, eller om det var nån annan, liksom förklara att det 

handlar om en intern struktur och är det då nån som du som är utomstående så kan det ju kräva en 

förklaring. Men inte som påverkade innehållet eller förmedling – det tycker jag inte.  

UD2 påpekar att han minns hur UL förklarade Skatteverkets attitydbenämningar för mig 

under utbildningstillfället, någonting som han är förstående inför och inte upplevde som ett 

störande moment. UD3 resonerar kring mitt sätt att genomföra observationen: 

Eftersom du inte heller spelade in då, så fanns det ju liksom ingen anledning att hålla tillbaks det man 

ville säga eller hade frågor om, så att … nej, jag märkte ingenting av det. 

Att jag inte använder ljudinspelning under utbildningstillfället kan enligt UD3 vara en fördel, 

då deltagare tänkbart känner sig mer bekväma att uttrycka åsikter då diskussionerna inte 

spelas in. 

Under uppföljningsintervjun med UL framkommer information om att hon kan ha påverkats 

av min närvaro: 
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UL: Sen blev jag lite nervös vid just det här tillfället. Jag känner att jag pratade lite snabbt kanske och så 

där, så att jag … 

Johan: Tror du det kan ha påverkat något att jag satt med? 

UL: Möjligtvis … lite grann kanske. Fast man inte vill att det ska bli så […] och då kan jag börja prata 

lite för fort ibland – det vet jag – så att jag kände efter ett tag att jag hade nog inte folk med mig riktigt så 

mycket som jag trodde.  

Min närvaro kan ha gjort UL nervös under utbildningstillfället, vilket i sin tur kan medföra att 

hon stundtals talar för snabbt. Detta leder vidare till att hon upplever att utbildningsdeltagarna 

inte tar till sig informationen i den takt hon önskar.   

Sammanfattningsvis påverkar alltså min närvaro under utbildningstillfället UL, om än i liten 

grad, genom att hon blir något nervös och talar snabbare, varför det kan vara så att min 

närvaro indirekt påverkar utbildningsdeltagarnas möjligheter att ta till sig informationen under 

utbildningstillfället. Utbildningsdeltagarna minns huvudsakligen min närvaro genom att jag 

blir tilltalad eller omnämnd av UL under utbildningstillfället och tycks inte störas av min 

observation. UL är den enda person som uttalat uppmärksammar mig under 

utbildningstillfället. 

4.2 Utbildningsdeltagarnas förväntningar  

Jag behandlar här utbildningsdeltagarnas intervjuer tematiskt och redovisar insamlade data av 

relevans i olika delkapitel. De huvudkategorier som utbildningsdeltagarnas förväntningar 

berör har jag identifierat som textrespons, praktiskt textarbete och diskursrespekt.    

4.2.1 Textrespons 

Samtliga deltagare påpekar före utbildningstillfället att de inte har någon direkt uppfattning 

om utbildningstillfällets innehåll, men de känner till att UD2 har skickat in ett antal texter, 

författade av utbildningsdeltagarna, till UL. Detta speglas i de centrala förväntningarna hos de 

tre intervjuade utbildningsdeltagarna, vilka bland annat berör textrespons – 

utbildningsdeltagarna förväntar sig att se texterna bli bedömda och att utvecklas som 

skribenter. 

UD1 har själv skrivit en text som skickats in till UL och menar att det är positivt om hennes 

text blir granskad. Hon ser fram emot textuppföljning och att få stöd i att skriva mer 

begripliga texter:  

Jag tycker att det ska bli jätteintressant att få några tips på hur vi skulle kunna skriva bättre. Ett av dom 

dokumenten har jag skrivit, så att det är ju lite extra intressant att få lite feedback på just den texten.  

Detta uttalande – där textgranskningen beskrivs som jätteintressant och extra intressant – 

visar en positiv syn på fenomenet textrespons, vilket är relevant i förhållande till ett moment 

under utbildningstillfället då den text som behandlades är skriven av UD1.     

Observation 26/10: Med cirka femton minuter kvar av utbildningstillfället visar UL upp en av de 

exempeltexter som gruppen har skickat in till henne. Texten täcker ungefär ett A4-ark och mitt första 

intryck är att den verkar vara relativt avancerad. UL ”varnar” med skämtsam ton gruppen i förväg, för att 

sedan trycka fram nästa bild där hennes omskrivna version av texten presenteras. Den omskrivna 

versionen består av tre korta stycken som täcker en tredjedel av sidan med kraftigt nedkortade meningar 

och lagbalkhänvisningar i parenteser. Här reagerar gruppen relativt kraftigt i förhållande till hur 
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diskussionerna tidigare har sett ut; deltagare pratar i munnen på varandra och den omskrivna texten 

bedöms bland annat som ”fattig” och ”i bästa fall en sammanfattning”. När den initiala reaktionen har 

svalnat tillkännager sig den deltagare som skrivit texten och menar att omskrivningen inte fångar 

komplexiteten som sakfrågan innehåller. En annan deltagare påpekar att man omöjligt kan skriva på det 

sättet eftersom man följer en viss mall som är skapad av ledningen, någonting som UL besvarar med att 

man kanske inte bör följa en sådan mall slaviskt, utan hellre betrakta den som en ram till texten.  

Utbildningsdeltagarna reagerar under denna del av utbildningstillfället relativt starkt och 

beskriver den omskrivna texten som tunn och, i bästa fall, ett sammandrag av originaltexten. 

Den omskrivna texten kritiseras också för att den inte anses fånga komplexiteten i 

originaltextens sakfråga. Kritiken tycks till stor del alltså vara innehållslig, men också beröra 

textens omfång. Att UL skämtsamt varnar innan den redigerade texten visas tyder på att hon 

är förberedd på starka reaktioner från utbildningsdeltagarna.      

I likhet med de första intervjuerna är textrespons den förväntning som tycks generera mest 

diskussion och åsikter under uppföljningsintervjuerna. Samtliga tre utbildningsdeltagare 

nämner att de diskuterade textresponsen i efterhand i sammanträdesrummet, men att detta inte 

skedde i någon större omfattning. UD1, som skrivit den text UL redigerade, kommenterar den 

omskrivna textversionen som gav upphov till diskussion:   

Det var väl ungefär vad vi förväntade oss att hon skulle säga, eller göra med en text, som egentligen … vi 

hade inte förväntat oss att hon skulle göra en text som vi kunde använda. Men sen, det jag tänkte, att hon 

kanske kunde ändra språk, eller lite småsaker, men nu gjorde hon – det sa hon ju själv – att hon hade gjort 

något galet med den. Och det hade hon ju gjort. 

Här uttrycks en förväntning – texten kommer inte att vara användbar – som inte framkom 

under den första intervjun med respondenten. Den initiala förväntningen om språkgranskning 

som förmedlades under den första intervjun kan ses som motsvarad, då en omarbetad 

exempeltext visades upp under utbildningstillfället. Dock tycks detta vara en negativ 

upplevelse för textförfattaren, då UD1 menar att språkgranskningen skett i för stor 

omfattning. Den varning som jag uppfattar som ”skämtsam” i mina observationsanteckningar 

betraktar UD1 som en bekräftelse på att UL är medveten om att hon ”gjort något galet” med 

texten. Att UL gjorde stora förändringar i exempeltexten anser också UD2 som kort 

konstaterar att ”den var ganska välslaktad kan man ju säga”.  

Både UD1 och UD3 pekar efter utbildningstillfället specifikt ut exempeltexten som det 

enskilda moment de minns klarast, men UD3 tolkar exempeltexten annorlunda än sin kollega: 

Det var väl bra att hon [utbildningsledaren] hade varit så vågad då, eller så drastisk nånstans i att försöka 

få ur kärnan ur det här dokumentet. Jag tyckte det var bra och att hon hade dessutom … hon fick väl 

några ifrågasättanden och hade svar på det också och vände tillbaks det. Så det tyckte jag blev jättebra.  

UD3 har en positiv bild av textresponsen och uppskattar att UL argumenterar för 

förändringarna i exempeltexten. Han identifierar också ett tänkbart syfte med momentet: att 

framlägga originaltextens innehållsliga kärna.  

Sammanfattningsvis uttrycks varierade åsikter om förväntningar som berör textresponsen. 

Detta moment orsakar diskussion både under och efter utbildningstillfället och den 

huvudsakliga kritiken som framläggs är att sakfrågans komplexitet inte fångas i den 
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omskrivna texten, som i princip bedöms som oanvändbar av den deltagare som skrivit 

originaltexten. UD1, som skiftar i beskrivningen över sina egna förväntningar, tycks över 

huvud taget se textresponsen som en negativ upplevelse under utbildningstillfället. UD3 har 

en motsatt positiv bild av textresponsen och ser ett syfte med det sätt som UL redigerade 

originaltexten.    

4.2.2 Praktiskt textarbete 

Två av utbildningsdeltagarna förmodar före utbildningstillfället att praktiskt textarbete, där 

man exempelvis kan arbeta i mindre grupper och bearbeta en text, är ett moment under 

utbildningen. Ett antagande om utbildningens uppläggning förmedlas av UD1:  

Jag tror att hon kommer stå och berätta för oss i en timme ungefär och sen kommer vi få jobba rent 

praktiskt, efter det. Det tror jag.    

I likhet med UD1 tror UD3 att gruppen kommer att arbeta med texterna, men hoppas på att 

detta sker under kontrollerade och dialogiska former: 

Jag ser fram emot den här möjligheten att ha en dialog och inte bara bli utkastad i ett rum och så här: här 

har ni en text, skriv om den och redovisa. Där det finns möjlighet att prata om det här […]. 

Utöver praktiskt textarbete förväntar sig alltså UD3 också att kunna samtala om de olika 

frågor som kan tänkas dyka upp. Han berättar om ett tidigare utbildningstillfälle då deltagarna 

fick skriva om ett dokument mer klarspråksenligt, där man arbetade gruppvis och hade cirka 

20 minuter på sig att skriva om texten. UD3 beskriver den tidigare utbildningssituationen som 

stressig och inte speciellt givande.   

Efter utbildningstillfället resonerar UD3 över de olika momenten och konstaterar att ”nu 

jobbade vi ju liksom inte enskilt med någon text eller sådär”. Han menar att det hade varit 

intressant med ett sådant moment: 

Hade det funnits tid, eller rättare sagt om vi hade avsatt mer tid, så är det klart att det hade varit intressant 

och jobba lite mer med några texter. Att själva få uppdraget att förkorta eller skriva om. Det här 

dokumentet är tre år gammalt – hur skulle ni ställa upp det idag? 

Här beskriver UD3 att ett tidsmässigt längre utbildningstillfälle tänkbart kunnat leda till det 

praktiska textarbete som han efterlyser. Han föreslår också ett moment som han skulle önska 

fanns med, där utbildningsdeltagarna själva får redigera ett äldre dokument enligt nyare 

instruktioner.   

 UD2 berättar om sin syn på textarbete: 

Alltså mina kollegor visste ju inte om vad det var för texter som jag hade skickat in och möjligen så hade 

det varit bättre om alla hade varit medvetna om det […] det var kanske ett misstag att hemlighålla, så att 

säga, texterna […]. Jag trodde nog att det skulle varit något mer på texterna.    

UD2 nämner att det kan ha varit ett misstag att hålla texterna hemliga innan 

utbildningstillfället. Om de andra utbildningsdeltagarna hade känt till vilka texter som 

skickades in hade de enligt UD2 enklare kunnat avgöra om den omskrivna versionen 
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representerade originaltextens budskap korrekt. Han hade också förväntat sig mer tid åt 

texterna.   

Sammanfattningsvis tycks det faktum att praktiskt textarbete saknas under utbildningstillfället 

resultera i reaktioner hos utbildningsdeltagarna – de anser att det hade varit intressant med ett 

sådant moment. Utbildningstillfällets tidsmässiga omfång identifieras som ett problem för 

förväntningen om praktiskt textarbete. UD2 visar också att mer kännedom om 

utbildningstillfällets innehåll och genomförande hade resulterat i ett annorlunda agerande från 

hans sida, vilket enligt honom skulle gagna utbildningsdeltagarna. Förväntningen om 

praktiskt textarbete är i detta fall inte motsvarad.  

4.2.3 Diskursrespekt 

Andra förväntningar som de tre utbildningsdeltagarna i allmänhet, men två i synnerhet, talar 

om är någonting som jag väljer att benämna diskursrespekt – respekt för sitt sätt att använda 

språket, framför allt i skrift. De har alla erfarenheter från åtminstone en tidigare 

klarspråksinsats och två deltagare uttrycker ett samstämmigt missnöje över den erfarenheten, 

då de redogör för en bild av tidigare utbildningsledare som oförstående för deras sätt att 

professionellt använda språket. UD2 påpekar att det krävs förståelse för de krav som ställs på 

en rättsligt korrekt text och att det språkliga svängrummet kan begränsas av textens karaktär. 

Han hoppas att UL visar respekt för deltagarnas skrivande och påpekar att seminarier och 

föreläsningar ”silas rätt ordentligt i huvudet” om en föreläsare inte ger ett bra intryck på 

denna punkt, menar UD2. 

UD3 berättar att han under de senaste åren sett en attitydförändring på Skatteverket och 

beskriver det tidigare klimatet:  

När jag började här så har det alltid sagts att man får gärna komma med synpunkter på kollegor när dom 

skriver, men akta dig för att ha synpunkter på hans eller hennes språk. För det är liksom hans eget – det 

äger han. Har du bara synpunkter på språket då behöver du inte lämna några synpunkter. 

Här beskrivs en tidigare språkgranskningssituation på Skatteverket där man enligt UD3 gärna 

får ha synpunkter på textinnehåll, men inte på språket. Efter utbildningstillfället tycks 

deltagarna uppleva att UL respekterade deras sätt att använda språket, vilket tydliggörs av 

UD1: 

Tidigare har jag varit med på sånt här och då har dom varit så stenhårda och då har man ändrat i en text 

och så blir det ett helt annat innehåll, tycker vi då. Men hon var ju lite öppen för vårt synsätt, tycker jag, 

vilket var positivt.  

UD1 anser efter utbildningstillfället att UL är öppen mot gruppens synsätt på texter i 

förhållande till hur hon upplevde en tidigare utbildning. Hon tycks mena att ett strikt 

förhållningssätt till språket från en utbildningsledare inte är önskvärt. UD2 uttrycker att han är 

naturligt misstänksam mot någon som tar rollen att ”med pekpinne” säga till någon hur de ska 

skriva, men upplevde inte utbildningstillfället på det sättet och menar att det var påtagligt 

bättre än tidigare utbildningserfarenheter. Han resonerar kring diskussionerna under 

utbildningsmomentet med exempeltexten: 
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Det är väl på det sättet att alla är vi, inte stöpta i samma form, men vi som jobbar med det här vi sitter ju i 

samma form på nåt vis och har liksom en idé om hur det ska se ut […] och vi har sedan man läste på 

juristlinjen […] lärt sig att ställa upp saker och ting på ett visst sätt. Och det är ju våran bild av 

verkligheten, men det är ju inte nödvändigtvis det som är sant eller det som är det bästa sättet att 

kommunicera.   

Här uttrycker UD2 att det finns en viss bild av hur juridiska texter ska se ut, en bild som 

antagligen följer med redan från juristutbildningen. Det finns en metod att språkligt bena ut 

rättsliga problem som rimligen ser likartad ut för samtliga utbildningsdeltagare, och UD2 tror 

att den speglar utbildningsdeltagarnas bild av verkligheten. UD2 uttrycker också hur han ser 

på förhållandet mellan utbildningsdeltagare och UL efter utbildningstillfället:  

Det är nog nånting man får lyssna på och ta till sig, vad hon tycker, och sen så får man liksom jämka det 

ihop med våran inställning. Så jag tycker att det är en bra motpol – det är lite så jag ser hennes 

[utbildningsledaren] funktion. Jag tycker att det vore förmätet både av oss som grupp och av henne att 

tala om att här är den riktiga metoden.   

Diskursrespekten ses av UD2 som en ömsesidig företeelse – utbildningsdeltagarna ska också 

respektera den språksyn som UL förmedlar. Han uttrycker en för honom ideal situation där 

den diskurs UL förmedlar samspelar med utbildningsdeltagarnas diskurser.     

Sammanfattningsvis menar utbildningsdeltagarna att en auktoritär attityd hos en 

utbildningsledare kan ge ett dåligt intryck, vilket kan påverka hur väl man tar till sig 

innehållet. Inställningen tycks baseras på tidigare utbildningserfarenheter. En deltagare 

uttrycker också att UL är en välfungerande motpol till utbildningsdeltagarnas sätt att använda 

språket. Efter utbildningstillfället är inställningen hos utbildningsdeltagarna att UL visade den 

diskursrespekt de förväntade sig. Förväntningen om diskursrespekt kan i hög grad anses vara 

motsvarad.   

4.3 Klarspråksbilden 
I detta delkapitel avser jag att redogöra för utbildningsdeltagarnas och utbildningsledarens 

klarspråksbild och vilka klarspråksideal UL åsyftar att lära ut under utbildningstillfället.  

4.3.1 Utbildningsdeltagarna om klarspråk 

Vid de intervjuer som genomfördes före utbildningstillfället använder två av 

utbildningsdeltagarna uttrycket klarspråk när de besvarar frågor som handlar om sitt eget 

yrkesskrivande eller Skatteverkets texter. UD2 resonerar kring vad klarspråk egentligen 

innebär: 

Det var ju inte lätt att säga, vad det betyder … det är ju sånt man kan slänga sig med. Klarspråk måste ju 

rimligtvis handla om ändå att man … ja, alltså ur avsändarperspektivet så måste det väl vara en tanke om 

att mottagaren ska förstå.     

I detta uttalande definierar UD2 klarspråk som att mottagaren ska förstå textsändarens 

budskap. UD3 är den deltagare som mest använder klarspråksbegreppet, men blir tyst en 

stund då han uppmanas att definiera vad klarspråk innebär. Han kommer, likt UD2, fram till 

att klarspråk borde ha med budskapsförståelse att göra. Det visar sig att samtliga tre 

utbildningsdeltagare känner till klarspråk, men saknar en tydlig uppfattning om vad klarspråk 

innebär.  
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UD3 funderar över svårigheter med att anpassa sitt språk efter mottagaren:  

Samtidigt är det ju också väldigt konstigt att man liksom ska använda språket på olika sätt – det kräver ju 

en tankemöda bara det. Att hela tiden byta fokus med mottagare och skriva på olika sätt … jag tror inte att 

det är möjligt egentligen.   

Uttalandet beskriver de problem som UD3 ser med mottagaranpassning. Han problematiserar 

språklig variation och avslutar med en reflektion om svårigheter med att anpassa sitt språk 

efter mottagaren. Den klarspråksbild som UD3 förmedlar visar sig också vara komplex:  

Jag menar det [klarspråk] är ju ingen vetenskap på det sättet att det finns massor som är rätt och fel; det är 

ju väldigt mycket ett område där man upplever klarhet eller inte.   

Här syns en åsikt om klarspråk som någonting komplicerat – men ovetenskapligt i deltagarens 

uppfattning om vetenskap – då det enligt UD3 inte finns företeelser som är tydligt korrekta 

eller felaktiga. Samtidigt beskrivs det som ett område där man i mottagarrollen upplever 

klarhet eller inte. Tillämpning av klarspråk enligt UD3 kan då sägas beskrivas som mer 

komplicerad för sändaren, eftersom mottagaren anses befinna sig i en situation där denna 

antingen förstår texten eller inte.  

Samtliga utbildningsdeltagare säger sig känna till språklagen – UD1 har exempelvis hört talas 

om lagen under en tidigare föreläsning – men ingen av dem vet någonting om lagens innehåll. 

Medvetet eller inte formulerar UD2 en variation på språklagens beskrivning av den offentliga 

svenskan genom att påpeka att han anser att man bör uttrycka sig ”tydligt, enkelt och redigt”.  

Sammanfattningsvis är utbildningsdeltagarna bekanta med klarspråk som uttryck, men saknar 

någon klar uppfattning om vad det egentligen innebär. Efter betänketid presenterar dock två 

utbildningsdeltagare slutsatsen att det bör ha med en mottagares förståelse av ett budskap att 

göra. Att anpassa texten efter mottagaren beskrivs som komplicerat av UD3, som resonerar 

kring den tankemöda som krävs och att det i praktiken kan vara omöjligt att mottagaranpassa 

sitt språk. Inte någon av utbildningsdeltagarna definierar klarspråk i språktekniska termer som 

exempelvis meningslängd eller ordval. De ger i stället intrycket av att förstå klarspråk som en 

tanke om mottagaranpassning.    

4.3.2 Utbildningsledaren om klarspråk 

UL beskriver klarspråk som ett uttryck för hur det offentliga språket bör se ut och beskriver 

det som en linje mellan medborgaren och lagstiftaren. Hon associerar till demokrati och 

påpekar att man som medborgare har rätt att förstå exempelvis sina skyldigheter. UL berättar 

om sina tankar kring den klarspråksinställning som hon stundtals möter i arbetet:  

Då är tanken att alltihop ska skrivas för alla, på klarspråk. Och det är ju bra, men då tror jag att det finns 

någon sorts bakomliggande tanke att klarspråk har något sorts eget liv; att det handlar om texten i sig – 

man kan bara titta på dom enskilda meningarna och så simsalabim göra om det till klarspråk. Så ser ju 

inte vi det, utan den första frågan är: ”vem ska läsa den här texten?”, ”varför ska jag gå in och läsa det här 

som vanlig privatperson?” […] hela målgruppsanalysen, kommunikationsanalysen.      

I uttalandet visar UL att det hos vissa kan finnas en förenklad bild av vad klarspråk innebär. 

Hon uttrycker en personlig – eller åtminstone yrkesmässig – klarspråksbild som i princip tar 

avstånd från att enbart se på textens uppbyggnad. Det viktiga tycks snarare vara tankar inför 
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och kring texten; att definiera en mottagare och försöka se texten ur mottagarens perspektiv. 

UL utvecklar sin beskrivning av klarspråksbilden i uppföljningsintervjun då hon resonerar om 

hur djupa klarspråkskunskaper man kan eftersträva hos utbildningsdeltagare: 

Klarspråk är en inställning, tycker jag. Det är en attityd – det är ett förhållningssätt ganska mycket. Och 

sen hantverket bakom kan man lära sig så gott man kan, men det finns också skribenter som har det som 

yrke, som kommer att fortsätta ha det som yrke […] Jag tillhör ju kommunikatörssidan och har det som 

roll och som yrke på heltid. Och jag kan bara försöka hjälpa dom som är sakkunniga och skriver 

underlagen att liksom närma sig lite grann kanske, så att … och sen framför allt att dom ska förstå då 

varför det är viktigt och varför vi ibland kommer att göra om i deras texter.    

Klarspråk beskrivs här som ett förhållningssätt till myndighetstexter, en abstrakt företeelse 

som snarare är en egenskap hos den skrivande individen än en inomtextlig egenskap. UL 

påpekar också att det finns yrkesgrupper vilkas huvudsakliga uppgifter är att behärska 

klarspråkshantverket, varför man inte kan förvänta sig att andra yrkesgrupper ska uppnå 

samma kompetens. Målet är med andra ord, enligt UL, att huvudsakligen förmedla en 

förståelse för klarspråk som förhållningssätt, men också att lära ut vissa delar av hantverket. 

Att acceptera klarspråk som ett förhållningssätt till myndighetstexter är enligt henne 

någonting som en myndighetsanställd bör göra:  

Klarspråk – att en myndighet har en skyldighet att uttrycka sig så att mottagaren förstår. Och det måste 

alla på något sätt gå med på, tycker jag. Det måste man köpa som anställd på en myndighet. 

Sammanfattningsvis framträder här två olika perspektiv på klarspråk: ett perspektiv där 

klarspråk är en inställning hos den skrivande individen och ett perspektiv där klarspråk är 

egenskaper i texten. UL likställer klarspråk med mottagaranpassning och definierar 

klarspråket som en inställning hos skribenten. Klarspråkshantverket är enligt UL en 

expertkunskap som man inte kan förvänta sig att sakkunniga på andra områden ska bemästra 

fullt ut – man bör i stället eftersträva förståelse. UL tar avstånd från klarspråk som enbart 

textegenskaper.  

4.3.3 Vi eller Skatteverket? 

Under utbildningstillfället tas tilltal och omtal upp, någonting som UL inledningsvis 

behandlar relativt snabbt.     

Observation 26/10: Nästa område berör tilltal och omtal i Skatteverkets texter, där pronomenen du, vi 

och ni behandlas. Textexempel på hur man inte bör skriva och hur man bör skriva visas upp bredvid 

varandra, där bland annat ett konsekvent du-tilltal gentemot privatpersoner rekommenderas. Dessutom 

föreslås vi som ett ersättningsord för Skatteverket, någonting som en deltagare påpekar att han inte är 

bekväm med att skriva i sina texter. En annan deltagare menar att det snarare väcker frågor för 

textmottagaren – om vi står bakom texten, vilka är då Skatteverket? Ytterligare en deltagare talar om att 

han brukar skriva verket. 

Några utbildningsdeltagare uttrycker en ovilja gentemot att ersätta Skatteverket med vi. Den 

kritik som uttrycks mot detta motiveras genom att det inte känns bekvämt och att det skapar 

förvirring angående vem som är textsändare. Detta är inte en fråga som jag diskuterade med 

utbildningsdeltagarna under de första intervjuerna, men då företeelserna framkallade viss 

diskussion under utbildningstillfället tog jag upp det vid uppföljningsintervjuerna. UD1 

kommenterar pronomendiskussionen: 
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Det är ju vi rätt noga med, att vi inte blandar Skatteverket och vi. Det har vi liksom som policy att vi gör 

inte det, för vem är då Skatteverket och vem är då vi? Men det var hon [utbildningsledaren] ju lite envis 

på … men det köper inte vi.  

Att inte ersätta Skatteverket med pronomenet vi är enligt UD1 en målsättning som hon och 

hennes kollegor har, av den orsaken att man inte ska förväxla Skatteverket med textens 

författare.  

UL säger sig under uppföljningsintervjun vara förvånad över att ämnet genererade en sådan 

diskussion: 

I teorin kändes det som att dom var helt på samma spår som jag, men när det kom till kritan så blev det 

alltså diskussion om en sån sak som vi, som jag tycker är ganska okomplicerad egentligen. 

Utbildningsdeltagarnas bestämda åsikter om att inte ersätta Skatteverket med vi tolkas här av 

UL som att hon och deltagarna inte var inne på samma spår. För henne är det en 

okomplicerad fråga och hon uttrycker förvåning över att ämnet leder till diskussion.    

Sammanfattningsvis tycks det vara så att utbildningsdeltagarna helt enkelt inte accepterar att 

ersätta Skatteverket med vi i text då det skapar oklarhet angående textsändaren. UD1 påpekar 

att de är noggranna med att skilja på vi och Skatteverket, samtidigt som UL inte ser något 

problem med att under omständigheter där syftningen är tydlig skriva vi. Det finns här en 

motsättning mellan UL och utbildningsdeltagarna.       

4.3.4 Skrivdiskurser under utbildningstillfället 

Denna delanalys bygger på Ivaničs (2004:225) analysmodell (se kapitel 2.4) och 

uppfattningen om att det är möjligt att identifiera skrivdiskurser i empiriskt 

observationsmaterial. Jag undersöker vilka skrivdiskurser som aktualiseras i 

utbildningsledarens klarspråksmoment och vilka språklager dessa skrivdiskurser motsvarar 

genom att analysera nedslag i observationsmaterialet.   

Relativt tidigt under utbildningstillfället förklarar UL klarspråksbegreppet för gruppen: 

Observation 26/10: Klarspråk förklaras av UL ha två olika innebörder; dels en textfokuserad innebörd 

dit exempelvis ord och meningsbyggnad räknas, dels en reflekterande innebörd där man funderar över 

varför man skriver texten och vem mottagaren är – den mottagarorienterade innebörden beskrivs som den 

viktigaste. Vidare tar UL upp fördelar med klarspråk med emfas på den ekonomiska fördelen med att 

mottagaren förstår myndighetens texter. Hon informerar också om klarspråket genom att ta upp 

språklagen. UL går vidare med att motivera klarspråkets relevans i intern kommunikation genom att ta 

upp hur utbildningsdeltagarnas språk färgar av sig i handläggarnas texter och således når medborgarna. 

Allt detta sker under föreläsningsform och samtliga utbildningsdeltagare sitter tysta – de flesta tycks 

lyssna på vad som sägs. 

UL berör flertalet skrivdiskurser i det här observationsavsnittet. Hon nämner en del av 

klarspråket som kan sägas representera en färdighetsdiskurs, där ordval och meningsbyggnad 

nämns. Utbildningsledaren tar dock avstånd från detta sätt att fokusera på den skrivna texten. 

I stället gör hon ett ställningstagande för mottagaranpassning, där syftet är att skriva 

ändamålsenliga texter. Det innebär att skrivandet anpassas efter den kontext som 

slutprodukten ska figurera i, vilket är någonting som kännetecknar en genrediskurs. Hur 
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mottagaranpassning konkret ska genomföras förmedlas dock av utbildningsledaren på ett sätt 

som snarare kan placeras i en processdiskurs; hon poängterar vikten av planering före 

skrivandet och den mentala processen får utrymme. Den sociopolitiska diskursen syns i 

materialet då UL motiverar klarspråkets relevans genom dels den ekonomiska fördelen, dels 

Språklagen. Det finns rimligen ett maktförhållande i det faktum att UL som 

myndighetsanställd språkkonsult representerar språklagens innehåll. Att motivera klarspråk 

genom att informera om utbildningsdeltagarnas texters betydelse för handläggartexter är ett 

uttryck för diskursen om sociala praktiker; den sociala kontexten kring texten synliggörs och 

är någonting som skribenterna bör beakta. Åsikten att handläggares texter färgas av 

utbildningsdeltagarnas texter kan tänkbart också vara ett uttryck för en kreativitetsdiskurs, 

vilket i sådana fall förutsätter en tanke om att handläggare stilmässigt tar efter 

utbildningsdeltagarnas skrivande.  

Sammanfattningsvis aktualiserar utbildningsledaren flertalet olika skrivdiskurser. 

Huvudsakligen präglas utbildningsmomentet av genrediskursens mottagarfokus, men detta 

förmedlas och legitimeras via andra skrivdiskurser – genrediskursen förmedlas genom 

processdiskursen och legitimeras av den sociopolitiska diskursen. Den skrivdiskurs som UL 

tydligast tar avstånd från är färdighetsdiskursen.   

För att synliggöra skrivdiskurser aktualiserade av utbildningsdeltagarna undersöker jag 

ytterligare ett nedslag i observationsmaterialet där de deltar i en dispositionsdiskussion: 

Observation 26/10: Nästa punkt behandlar syftet med texten och presenteras i en punktlista där 

exempelvis instruktion och argumentation tas upp. Här blir en deltagare aktiv och undrar om man inte kan 

ha flera syften med texten. Detta resulterar i en kortare diskussion där ytterligare en deltagare bidrar med 

sina åsikter, någonting som för in diskussionen på frågor om disposition och konsensus tycks råda om att 

emfatisk disposition är att föredra – en manlig deltagare påpekar att han har lärt sig det sedan tidigare. Det 

blir en mindre diskussion mellan tre deltagare om hur domstolar skriver sina domar och man kommer 

fram till att domstolar inte skriver på det sätt utbildningsledaren rekommenderar.  

Här aktualiserar utbildningsdeltagarna, likt UL, olika skrivdiskurser. Att diskutera om en text 

kan ha mer än ett syfte kan tolkas som en aktualisering av diskursen om sociala praktiker, där 

den sociala kommunikationssituationen kan vara komplex och påverkar textens syfte. Då 

utbildningsdeltagarna i enlighet med UL förespråkar emfatisk textdisposition – där det 

viktigaste innehållet skrivs först – framför annan textdisposition är det en tydligt 

mottagaranpassad inställning, vilket är en företeelse tillhörande genrediskursen. 

Utbildningsdeltagarna påpekar vidare att domstolar inte använder sig av emfatisk disposition i 

domar. Detta tyder på en medvetenhet om texttyper och befäster ytterligare 

utbildningsdeltagarnas position i genrediskursen. 

Sammanfattningsvis aktualiserar utbildningsdeltagarna två olika skrivdiskurser, men 

genrediskursen framträder genom diskussioner om mottagaranpassning som mycket central. 

En deltagare aktualiserar också diskursen om sociala praktiker.  
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4.4 Utbildningstillfällets påverkan 
Utbildningsdeltagarna är överens om att utbildningstillfället i hög grad fungerar som en 

påminnelse om tankemönster kring skrivande. Det framkommer inte någon ny information 

om hur de bör skriva – skrivråden är någonting som utbildningsdeltagarna känner till sedan 

tidigare. UD1 konstaterar att ”det [innehållet] finns ju i huvudet än så länge i alla fall” och 

menar att effekten av utbildningen visar sig i hennes dagliga arbete genom att hon funderar 

lite extra inför sitt skrivande. Hon påpekar också att den här påminnelsen är nödvändig och 

tror att fler klarspråksutbildningar behövs i framtiden.  

UD2 menar att utbildningstillfället än så länge har haft liten praktisk effekt för hans skrivande 

av den orsaken att han inte har skrivit några texter under den tid som passerat sedan 

utbildningen. Den effekt som påverkar honom är kännedomen om utbildningsledarens 

tillgänglighet; han kände inte till att det gick att använda Skatteverkets språkkonsulter som en 

resurs i skrivprocessen och påpekar att han planerar att utnyttja detta inom en snar framtid. 

Han uppskattar informationen om att språkkonsulterna är tillgängliga för textarbete och 

utvärderar sina upplevelser:  

Finns dom här nu på huvudkontoret och dom står till förfogande, då är det väl lika bra att använda sig 

utav dom va. Och det är väl också ett mått på att man ändå känner ett visst förtroende för henne 

[utbildningsledaren] – hon gjorde ändå en så pass god insats.     

UD2 uttrycker att utbildningstillfället åskådliggör samarbetsmöjligheter med Skatteverkets 

språkkonsulter, någonting som kan vara ett resultat av en förtroendegivande insats från UL.   

En positiv syn på utbildningstillfällets effekt finns särskilt hos UD3: 

Vi pratade lite grann i några minuter efter fikat där och vi var nog alla överens om att det här var ett 

riktigt bra uppvaknande. Jag tror många blev, ja, engagerade. Det var en upplyftande halvannan timme för 

oss – jättepositivt. Och nu hoppas jag att vi tillsammans kan hålla kvar den här känslan och hjälpa 

varandra, för det behövs.  

UD3 uttrycker en mycket positiv syn på utbildningstillfället och tror att många 

utbildningsdeltagare blev engagerade. Han hoppas också att deltagarna stöttar varandra i 

vidare arbete med klarspråksenliga texter. Han berättar om ett kommande möte där 

medarbetare på chefsnivå ska diskutera hur de rättsliga seminarierna ska se ut i framtiden och 

tror att man där fastslår att det ska finnas en språkaktivitet vid alla sådana sammankomster.  

I sitt personliga skrivande hoppas UD3 att han kommer att fundera mer inför sitt skrivande, 

men påpekar också att det är lätt att falla tillbaka i gamla spår.    

Efter utbildningen visar det sig att ingen av utbildningsdeltagarna har undersökt 

klarspråksbegreppet eller annat relaterat innehåll i någon utsträckning. UD2 beskriver 

problematik med seminarieuppläggningen:   

Det är ju tragiskt så sett att man kastas ju mellan saker och ting – nu blir det här undanflykter – och det 

gör ju det att man är närvarande på en sån här genomgång och sen så är det lite prat runt omkring och sen 

är det genast på med nästa sak. Det gör ju det att tiden för reflektion och funderingar blir ju ganska 

minimal.   



24 
 

Detta uttalande belyser vad UD2 upplever som problematiskt med utbildningstillfällets 

placering i det rättsliga seminariet; man är närvarande, diskuterar innehållet kort och fortsätter 

sedan vidare till nästa programpunkt på seminarielistan. Han påpekar också att det ges mycket 

lite utrymme till att reflektera över utbildningstillfället.  

Sammanfattningsvis påverkar utbildningstillfället utbildningsdeltagarnas skrivprocess, 

organisationskännedom och framtida rättsliga seminarier. UD3 verkar mycket övertygad om 

att utbildningstillfället inspirerade utbildningsdeltagarna i deras yrkesskrivande. Dock har inte 

någon av utbildningsdeltagarna undersökt utbildningstillfällets innehåll vidare och tycks 

känna till det mesta sedan tidigare.    
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5 Resultatdiskussion  
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur utbildningsdeltagare påverkas 

av en klarspråksutbildning vid Skatteverket. I detta kapitel anknyter jag till arbetets 

frågeställningar och diskuterar resultaten i förhållande till dessa frågeställningar och tidigare 

forskning.   

5.1 Förväntningar 
Utbildningsdeltagarnas förväntningar är i huvudsak ganska få, vilket troligen beror på liten 

kännedom om utbildningstillfällets innehåll. Förväntningarna berör tre områden: textrespons, 

praktiskt textarbete och diskursrespekt. Textresponsen anses av UD1 vara en negativ 

upplevelse och orsakar diskussion under utbildningstillfället. Detta kan bero på åtminstone två 

olika företeelser. Den första förklaringen kan relateras till begreppet diskursgemenskap som 

ett gemensamt sätt att använda tal och skrift i en grupp, vilket i kombination med de speciella 

kriterierna för professionell diskurs tyder på att utbildningsdeltagarna ingår i en professionell 

diskursgemenskap. Detta gör också UL, men det faktum att hon styrs av andra konventioner 

medför att hon tillhör en annan professionell diskursgemenskap (Gunnarsson 2009:7).  Då UL 

genom klarspråksutbildningen utövar diskursplanering bestämd i den ideologiskt laddade 

Språklagen (Sveriges riksdag 2011) föreligger ett maktförhållande mellan 

diskursgemenskaperna, vilket kan vara en orsak till en motsättning. 

Den andra förklaringen står att finna i de förändringar som UL genomför i den exempeltext 

som granskas under utbildningstillfället, någonting som två utbildningsdeltagare definierar 

som mycket stora förändringar. Möjligheterna att fullt tillgodogöra sig klarspråk som ett 

sociokulturellt redskap under utbildningstillfället kan inte sägas vara särskilt goda, vilket 

enligt UL inte heller är syftet med utbildningen. Detta begränsar dock utbildningsdeltagarnas 

möjligheter att stegvis bekanta sig med klarspråket och de stora förändringarna i 

exempeltexten. Här synliggörs tänkbart ett approprieringsproblem, vilket tar sig uttryck i 

diskussioner under utbildningstillfället och att utbildningsdeltagarna positionerar sig på ett 

sätt som är typiskt för deras professionella diskursgemenskap. Situationen är inte helt olik 

Randahls (2011:100–101) resultat, där hon finner hur gymnasieelever kan tillägna sig en 

skrivdiskurs för att sedan av olika skäl positionera sig i en annan skrivdiskurs. Praktiskt 

textarbete i kombination med medierande redskap, som handledning och dialog, torde främja 

en approprieringsprocess – att sådana medierande redskap har effekt syns exempelvis i 

Göransson och Ledins (2009) undersökning. Ett moment med praktiskt textarbete är 

någonting som efterlyses av utbildningsdeltagarna.  

Utbildningsdeltagarna upplever att de fick respekt för sitt sätt att använda språket, vilket 

rimligen är baserat på diskussionerna under utbildningstillfället. Detta syns i att exempelvis 

UD1, som upplevde textresponsen som negativ, trots detta ser förväntningen om 

diskursrespekt som positivt motsvarad.  Diskursrespekten tycks således vara viktig för 

deltagarnas intryck av UL och för deras intryck av utbildningstillfället som helhet. 

Sammanfattningsvis kan förväntningarna om textrespons och diskursrespekt sägas vara 

motsvarade under utbildningstillfället. Moment med praktiskt textarbete uteblir och denna 
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förväntning motsvaras således inte, vilket möts med viss besvikelse hos 

utbildningsdeltagarna. Diskursrespekt är den enda förväntning som samtliga deltagare 

upplever motsvarats i positiv bemärkelse.  

5.2 Klarspråksbild och skrivdiskurser 
Utbildningsledaren anammar i intervjumaterialet en klarspråksbild där klarspråk är ett 

förhållningssätt hos den skrivande individen gentemot texten, samtidigt som hon tar avstånd 

från en textcentrerad klarspråksbild som hon ibland möter i sitt arbete. Målsättningen för 

klarspråksutbildningar av den karaktär som undersöks i denna studie är enligt UL att skapa 

förståelse för detta förhållningssätt, vilket visar en vilja att förmedla en abstrakt 

klarspråksbild, eller ett tankesätt, till utbildningsdeltagarna. Under utbildningstillfället 

aktualiserar UL olika skrivdiskurser där innehållet huvudsakligen berör mottagaranpassat 

skrivande, ett begrepp som dels förenar olika begriplighetsperspektiv (Josephson 2005:5), 

dels positionerar UL i en skrivdiskurs där situationskontexten är central i språksynen (Ivanič 

2004:225). Det faktum att UL aktualiserar flera olika skrivdiskurser under utbildningstillfället 

medför också att hon lyfter fram flertalet av språkets lager och olika begriplighetsperspektiv, 

men analysen synliggör att dessa skrivdiskurser fungerar på olika vis. UL legitimerar 

mottagaranpassat skrivande i en sociopolitisk diskurs genom Språklagen (Sveriges Riksdag 

2011) och lär ut klarspråksskivande genom processdiskursen. Att röra sig inom flera olika 

skrivdiskurser är enligt Ivanič (2004:225) inte ovanligt och att aktualisera processdiskursen 

vid utbildningsmoment är typiskt för lärare, då den är relativt enkel att omsätta i explicit 

undervisning (Ivanič 2004:231). De tre skrivdiskurser som UL huvudsakligen aktualiserar är 

genrediskursen, processdiskursen och den sociopolitiska diskursen.    

Vad säger då detta om språksyn och klarspråksideal? Man kan fråga sig om språksynen 

synliggörs i det faktiska innehållet, utlärning av innehållet eller legitimering av innehållet. Jag 

vill mena att man inte bör betrakta språksynen på det sättet och att UL speglar en bred 

språksyn genom att befinna sig i flera av de språklager som Ivanič (2004:222–223) tar upp. 

Det faktum att språklagren redovisas i en lagermetafor visar dessutom att lagren kan – och 

rimligen bör – ses som delar av en helhet; en bred språksyn leder rimligen också till en bred 

klarspråksbild. Klarspråksidealet under utbildningstillfället likställer till stor del klarspråk 

med mottagaranpassning, vilket har sin motsvarighet på högre textnivåer i de normativa källor 

som Nord (2011:45–65) identifierar.  

Klarspråksbilden hos utbildningsdeltagarna är vid en första överblick något otydlig, men då 

intervju- och observationsmaterialet ses i relation till den aktualiserade genrediskursen 

framträder en klarspråksbild som inte är helt olik den UL står för. Utbildningsdeltagarna 

aktualiserar till mycket stor del genrediskursen under utbildningstillfället, vilket syns i 

diskussioner om mottagaranpassning och medvetenhet om olika texttyper. Detta visar en 

språksyn som är starkt förankrad i situationskontexten. Vissa av de diskussioner som tar tid i 

anspråk under utbildningstillfället, som diskussionen om vi eller Skatteverket, berör den mer 

traditionella begriplighetsforskning som Josephson (2009:103) varnar för. Det är dock mer 

troligt att detta är en diskurstypisk diskussion än en klarspråksbild förankrad i exempelvis det 

stilistiska-grammatiska perspektivet (Josephson 2005b:3), då det juridiska språket medför 

höga krav på tydlig syftning (Blückert 2010:225). Resultatet visar att utbildningsdeltagarna, 
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precis som utbildningsledaren och normkällorna, till stor del likställer klarspråk med 

mottagaranpassat skrivande.      

5.3 Effekter och påverkan 
Utbildningstillfället tycks generellt ha liten effekt på utbildningsdeltagarnas attityder och 

intresse för klarspråk – en utbildningsdeltagare uttrycker dock att hon funderar mer än vanligt 

inför sitt yrkesskrivande i nära tidsförhållande till utbildningen. Utbildningstillfället fungerar 

mer eller mindre som en påminnelse om skrivrekommendationer som redan är bekanta för 

utbildningsdeltagarna och inte någon av de intervjuade respondenterna har sökt ytterligare 

klarspråksrelaterad information. Den påminnande funktionen är inte nödvändigtvis en negativ 

effekt, men den kan – likt Kjærgaards (2010:282) resultat – medföra en risk att reducera 

myndighetsskribenternas uppfattning om mottagaranpassning till något som uppnås genom att 

undvika vissa bestämda språkliga företeelser.   

En oväntad effekt av utbildningstillfället uppkommer genom information om hur 

språkkonsulter numera är tillgängliga för Skatteverkets olika sektioner utan interndebitering. 

Detta kände inte utbildningsdeltagarna till sedan tidigare, och UD2 påpekar i sin 

uppföljningsintervju att han planerar att använda sig av Skatteverkets språkkonsulter i 

skapandet av nya texter, vilket innebär att utbildningstillfället tänkbart kan påverka 

utformningen av framtida texter från Skatteverkets juridikstab. Det är dock knappast rimligt 

att beskriva detta som en attitydförändring hos en utbildningsdeltagare – det handlar snarare 

om insikt i att klarspråkshjälp inte längre belastar sektionsbudgeten.       

Mitt val av datainsamlingsmetod medför att jag är medveten om att min närvaro påverkar de 

olika respondenterna. Det är svårt att exakt veta varför utbildningsledaren blev nervös av min 

närvaro, men tänkbart är att hon upplever att jag var där i syfte att utvärdera hennes arbete, en 

känsla som jag också stundtals tycker mig finna hos övriga respondenter. Kjærgaard 

(2010:57) beskriver hur hon inför sina intervjuer har farhågan att uppfattas som en 

kontrollinstans för språkpolitiska projekt och således representera detta projekt, då det kan få 

respondenter att svara mindre öppenhjärtigt – en sådan uppfattning kan tänkbart förklara 

exempelvis de defensiva svar som jag fick från UD1. 

Under utbildningstillfället upplever jag att jag framställs som närmast allierad med UL, vilket 

förstärks av det faktum att vi anländer samtidigt och är placerade nära varandra. De retoriska 

frågorna av exempelvis grammatisk karaktär som i bekräftande syfte ställs till mig under 

utbildningen uppfattar jag som ytterligare ett försök att stärka denna allians – jag tycks 

socialiseras in i den diskursgemenskap som UL tillhör. Detta kan bero på vår gemensamma 

språkvetenskapliga bakgrund, vilken också kan vara orsaken till den oro som UL stundtals ger 

uttryck för i intervjuerna. Det är möjligt att UL upplever att hon utvärderas inom sin egen 

diskursgemenskap.        
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6 Slutsatser och vidare forskning 
Det förefaller vara så att utbildningstillfället till stor del fungerar som en påminnelse för 

utbildningsdeltagarna och har liten effekt på deras inställning till klarspråk. Detta kan 

förklaras av att analysen visar hur utbildningsdeltagarnas klarspråksbild inte är särskilt 

avvikande från utbildningsledarens klarspråksbild – genrediskursens tankar om 

mottagaranpassning förenar de båda diskursgemenskaperna och anknyter dessutom till den 

klarspråksbild som finns i normativa klarspråkskällor. Jag menar således att vissa 

motsättningar mellan utbildningsledare och utbildningsdeltagare under utbildningstillfället 

inte orsakas av skilda åsikter om klarspråk – de orsakas av konventioner som styr individernas 

professionella diskursgemenskaper.      

Utbildningsdeltagarnas förväntningar består huvudsakligen av textrespons, praktiskt 

textarbete och diskursrespekt. Klarspråkets ideologiska karaktär medför att den sociopolitiska 

diskuren ständigt är aktualiserad under en klarspråksutbildning. När klarspråket dessutom 

legitimeras i denna skrivdiskurs understryker detta ett maktförhållande mellan 

utbildningsledare och utbildningsdeltagares professionella diskursgemenskaper. Analysen 

visar att ett sådant maktförhållande i kombination med begränsade approprieringsmöjligheter 

orsakar motsättningar mellan diskursgemenskaperna. Att utbildningsdeltagarna trots detta ser 

utbildningstillfället som en positiv upplevelse beror till stor det på att de upplever att respekt 

visas för deras diskurs. Jag vill därför framhålla diskursrespekt som en viktig beståndsdel i en 

klarspråksutbildning.  

För vidare forskning vore det mycket intressant att undersöka långsiktiga effekter av en 

klarspråksutbildning. Det vore också givande att undersöka språkattityder mellan de olika 

diskursgemenskaperna som utbildningsledaren och utbildningsdeltagarna ingår i, då det 

tänkbart kan föra med sig djupare förståelse för kommunikationssituationen dem emellan.  

Det framgår av undersökningen att utbildningsdeltagarna inte känner till utbildningstillfällets 

innehåll i någon större utsträckning. En fråga som uppstår då är hur deras förväntningar skulle 

se ut då de faktiskt känner till utbildningsinnehållet och momenten. Detta är en tänkbar 

uppföljningsfråga att undersöka. Intervjuerna med utbildningsledaren visar att 

klarspråksbilden hos en myndighet kan skilja sig från den klarspråksbild som åsyftas att 

förmedlas vid myndighetens utbildningstillfällen. Det vore intressant att söka och jämföra 

dessa mål med varandra, men också att undersöka vad man egentligen vill lära ut under en 

klarspråksutbildning. Kan man tala om en djup klarspråkskunskap eller handlar det om att 

behärska ett hantverk?   
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