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Lättläst information i e-förvaltningens tid 

En studie om lättläst information när myndigheterna satsar på webben 

Kristina Careborg 

Abstract 

The overall aim of this thesis is to examine how Easy-to-Read information, used by governmental 

agencies, facilitates and limits the field of possibilities for the intended recipient, based on the 

information.This, in anera of e-government.The theoretical framework is based on two Foucauldian 

concepts governmentality and discourse analysis. Representatives from five Swedish governmental 

agencies have been interviewed and the results have been analyzed based on the following questions: 

(1) How do the representatives construct the category Easy-to-Read? (2) How do these representatives 

construct the recipients of Easy-to-Read? In order to broaden the understanding of Easy-to-Read, an 

important national level policy document, containing a summary of strategies and goals for e-

government has also been analyzed based on the following questions: (3) How is the e-government 

constructed in the text? (4) How is the citizen constructed and positioned in the text? The collected 

material is analyzed using a discourse analysis inspired by Foucault.With the results from the 

interviews and the analyzis of the policy document, Easy-to-Read information has been discussed and 

examined as a technology to meet the needs of people with reading difficulties, putin an era of e-

government.The findings of the study include the following: (1) The e-government is constructed as a 

service agency and the citizens are positioned as clients. Furthermore, the citizens are expected to 

participate digitally and be digitally competent. (2)Some of the representatives does not know, with 

certainty, to whom the texts are directed or if they are used. Also, the agencies themselves does few or 

no user surveys. (3) Easy-to-Read information as a technology makes parts of the information more 

available for the recipients. The information is constructed as a complement to the other text, and is 

not fully complete. Therefore it can be seen as a technology that mostly facilitates the field of 

possibilities for those who are able to read other texts as well. 

Keywords: Easy-to-Read, e-government, governmental agencies, governmentality, discourse analysis 
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Inledning 

”Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter”.Så står det i 

Näringsdepartementets publikationIt i människans tjänst– en digital agenda för Sverige
1
, som gavs ut i 

oktober 2011 (Näringsdepartementet, 2011).Den digitala agendan är ett verktyg för att samordna 

regeringens insatser och åtgärder på it-området och beskriver hur Sverige ska ta vara på de möjligheter 

som digitaliseringen ger och hur man ska möta de utmaningar som finns både internationellt och 

nationellt. Digitaliseringen i samhälletgår i rask takt och allt fler statliga myndigheter och 

kommunerfinns nu etablerade på internet med information och olika e-tjänster. Medborgarna kan till 

exempel snabbt och enkelt gå in och ansöka om olika ersättningar på Försäkringskassan, skaffa 

information inför viktiga beslutoch utnyttja olika tjänster hemifrånköksbordet.Myndigheterna kan på 

så sätt effektivisera sitt arbete, spara pengar och vara mer tillgängliga för medborgarna. 

Våren 2011 hade 93 procent av Sveriges befolkning mellan 16–74 år tillgång till internet i hemmet 

(SCB, 2011). Trots denna höga siffra är det ändå cirka 14 procent (ca 1, 3 miljoner) som inte är 

delaktiga på internet.En grupp,som faller mellan stolarnaoch som är svår att mäta, är personer som har 

lässvårigheter. Digital läsning kräver en god förmåga att navigera och konstruera texten, vilket i 

sigförutsätter en god läsförmåga.I Sverige talar man om att cirka 25 procent av befolkningen har en 

läsförmåga som inte motsvarar läskraven som ställs efter fullföljd grundskola (Skolverket, 1996). 

Nationella studier visar även att nivån på läsförståelse i grundskolan sjunker (Skolverket, 2010). 

Möjliga konsekvenser av detta är en informations- och kunskapsklyfta i ett alltmer individualistiskt 

samhälle,där den enskilde medborgaren erbjuds en stor valfrihet och förväntas ta ansvar för sin egen 

kunskap. För kunna skapa sig kunskap behövs tillgång till information. Om man inte förstår eller kan 

ta till sig olika aspekter eller alternativ inför ett beslut blir det svårt att kunna vinna på valfriheten. 

Anpassningen till lässvaga grupper genomförs idag främst genom lättlästa texter
2
. Texter, som namnet 

antyder, ska vara lätta att läsa.Tillgången till lättlästa texter på myndigheters webbplatser varierar 

kraftigt i utformande och innehåll idag. Enligt en undersökning genomförd av Centrum för Lättläst
3
år 

2011, erbjuder endast 89 av 228 myndigheter information på lättläst svenska (Centrum för lättläst, 

2011).  

Det råder olika åsikter om huruvida myndigheter ska använda lättlästa texter över huvudtagetoch man 

talar om det på olika sätt (Englund & Sundin, 2005, Englund Hjalmarsson & Jenevall, 2011, 

Tronbacke & Boman, 2011 m.fl.).Den spretande bilden av lättläst och behovet av att tillmötesgå 

personer med lässvårigheter i ett allt mer digitaliserat samhälle, som enligt statistikenantagligen bara 

kommer att växa, är bakgrunden tillföreliggande studie. Jag ämnar undersöka hur lättläst både 

                                                      
1
 I fortsättning används bara benämningen ”den digitala agendan” för detta dokument.  

2
Lättlästa texter betecknas ibland med Lättläst (LL). I föreliggande studie kommer jag inte att använda denna 

beteckning. Istället växlar jag mellan lättläst som teknik, lättlästa texter och lättläst information, där alla 

varianter syftar på mitt studieobjekt. 

3
Centrum för lättläst är en stiftelse som arbetar på uppdrag av regeringen att se till att det finns nyheter, 

samhällsinformation och litteratur på lättläst svenska. En närmare beskrivning av stiftelsen följer nedan.  
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möjliggör och begränsar handlingsutrymmet för den tänkta målgruppen,baserat på 

myndighetsinformationen. Dels som format, delsså som det konstrueras och används av 

myndigheterna idag.Detta sett ur ett styrningsperspektiv i e-förvaltningens tid, med Michel Foucaults 

begrepp governmentality och diskursanalys som teoretiska verktyg. 

  



3 

 

Bakgrund 

Bakgrundskapitletinleds med en kortfattad beskrivning av utvecklingen av e-förvaltningen och hur 

man ser på digitaliseringen på nationell nivå. Därefter följer en kort beskrivning av myndigheternas 

verksamhet och förhållande till medborgarna. Nästa del handlar om de nya läspraktiker som läsning på 

webben medfört och hur nivån på läsförmåga ser ut i Sverige. Statistiken för internetanvändningen i 

Sverige och vilka riktlinjer som riktar sig till myndigheterna följer efter det. Slutligen följer en 

detaljerad beskrivning av vad lättläst är med exempel på olika texter, vad det finns för riktlinjer på 

området samtvilka argument som lyfts fram i debatten som förs om lättlästa texter.   

Sverige och digitaliseringen 

Sverige var tidigt ute med att ta vara på digitaliseringens möjligheter och ses som ett föregångsland för 

digitaliseringen av offentlig förvaltning, med en stark position inom it-området ur ett internationellt 

perspektiv (SOU 2009:86). När internet fick sitt genomslag på 1990-talet hade myndigheterna redan 

en ”relativt hög teknikmognad” och började snabbt använda e-tjänster för att underlätta kontakten utåt 

samt effektivisera informationsutbytet mellan myndigheterna (SOU 2009:86). Regeringen lade år 

2000 fram en strategi för att skapa så kallad 24-timmarmyndigheter i propositionen Ett 

informationssamhälle för alla (prop. 1999/2000:86). 24-timmarsmyndigheter beskrivs i propositionen 

som myndigheter som är elektroniskt tillgängliga för informationsgivning och elektronisk 

självbetjäning dygnet runt.Myndigheterna fick själva bestämma hur de skulle använda it för att 

utveckla sin verksamhet. År 2007 ansåg man att denna utveckling skedde i alltför liten omfattning, 

vilket resulterade i en förstärkt styrning av e-förvaltningen från regeringens håll (se prop 2006/07:1) 

(SOU 2009:86). Denna styrning fortsätter än idag och i den digitala agendan It i människans tjänst– en 

digital agenda för Sverige framskrivs målet att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter” (s. 6). 

E-delegationen tillsattes av regeringen år 2009 och har i uppdrag att ”samordna myndigheters it-

baserade utvecklingsprojekt och möjliggöra för myndighetsövergripande samordning” (SOU 2011:67, 

s. 13). Övergripande mål för e-förvaltning är, enligt e-delegationen själva, att skapa (ibid., s. 14-15): 

 en enklare vardag för privatpersoner och företag 

 en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet och 

 högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

Fördelar med e-förvaltning för privatpersoner, enligt E-delegationen, är god service genom enkla 

kontaktvägar till den offentliga förvaltningen, att enkelt kunna sköta sina ärenden, få tillgång till 

information samt lämna information (SOU 2011:67, s.21). Enkelhet och effektivitet framträder som 

ledord i beskrivningen av e-delegationens verksamhet. Man visar även på en medvetenhet om att det 
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finns personer som står utanför det digitala samhället, och att de för denna grupp fortfarande är viktigt 

att kunna erbjuda personliga möten (ibid.). Man ska också se till att integrera användarnas behov i 

verksamhetsutvecklingen för att få fram tjänster som efterfrågas och faktiskt används. Med syfte att 

bidra till att få nöjdare användare, tjänster som används och en effektivare verksamhetsutveckling.  

E-delegationen har också fått i uppdrag att utveckla en vägledning för webbutveckling som offentlig 

förvaltning kan använda. Innehållet i denna samt hur riktlinjerna för språklig tillgänglighet ser ut 

beskrivs mer längre fram.    

E-delegationen beskriver den tid vi lever i som ett omfattande brytningsskede, där stora delar av de 

strukturer som byggts upp för vårt sätt att leva utmanas. Många invanda mönster utmanas av den 

genomgripande digitaliseringen av samhället. Utvecklingen påverkar vårt sätt att arbeta, kommunicera 

och organisera oss. Arbetsplatsen och arbetsmiljön förändras då allt fler kan arbeta utanför 

arbetsplatsen och idag förväntar sig folk att kunna lösa sina myndighetskontakter elektroniskt (SOU 

2011:67, s. 17). Man menar därför att it inte längre bör ses som en teknologi bland andra, utan som 

något mer genomgripande (ibid.).  

Regeringen har även nyligen tillsatt en kommission under namnet Digitaliseringskommissionen, med 

uppdrag att verka för att det it-politiska målet i den digitala agendan uppnås och att regeringens 

ambitioner inom området fullföljs. Detta ska ske med hänsyn till det huvudsakliga ansvar som 

respektive myndighet och departement inom Regeringskansliet har för att vidta och följa upp åtgärder 

kopplade till målet för it-politiken. 

I propositionenOffentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (Prop. 2009/10:175) 

framskrivs ett nytt mål för förvaltningspolitiken: ”En innovativ och samverkande statsförvaltning som 

är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom 

bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.” (s. 27) I denna proposition tar man också 

upp hur varje myndighet har ett ansvar för utvecklingen av den egna servicen. Utgångspunkten bör 

vara en så långt likvärdig tillgång till service för alla och ansvaret att tillhandahålla service med god 

tillgänglighet och kvalitet är således ett ansvar som ligger på den enskilda myndigheten. En viktig 

utgångspunkt för likvärdig service är att myndigheterna tar hänsyn till skilda behov och förutsättningar 

med anledning av mångfalden i det svenska samhället. Relaterat till myndigheters webbplatser står 

följande: 

Alla människor ska kunna kommunicera med myndigheterna och ta del av deras information. 

Myndigheterna måste därför bl.a. utforma och anpassa sina webbplatser och lokaler så att de blir 

tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. (s. 31) 

En metod för att nå en så långt möjligt likvärdig tillgång till service för alla är att med ett strukturerat 

arbete utveckla verksamheten, bland annat genom ökad samverkan (med andra myndigheter, 

kommuner, landsting, företag och organisationer) och bättre uppföljning samt ökad användning av ny 

teknik (Prop. 2009/10:175). Man pekar ut medborgarna och företagen som yttersta aktörer att avgöra 

om förvaltningen har god service och kvalitet i sina tjänster, om den uppfattas som tillgänglig och om 

de statliga regelverken är enkla och ändamålsenliga. Därför menar man att myndigheterna bör 

involvera medborgare, brukare, företag och övriga intressenter i sin verksamhetsutveckling. ”Det bör 

vara självklart att myndigheterna i sin verksamhetsutveckling använder sig av undersökningar av 

medborgares och företags behov av och synpunkter på förvaltningens tjänster.” (Prop. 2009/10:175, s. 

60)  
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E-förvaltning som begrepp 

E- government och e-förvaltning används på olika sätt i litteratur och forskning, och det förekommer 

också glidningar mellan begreppen. I antologin Förvaltning och medborgarskap i 

förändring(Lindblad-Gidlund et al., 2010), som ger en presentation av olika perspektiv i forskningen 

på ämnet beskrivs e-förvaltning mer allmänt så här: 

Allmänt sett kan man säga att begreppen [e-förvaltning, e-government, e-governance] syftar på 

olika aspekter av effektivisering av den interna verksamheten med hjälp av IT men också 

kommunikation via IT med medborgare, företag och andra externa aktörer eller parter. (s. 22) 

E-government kan då användas mer generellt för att skildra regeringen eller statens användning av 

informationsteknologi och internet i internt och i relationen med medborgarna och andra aktörer i 

samhället.  

I den nationella handlingsplanenför den svenska e-förvaltningenstår att Sverige har kommit överens 

med övriga europeiska länder om följande definition av e-förvaltning: 

E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentligförvaltning som drar nytta av informations- och 

kommunikationsteknikkombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. 

(Näringsdepartementet, 2008, s. 4) 

Definitionen ovan avser den interna utvecklingen. I Strategi för myndigheternas arbete med e-

förvaltning (SOU 2009:86)som är framtagen av E-delegationen definieras e-förvaltning på följande 

sätt: 

E-förvaltning är en form av verksamhetsutveckling genomvilken myndigheter kontinuerligt 

förbättrar sin kärnverksamhetmed hjälp av informationsteknologi (IT). Att kontinuerligt bli 

merproduktiv och effektiv är en central och naturlig del av myndigheternasuppdrag. IT är ett 

viktigt verktyg för att uppnå det målet.Produktivitet och effektivitet är också centrala ämnen i 

delegationensstrategi och leder även till positiva effekter för samhället. (s. 31) 

Benämningen e-förvaltning används också för att beskrivastatsförvaltningens användning av IT för 

utbyte av information och tjänster med medborgare, företag och andra delar av förvaltningen. (min 

kursivering) 

Denna definitionsätter e-förvaltning i en samhällelig kontext och visar på de olika aspekterna av 

begreppet. Jag kommer att använda ordet i den senare betydelsen med fokus på myndigheternas 

externa arbete och kommunikation med medborgarna. 
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E-förvaltningen och medborgarna 

Myndigheterna och medborgarna 

Statliga myndigheter lyder under departementen i riksdagen och har i uppdrag att tillämpa de lagar och 

utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Det är regeringen som beslutar om 

förutsättningarna för den enskilda myndighetens verksamhet. Detta sker genom förordningar och 

årligen i ett regleringsbrev framställt med vilka mål myndigheten ska uppnå med verksamheten, hur 

mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan 

myndighetens olika verksamheter. Regleringsbrevet och förordningarna tas fram på Regeringskansliet 

(Regeringskansliet, 2012). 

Myndigheterna arbetar sedan på eget ansvar utifrån de mål och riktlinjer och den budget regeringen 

satt upp för varje år. Verksamheten följs upp och utvärderas genom att respektive myndighet lämnar in 

en årsredovisning till regeringen med information om bland annat kostnader, intäkter och resultat. 

Dessa årsredovisningar ligger sedan som grund för arbetet med nästkommande års budget och 

regleringsbrev. Det tillkommer ibland också särskilda regeringsuppdrag (Regeringskansliet, 2012).  

I förhållande till medborgarna är myndigheterna skyldiga att informera medborgarna om olika 

bestämmelser och om medborgarnas lagliga skyldigheter och rättigheter. Exempelvis att betala skatt 

och rätten till äldreomsorg.De ska även se till att medborgarna uppfyller sina skyldigheter. Även 

ombytt är då medborgaren beroende av myndigheternas tjänster. 

Myndighetstexter på webben ställer nya krav på läsaren 

Texter från myndigheter kan kategoriseras som brukstexter som alltid fyller en funktion inom någon 

mer övergripande aktivitet. Det handlar om texter av informativ karaktär som fungerar som grund för 

att fatta beslut och texter med instruktiv karaktär som syftar till sakförståelse och orienterar sig mot 

handling (Hellspong & Ledin, 1997).  

Med internet och den informationsteknologiska utvecklingen har nya sociala praktiker utvecklats som 

ställer andra krav på läs- och skrivkunnighet (literacitet). Det finns en grundläggande skillnad i 

användningen av digitala respektive analoga texter i kommunikationen med myndigheter. I de analoga 

texterna, exempelvis broschyrer, brev och faktablad är det myndigheten som styr och väljer vilken 

information som medborgaren ska få. Handlar det om en specifik situation för medborgaren kan 

informationen paketeras i ett informationspaket med relevant information för den specifika 

situationen. I den digitala kommunikationen är informationen inte packad och utvald på samma sätt, 

vilket ställer högre krav på medborgaren som måste hitta informationen själv, ofta utan att behöva vara 

i personlig kontakt med någon på myndigheten (Nyström Höög et. al, 2012).Medan man på 1970-talet 

bedömde att det räckte för medborgaren att kunna fylla i postblanketter och liknande praktiska 

läsuppgifter för att klara sig i vuxenlivet, ställs alltså nu betydligt högre krav på både läsförmåga och 

engagemang (Sundin, 2007).Som läsare handlar det då om att utveckla förmågan att sortera och 

navigera på webbplatsen, som kan kännas oändligt stor då man som läsare inte har något riktigt grepp 
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om hur många sidor den innehåller eller hur de är sammankopplade. ”Friheten att välja vägar på nätet 

är förenad med faran att få problem med orienteringen” (Holsanova, 2010, s. 133). Det gäller för 

läsaren att kunna välja bort det som är oviktigt i en text och fokusera på den informationen som är 

viktig. Detta kräver en förmåga att kunna skumläsa vilket i sin tur ställer höga krav på läsförmågan. 

Det handlar om att skanna av texten på jakt efter nyckelord. De som behärskar denna teknik är oftast 

de redan goda läsarna som har en välutvecklad avkodningsförmåga (Sundin, 2007).   

Leu et al. (2011) beskriver olika läspraktiker online som till viss del överlappar med traditionell 

läsförståelse. De läspraktiker det rör sig om är följande: 

 identifiera viktiga frågor 

 hitta information 

 analysera information 

 sammanställa information 

 kommunicera informationen via bloggar, forum osv. (s. 7) (min översättning) 

I förhållande till myndigheters information är det främst de första fyra läspraktikerna som är 

verksamma. Utöver dessa utmärkande drag för digital läsning så skiljer den sig alltså från traditionell 

läsning i det att läsaren konstruerar texten genom navigering,väljer texter via hyperlänkar som följs för 

att samla information och slutligen konstruerar mening av den ihopsatta texten (Leu et al., 2011).Varje 

läsare följer då en unik informationstråd genom sitt informationssamlande och skapar därmed en unik 

kedja av information med olika segment från varje plats eller sida (ibid.)  

Användningen av digitala texter kan därför ses som ett interaktivt möte mellan läsaren, den 

multimodala textgenren (bilder, animationer osv.) samt kontexten.Läsningen styrs inte bara av texten 

utan också av uppgiften, målet med läsningen, situationen, våra intressen, förkunskaper, individuella 

preferenser och eventuella kulturella skillnader (Holsanova, 2010, s. 138).  

Nivån på läsförmåga i Sverige 

Det är svårt att veta nivån på läsförmåga hos den vuxna befolkningen i Sverige. Senaste siffran som 

ofta hänvisas till och kan ge en fingervisning på läget är en internationell studie om vuxnas 

läsförmåga, International Adult Literacy Survey, från 1994. Av ett utsnitt av befolkningen, 3000 

personer mellan 16- 65 år, hade 25 procent en läsförmåga som inte motsvarar läskraven som ställs 

efter fullföljd grundskola, ca 7-8 procent av deltagarna hade mycket stora lässvårigheter (Skolverket, 

1996, s. 26).
4
 

En grupp som är lättare att mäta är skolelever. OECD:s internationella studie PISA (Programme for 

International Student Assessment) mäter 15-åringars läsförmåga. Senaste PISA-undersökningen, 

Rustad att möta framtiden?: PISA 2009 om 15 åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och 

                                                      
4
Just nu pågår en internationell undersökning under namnet PIACC (Programme for the International 

Assessment of Adult Competencies). Det är en internationell undersökning på OECD:s initiativ om läs- och 

räknekunskaper hos befolkningen i åldern 16-65 år i 25 länder i Europa och övriga världen. Undersökningen 

tittar även på hur man använder sina kunskaper i vardagen, t.ex. hur man söker information eller löser problem 

med hjälp av dator. För Sveriges del är en av frågeställningarna huruvida de vuxna svenskarna har de kunskaper 

och färdigheter som behövs i informationssamhället. Resultatet presenteras först 2013. Enligt SCB är det den 

mest omfattande undersökning som någonsin gjorts om vuxnas kunskaper och färdigheter (SCB, 2012). 
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naturvetenskap(Skolverket, 2010), visade på en trend att svenska 15-åringars läsning har försämrats 

sedan mätningen år 2000. Den genomsnittliga skillnaden i läsprestationer har ökat mellan 2000 och 

2009 och Sverige är nu det land som har störst spridning i Norden. Skillnaderna i läsprestationer 

mellan infödda elever respektive elever med utländsk bakgrund är också större i Sverige än i OECD 

(Skolverket, 2010). Läsning definieras i studien som ” en individs förmåga att förstå, använda, 

reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin 

potential och för att delta i samhället. ” (ibid, s. 21). 

2009 gjorde även PISA även en studie i digital läsförmåga som visade en hög korrelation mellan 

digital läsning och traditionell läsning(Skolverket, 2011). Eleverna presterade dock bättre på det 

digitala lästestet än på det traditionella lästestet. Om detta är en förbättring eller försämring vet man 

inte då det var första gången denna typ av undersökning genomfördes. Så här kommenterar man 

resultatet: 

Uppenbarligen är det till viss del samma färdigheter som krävs för traditionell 

läsning som digital läsning. I båda typerna av läsning måste eleverna kunna 

läsa texter. Detta kräver avkodningsförmåga, förmåga att känna igen ord och 

förmåga att förstå och tolka texter. Skillnaderna mellan digital läsning och traditionell 

läsning blir tydligare när man tittar på mer övergripande karaktäristika 

av läsning, såsom hur man hittar texter av intresse, hur information från olika 

texter integreras och hur man bedömer texternas kvalité och trovärdighet. Vad 

som framförallt tillkommer vid digital läsning jämfört med traditionell läsning 

är förmågan att kunna navigera på nätet. (s. 108) 

I rapporten konstateras därför att för att möta framtidens utmaningar kommer elever att behöva kunna 

läsa både digitalt och traditionellt. En mindre god förmåga i det ena kan inte kompenseras av det 

andra, utan kunskaper i traditionell läsning kommer att förbli viktiga, både för att kunna läsa 

traditionellt och digitalt. Man sammanfattar detta med frågan: ”Kanske kommer vi att få ett nytt 

argument för att uppnå goda färdigheter i traditionell läsning, nämligen dennas betydelse för förmåga 

till digital läsning?” (Skolverket, 2011, s. 114) 

Internetanvändningen i Sverige 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB)senaste undersökning om privatpersoners användningav datorer 

och internethade 93 procent av Sveriges befolkning mellan 16- 74 år tillgång till internet i hemmet 

våren 2011(SCB, 2011). 90 procent av svenskarna använder internet regelbundet. Andelen som aldrig 

använt internet har också sjunkit.Lägst andel återfinns bland pensionärer där endast hälften använder 

internet dagligen.  

Utbildningsnivån påverkar internetanvändningen i hög grad. Ju högre utbildad en person är, desto 

oftare använder hen internet. Framför allt är det de lägst utbildade som hamnar efter övriga grupper. 

Sju av tio hämtar information från myndigheters hemsidor, exempelvis har 44 procent av de tillfrågade 

i SCB:s undersökning, laddat hem blanketter från någon myndighets webbsida under den senaste 12-

månadersperioden och 42 procent har skickat in sådana ifyllda blanketter via en sådan hemsida (SCB, 

2011). 
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ISvenskarna och Internet 2011(Findahl, 2011), en annan undersökning om svenskarnas 

internetvanor,har man räknat ut att svenskar som mycket sällan använder internet har sjunkit från 1,5 

miljoner 2010 till 1,33 miljoner 2011. Man understryker dock vikten av att inte bara undersöka 

tillgång till internet utan också hur det används, då en hel del av de som har tillgång till internet ändå 

inte är digitalt delaktiga. Under kapitletmed rubriken ”De vanligaste aktiviteterna på internet” 

framkommer att 59 procent använder internet för att hitta myndighetsinformation (s. 15) 

Utifrån statistiken ovan är det äldre personer och lågutbildade som sällan eller aldrig använder 

internet. Det kan finnas flera olika anledningar till att inte vara delaktig på internet. En spretig grupp 

som inte presenteras i dessa rapporter är personer med funktionsnedsättning. Handisam, myndigheten 

för handikappolitisk samordning i Sverige,definierar personer med funktionsnedsättning med 

hänvisning till hur de beskrivs i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar (Handisam, 2012).I konventionen definieras denna grupp som personer med 

fysiska, psykiska, intellektuella och sensoriska funktionsnedsättningar och att det är hinder i miljön 

som påverkar hur delaktiga personer är i samhället (SÖ 2008:26) Handisam problematiserar också hur 

definitionen för personer med funktionsnedsättning varierar i olika undersökningar och har därför 

själva beslutat att slå ihop olika funktionsnedsättningar till en grupp och jämföra denna med personer 

som inte har en funktionsnedsättning. Skälet till detta, förutom att få en övergripande bild av 

situationen, är att om man delar upp statistiken på olika funktionsnedsättningar blir ofta antalet 

svarande per grupp så få att det blir svårt att dra några säkra slutsatser av resultatet (Handisam, 2012, 

s. 11). En del personer med funktionsnedsättning hamnar dock ändå utanför både Handisams och 

SCB:s (årliga) undersökningar. Handisam kommenterar detta så här: 

En del personer med funktionsnedsättning finns nästan inte med i några undersökningar alls. Det 

kan gälla personer som har svårt att svara på enkäter på grund av att de inte har svenska som sitt 

första språk eller en intellektuell funktionsnedsättning som medför lässvårigheter. Det kan också 

handla om att en person har koncentrationssvårigheter på grund av psykisk funktionsnedsättning 

eller att enkäter måste anpassas för att passa barn. Det är viktigt att framtidens statistik utvecklas 

och att undersöknings-metoderna anpassas så att situationen för fler personer synliggörs. (s. 12) 

I Handisams rapport Hur är läget?Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2012,som är en 

omfattande genomgång av myndigheternas verksamhet för att skapa bättre tillgänglighet och 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning, finns denna grupp alltså inte med. Enligt 

uppföljningen har 86 procent av personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder (25-64 år) en 

dator i hemmet. I rapporten definieras digital delaktighet, förutom att ha tillgång till dator och internet, 

att man behärskar aktiviteter som att söka rätt på kartor, telefonnummer och vägbeskrivningar, hitta 

medicinsk information, information om sitt specialintresse eller betala sina räkningar. Uppföljningen 

av hur användningsmönster ser ut bland personer med funktionsnedsättning menar man är i princip 

obefintlig (s. 59). En uppföljning som ävenFindahl (2011)betonar som viktig för att kunna uttala sig 

om digital delaktighet (se ovan).  

Även om inte alla personer som sägs behöva texter på lättläst svenska är inkluderade i 

funktionshinderpolitiken, så omnämns lättläst som ett alternativt format, och som en del i arbetet med 

att öka tillgängligheten i samhälletför personer med funktionsnedsättning.  
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Språkliga riktlinjer och förordningarför myndigheterna 

Språklagen 

2009 stiftades språklagen (SFS 2009:600) som är en skyldighetslag och talar om vilka skyldigheter 

samhället har. I 11§ i denna lag står att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och 

begripligt.” Det är en ramlag vilket gör att den kan preciseras i annan lagstiftning.I Språkrådets 

tolkning av språklagen (Språkrådet, 2010) benämns denna paragraf även som klarspråksparagrafen.  

Språklagen har medfört en skärpning av kraven på klarspråk i förhållande till förvaltningslagens 7 §, 

(se ovan). I uttolkningen definieras ”vårdat språk” med att språket ska följa den officiella språkvårdens 

rekommendationer och kunna förstås av den enskilde. ”Enkelt språk” är ett språk utan svårbegripliga 

ord och med en enkel och tydlig grammatisk uppbyggnad. ”Begripligt språk” är ett språk som är 

anpassat så att mottagaren ska förstå. Här betonas även att man så långt som möjligt också bör ta 

hänsyn till grupper med särskilda kommunikativa behov, till exempel personer med annat modersmål 

än svenska och personer med funktionsnedsättning. Det handlar då om att presentera innehåll på olika 

sätt efter behov. Här ger man ”särskilt lättläst svenska” som exempel tillsammans med punktskrift, 

talad eller multimedial form och översättningar på andra språk. 

Klarspråk 

Språkrådet arbetar med att främja klarspråk på myndigheter, landsting, universitet, organisationer och 

företag. Klarspråk kan ses som ett samlande begrepp för den språkvård som särskilt inriktar sig på att 

underlätta kommunikationen mellan myndigheter och medborgare. Klarspråk står också 

för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk, enligt Språklagen. Att skriva 

klarspråk handlar om att tänka på läsaren, vägleda läsaren, skriva det viktigaste först, skriva kort, 

undvika ålderdomliga och svårbegripliga ord, förklara svåra men nödvändiga termer, sammanfatta 

längre texter, använda ett aktivt språk (undvika passiva konstruktioner) och tänka på textens grafiska 

utseende (Nyström Höög et al. 2012, Ds 2006:10). Tanken bakom klarspråksidén är att språkvårdarna 

ska stå på medborgarnas sida och säkerställa att dessa kan tillgodogöra sig relevant myndighetsinfo 

(Nyström Höög, 2009). På Språkrådets webbplats finns ett Klarspråkstest som kan användas för att ta 

reda på hur begriplig en text är. Varje år delar Språkrådet ut Klarspråkskristallen – priset för ett klart 

och begripligt offentligt språktill en myndighet, en kommun eller ett landsting. Det är en belöning för 

goda resultat i arbetet för klara texter, och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser (Språkrådet, 

2012).   

Förordningar 

I Svensk författningssamling som innehåller gällande lagar och förordningar, finns en förordning med 

instruktion för varje myndighets verksamhet. Utöver detta lyder myndigheterna under 

Myndighetsförordningen (SFS 2007:515)och Förvaltningslagen (SFS 1986:223). I Förvaltningslagen 

står följande om språket:  

7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som 

möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten 

att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. 

Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten 

underlätta för den enskilde att ha med den att göra. (min kursivering) 

https://lagen.nu/1986:223#P7S1
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De statliga myndigheterna lyder även under Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för 

genomförandet av handikappolitiken (SFS 2001:526) vilket innebär att de ska bedriva sin verksamhet 

enligt de nationella funktionshinderspolitiska målen
5
.I 1 § står att: 

Myndigheter under regeringen skall utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de 

handikappolitiska målen.Myndigheterna skall verka för att personer med funktionshinder ges full 

delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna skall särskilt verka för 

att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder. I 

detta arbete skall Förenta nationernas standardregler för att tillförsäkra människor med 

funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet vara vägledande. (SFS 2001:526) 

År 2007 skrev regeringen även under en FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning (SÖ 2008:26),vilket bland annat handlar om att ”främja tillgång för personer med 

funktionsnedsättning till ny informations- och kommunikationsteknik (IT) och nya system, däribland 

Internet” (artikel 9). I artikel 21står att konventionsstaterna ”utan dröjsmål och extra kostnader [ska] 

förse personer med funktionsnedsättning med information som är avsedd för allmänheten i tillgängligt 

format och teknologi anpassad för olika funktionsnedsättningar.”  

I begreppsdefinitionen av ordet ”kommunikation” i konventionen omnämns lättläst:  

”kommunikation” innefattar bl.a. språk, textning, punktskrift, taktil kommunikation, storstil, 

tillgängliga multimedier, kompletterande och alternativa former, medel och format för 

kommunikation baserade på textstöd, uppläst text, lättläst språk och mänskligt tal, samt tillgänglig 

informations- och kommunikationsteknik (IT). (SÖ 2008:26, s.) (min kursivering) 

Lättläst, vad är det? 

Begreppet lättläst beskrivs ofta i allmänna termer och det finns litteratur, nyheter och 

samhällsinformation på lättläst svenska. Under valet 2010 lanserades till exempel webbplatsen 

allaväljare.se med lättläst information kring valet (www.allavaljare.se). Webbplatsen riktade sig till 

alla som har svårt att läsa svenska och som inte har följt politiken så mycket tidigare. Under 

månaderna augusti och september det året hade webbplatsen 77 000 besökare. 

Lättläst är en textgenre som är anpassad efter mottagarens behov, kunskap och läsförmåga. Därför kan 

lättlästa texter se olika ut beroende på vem läsaren är.Lättlästa texter beskrivs generellt som korta, 

mycket väldisponerade texter som innehåller enkla ord. De innehåller mycket bakgrundsinformation 

och konkreta exempel som gör att läsaren behöver så lite förkunskaper som möjligt och inte behöver 

läsa mellan raderna. Texterna är konkreta med ett du-tilltal framför att vara generella och abstrakta, 

och ofta luftiga och korta med ett frasanpassat radfall. Bilder finns också ofta med för att förstärka 

                                                      
5
Regeringen har även som ett led i genomförandestrategin av funktionshinderpolitiken för 2011-2016 

(S2012.028) utsett 21 myndigheter till strategiska myndigheter. Dessa myndigheter har fått ett särskilt ansvar att 

ta fram och genomföra delmål som sedan avrapporteras till regeringen. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

och Migrationsverket är strategiska myndigheter. 
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textens budskap (Sundin, 2007, Centrum för lättläst, 2011). Kortfattat handlar lättläst om att utgå 

frånläsarens behov, intresse och förkunskaper (Centrum för lättläst, 2011). 

Aspekter som kan påverka läsförmågan och motivera behovet av lättlästa texter är enligt Centrum för 

lättläst följande(Lättläst-tjänsten, 2008, s. 5): 

 Alltför stor mängd text 

 Läshastigheten 

 Svårigheter att skumläsa 

 Svårigheter att uppfatta vad som är viktigt i en text 

 Begränsad kunskap om ämnet eller om omvärlden 

 Svårigheter med texter där innehållet inte presenteras kronologiskt 

 Låg abstraktionsförmåga 

 Nedsatt korttidsminne 

 Koncentrationssvårigheter 

 Svårigheter att uppfatta skiljetecken 

 Svårigheter att skilja på vissa bokstäver  

Lättläst och klarspråk har många likheter. Båda skrivsätten utgår från läsarens behov och har ett tydligt 

budskap i form av en tydlig struktur. Meningarna och orden är valda med omsorg om begripligheten 

(Sundin, 2007). De som skiljer dem åt är att lättlästa texter innehåller ett mycket mer förenklat och 

konkret språk. Läsare av klarspråk kan även vara avancerade läsare som vill ha en kortfattad begriplig 

information (ibid.). 

Lättläst i tre nivåer 

På Centrum för lättläst har man arbetat fram tre nivåer av lättläst som anpassas efter vem som ska läsa 

texterna: Lätt, lättare och lättast. Den allra lättaste texten är anpassad till läsare med 

utvecklingsstörning och grupper med särskilt stora behov, medan den svåraste nivån vänder sig till de 

flesta som föredrar lättlästa texter och har förkunskaper om textens innehåll (dyslektiker, läsare som är 

otränade i svenska eller läsovana). Mellannivån, riktar sig till personer som har lässvårigheter: läsare 

med funktionshinder, invandrare och ovana läsare (Sundin, 2007). Nedan följer exempel på 

bearbetningar av en originaltext på de tre olika nivåerna (s. 174-175). 

Före bearbetning (originaltext): 

När man lämnar sitt land får man en helt ny livssituation. Man lämnar ett känt sammanhang 

och ett gemensamt språk. Man förlorar den tillvaro där man hade sin identitet och trygghet. 

Man förstår inte språket, samspelet och koderna i det nya landet. 

Efter bearbetning på nivå Lätt 

När man lämnar sitt land 

får man ett helt nytt liv. 

Man lämnar det man kände till 

och ett språk som alla använde. 
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Man förlorar ett liv 

där man visste vem man var 

och kände trygghet. 

Man förstår inte språket 

och hur människor uppträder mot varandra. 

Efter bearbetning på nivå Lättare 

Man får ett helt nytt liv när man flyttar 

till ett annat land. 

Hemma visste man hur man skulle göra 

och man kunde språket. 

I det nya landet vet man inte riktigt vem man är 

och man kan känna sig otrygg. 

Man förstår inte språket och hur människor 

är mot varandra. 

Efter bearbetning på nivå Lättast 

Det är svårt att flytta till ett annat land. 

Du kan inte prata med människorna där. 

Du vet inte hur de hälsar på varandra eller tackar. 

Från originaltexten till den allra lättaste nivån har både textens omfång och innehåll kortats ned 

markant. 

Målgrupper för lättlästa texter 

Förutom de olika målgrupper som omnämns utifrån de tre olika nivåerna ovan, kan personer med 

särskilt behov av lättlästa texter beskrivas mer detaljerat som personer med läs- och skrivsvårigheter 

(t.ex. dyslexi), personer med koncentrationssvårigheter (t.ex. ADHD), personer med andra 

neuropsykiatriska störningar (t.ex. autism, aspergers syndrom), personer med utvecklingsstörning eller 

demens, personer med hörselnedsättning, personer med motoriska och perceptuella svårigheter, 

personer med språkstörningar, personer med ett annat modersmål än svenska samt personer som är 

allmänt läsovana (Lundberg& Reichenberg 2008, Centrum för lättläst 2011). Grupperna är sällan 

homogena då exempelvis personer med dyslexi också ibland kan ha andra funktionsnedsättningar, till 

exempel ADHD. Därför måste man i varje enskilt fall klargöra problembilden innan man väljer eller 

skriver en text (Lundberg & Reichenberg 2008). Ofta hänvisas lättlästa texter till de 25 procenten av 

Sveriges befolkning vars läsförmåga inte motsvarar läskraven efter fullföljd grundskola, från 

läsundersökningen ovan. Centrum för lättläst skriver till exempel på sin webbplats att ”våra texter 

riktar sig särskilt till de 25 procent som har lässvårigheter, men vi är övertygade om att alla kan ha 

glädje av en lättläst text.”(Centrum för lättläst, 2012). 
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Riktlinjer förlättläst och aktörer på området 

Det finns alltså inga krav på att myndigheterna ska erbjuda lättläst information men det framförs i 

olika riktlinjer som berör myndigheternas verksamhet. Enligt en anställd på E-delegationen, så är det 

svårt att lagstifta när det handlar om webben. En lagstiftning kan inte gå lika långt som vägledningen 

eftersom det inte går att problematisera och kritisera på samma sätt som man kan göra i vägledningen. 

Om det lagstiftas blir det svårare att arbeta dynamiskt och det faktum att webben utvecklas hela tiden 

gör att en lagstiftning kan vara värdelös två år senare, till och med skadlig. Eftersom vägledningen 

riktar sig till både myndigheter och kommuner är det dessutom svårt att komma med specifika råd då 

de berör olika uppdrag och målgrupper (B. Hagström, personlig kommunikation, 24 april 2012). 

Detta innebär att myndigheterna kan arbeta hur de vill, vilket också syns på hur omfattningen och 

innehållet på den lättläst informationen skiljer sig mellan olika myndigheter.   

Vägledningen för webbutveckling 

Vägledningen för webbutveckling (http://www.webbriktlinjer.se) är utvecklad av E-delegationen och 

har ersatt de tidigare riktlinjerna under namnet 24-timmarswebben.De är de officiella riktlinjerna för 

hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Vägledningen utgår från sex 

grundläggande principer: tillgänglig, användbar, förtroendeingivande, effektiv, tekniskt oberoende och 

åtkomlig över tid. I vägledningen står att följande delar av webbplatsen bör göras tillgänglig för 

personer som har svårt att ta till sig svenska på annat sätt:  

 Ge åtminstone följande information på lättläst: 

 En kort beskrivning av vad myndigheten gör.  

 Information av centralt samhällsintresse, till exempel vilka rättigheter och 

skyldigheter man som medborgare har inom myndighetens verksamhetsområde. 

 Information om hur man kontaktar myndigheten. 

I vägledningen skrivs även att myndigheten om möjligt i övrigt bör ha de allra mest lästa texterna på 

webbplatsen i lättläst form. Rekommendationerna ovan används även i riktlinjer från Språkrådet, som 

också varit med och arbetat fram vägledningen. 

Centrum för lättläst 

Centrum för lättläst, är som nämnts ovan, en stiftelse som arbetar på uppdrag från regeringen att se till 

att det finns nyheter, samhällsinformation och litteratur på lättläst svenska. Stiftelsen finns under 

Kulturdepartementet. Lättläst-tjänstenproducerar lättlästa texter och är en egen finansierad 

konsultverksamhet och har inget uppdrag från regeringen. Centrum för lättläst har samarbetatmed 

många av Sveriges myndigheter och man delar även ut ett lättläst pris, ”Det lätta priset”, och 

certifierar webbplatser (Centrum för lättläst, 2012).En certifiering innebär att den lättlästa 

informationen är tillgänglig för personer med lässvårigheter och att informationen 

är lättläst i förhållande till innehåll, språk, form och bild (ibid.). Centrum för lättläst har även kurser i 

hur man skriver lättläst svenska.  

I de råd man ger för arbetet med lättläst information på webben står att den lättlästa informationen ska 

vara lätt att hitta, gärna med en ”Lättläst” länk på webbens startsida. Man föreslår också att man 
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samlar den lättlästa informationen i ett lättläst webbrum
6
. I den mån det är möjligt bör strukturen och 

innehållet då spegla den ordinarie webben. Innehållsmässigt bör man utgå från läsarnas behov och 

åtminstone ha uppdaterad grundläggande information om myndighetens verksamhet och den service 

som myndigheten erbjuder och var man kan vända sig för mer information, men även bilder som 

förtydligar informationen. Förutom att ha den lättlästa informationen i ett webbrum kan man ha 

lättlästa texter utspridda på den ordinarie webbplatsen i form av lättlästa introduktioner och 

sammanfattningar (Centrum för lättläst, 2011, s. 16-17).  

Handisam 

Handisam
7
 är myndigheten för handikappolitisk samordning och arbetar med att samordna 

funktionshinderspolitiken i Sverige. I Handisams riktlinjer för tillgänglighetrekommenderas att 

grundläggande informationsmaterial finns framtaget i alternativa material så som lättläst. Annat 

informationsmaterial ska kunna beställas. Man betonar att det ska finnas rutiner och en tydlig 

ansvarsfördelning och hantering av beställningar i alternativa format och att beställaren ska få 

materialet inom rimlig tid. Handisam har även sammanställt fyra krav för att en webbplats ska vara 

tillgänglig. Kraven är att språket, strukturen, formgivningen och den tekniska uppbyggnaden är 

genomtänkta. Under kravet om den tekniska uppbyggnaden finns lättläst med. (Handisam, 2009). 

Funka 

Funka ärett privatägt bolag som arbetar inom tillgänglighetsområdet med att utbilda, utveckla och 

analysera bland annat webbplatsers tillgänglighet.
8
Funka har på sin webbplats flera tips på hur man 

kan öka tillgängligheten men ställer sig kritiska till att rekommendera lättlästa texter. De ser att främst 

personer med kognitiva funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än svenska och i vissa 

fall dyslektiker kan ha nytta av lättlästa texter. Detta under förutsättningen att innehållet är relevant för 

målgruppen, uppdateras regelbundet och att det går att hitta. De problematiserar svårigheterna för 

målgrupperna att hitta den lättlästa informationen och att det blir ännu svårare när användaren behöver 

växla mellan lättläst och annan information, vilket ofta blir fallet eftersom bara viss information läggs 

ut på lättläst (Funka Nu., 2012). I en undersökning företaget gjorde 2006 om lättläst information på 

webben ifrågasätter man om det är rätt att informera via text till personer som har svårt att läsa. Bilder 

och multimodala medier kan användas för att informera personer med utvecklingsstörning. De lättlästa 

texterna menar man dessutom sviker utvecklingsstörda som brukar vara den primära målgruppen, 

genom att använda alltför abstrakt information och svår bakgrundsinformation. Samtidigt kan texten 

avskräcka andra läsare genom att denna läsare får förklarat sådant hen redan vet då det inte är 

förkunskapen som är problemet (Falk & Johansson, 2006).  

Det är inte bara Funka som ställer sig kritiska till myndigheters användning av lättlästa texter. Längre 

ned följer en sammanställning av olika röster om lättläst.  

                                                      
6
Ett lättläst webbrum är en enskild avdelning på webbplatsen med enbartlättlästa länkar och texter. I det lättlästa 

webbrummet finns en egen menyrad som leder till lättlästa texter. 

7
Handisam är en viktig aktör på området tillgänglighet på webben och omnämns därför här på nytt, trots 

förekomst tidigare i texten.  

8
Myndigheterna i min undersökning har alla i någon utsträckning konsulterat Funka i frågor som rör 

tillgänglighet. 
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Motioner om lättläst 

Motioner som tagit upp behovet av en reglering av lättläst och ett förtydligat ansvar för myndigheterna 

att göra sin information tillgänglig lättläst svenska, har lämnats in till regeringen men fått avslag 

(2011/12:K357, 2010/11:K325 & 2010/11:K361). Utskottet har i samband med avslaget hänvisat till 

bland annat med vad som står i Språklagen med motiveringen att behovet av lättläst information får 

anses ligga i uttrycket enkelt och begripligt. Utskottets ställningstagande lyder: ”Mot bakgrund av de 

krav som redan åläggs offentlig verksamhet och statliga myndigheter i bl.a. språklagen och den 

ovannämnda förordningen saknar utskottet skäl att tillstyrka de föreslagna motionsyrkanden” (s. 40, 

2010/11:KU23). Kraven förutom Språklagen syftar tillFörordningen om de statliga myndigheternas 

ansvar för genomförandet av handikappolitiken (2001:526) som understryker statliga myndigheters 

ansvar att göra sina lokaler, information och verksamhet tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning.  

Uppföljningar av myndigheternas arbete med lättläst 

I fyra år har Centrum för lättläst gått igenom myndigheters webbplatser i syfte att se hur många som 

erbjuder lättlästa texter och hur dessa texter ser ut och vad de innehåller. Myndighetsundersökningen 

2011 (ingen har gjorts för 2012) visade att 58 procent av landets myndigheter inte har någon 

information på lättläst svenska, varav 39 procent (89 av 228 myndigheter) har en länk på första sidan 

som kallas ”lättläst”. Jämfört med tidigare år handlar det inte om någon procentuell förändring 

(Centrum för lättläst, 2011). 

Innehållet i de lättlästa webbrummen varierar. Det är ovanligt att myndigheten har nyheter och aktuell 

information på lättläst svenska och att besökaren kan uträtta en specifik tjänst. Istället blir hen ofta 

hänvisad till ett telefonnummer, eller till mer information på den ordinarie webben där instruktioner 

för tjänsterna är betydligt mer svårlästa. Man urskiljer tre nivåer när det gäller innehållets omfattning: 

 Det finns några enstaka kortare texter på lättläst svenska om till exempel myndighetens 

uppdrag, någon av deras tjänst eller kontaktuppgifter. 

 Det finns ett flertal utvalda rubriker om myndigheten och deras tjänster, men flera 

huvudämnen saknas. 

 Det lättlästa webbrummet är i stort sett en speglig av den ordinarie webbplatsen, i stort sett 

samma huvudområden behandlas. 

De flesta myndigheterna med ett lättläst webbrum, ungefär lite drygt hälften, ligger på den andra 

nivån. Man konstaterade brister och problem när det gäller struktur och navigering och skriver att det 

är långt kvar till dess att personer med behov av enkel och lättläst information kan använda 

myndigheternas webbplatser på samma villkor som goda läsare och internetanvändare (s. 1).    

Handisamgjorde i år en uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2010-2012, under 

rubriken Så tillgänglig är staten: uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2010-2012.  

Enligt deras uppföljning hade 56 procent av myndigheterna grundinformation på lättläst svenska. 

Ingen nämnvärd förändring har skett sedan mätningarna 2010 och 2011 och man konstaterar att 

utvecklingen till viss del har stannat av. Två tredjedelar av myndigheterna har rutiner för att ta fram 

information i alternativa format, 35 procent på lättläst svenska. I övrigt konstateras att myndigheterna 
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har blivit bättre på att följa den internationella standarden, WCAG 2.0, för tillgänglighet på webben
9
. I 

de avslutande kommentarerna konstateras att Sveriges myndigheter inte är tillgängliga för personer 

med funktionsnedsättning 2012, trots att det är ett av målen i den nationella handlingsplanen för 

funktionshinderpolitiken (s. 35).   

Olika röster om lättläst 

Det råder alltså, som nämns i beskrivningen av Funka ovan, olika åsikter i frågan om lättläst.Englund 

& Sundin (2005) argumenterar emot användningen av lättlästa texter på webben bland annat med 

argumentet att grundtexten riskerar att bli onödigt svår och komplex om det finns en sida med lättläst 

svenska för den som inte förstår. De menar även att de lättlästa sidorna ofta behandlas styvmoderligt 

och är dåligt uppdaterade och att det kan finnas ett motstånd hos läsaren att besöka lättlästa sidor 

eftersom man då känner sig dummare än genomsnittet (s. 16).Andra menar att man måste nyansera 

råden och inte bestämt undvika till exempel abstrakta begrepp och metaforer som gör mycket för 

texten (se Sundin, 2007). 

I en debattartikel i Språktidningen (oktober 2011)problematiserarEnglund Hjalmarsson & Jenevall 

(2011) att det inte går att skriva en text som kan tillgodose behoven hos både personer med 

normalbegåvning och utvecklingsstörning, och att man skjuter över målet om man tror att den enklaste 

varianten av lättlästa texter kan nå alla grupper, oavsett behov. ”De som har behov av lättlästa texter 

hamnar i ett hopplöst moment 22: den vanliga texten är för tungläst och lättlästversionen för simpel” 

(s. 82). De menar att personer med utvecklingsstörning bara omfattar cirka 9000 personer som kan 

läsa utan hjälp, och att man därför bör satsa på de större grupperna med ”normalbegåvning”, för att på 

det sättet också nå fler (personer med dyslexi, personer med ett annat modersmål än svenska och 

personer som är läsovana i allmänhet, som de uppskattar omfatta mellan 1,5 till 2 miljoner 

personer).På detta sätt talar de om två olika typer av lättlästa texter; lättläst för normalbegåvade 

personer med lässvårigheter och lättläst för personer med utvecklingsstörning.  

Tronbacke & Boman (2011) menar att det är en förenklad bild och hänvisar i ett svar på debattartikeln 

till utvärderingar man gjort av lättlästa texter i grupper med personer som har svenska som andraspråk 

där resultaten gång på gång visar att texterna är för svåra. Därför menar de att behovet av lättlästa 

texter inte bara beror på läsförmåga utan också om brister i kunskap, ordförråd och erfarenheter. En 

text riktad till ”normalbegåvade” kan därför upplevas som svår även av just normalbegåvade.Utifrån 

de tre nivåer på lättläst som man använder på Centrum för lättläst
10

(se s. 15) delar man därför in 

målgruppen i tre kategorier: personer med utvecklingsstörning, personer som har lässvårigheter och 

saknar förkunskap om innehållet och personer som har förkunskap men ändå föredrar lättlästa texter. 

Detta visar också på svårigheten att bestämma målgruppen då det inte är någon homogen grupp och då 

de olika kategorierna går in i varandra. Syftet med lättlästa texter menar Tronbacke & Boman är att de 

                                                      
9
På EU-nivå finns ett krav att offentliga sektorns webbplatser ska följa den internationella standard och de 

riktlinjer som finns för tillgänglighet framtaget från Web Acessibility Initiative (WAI). I riktlinjerna Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, som kom ut 2008, anges hur webbplatser ska byggas för att vara 

tillgängliga (Balke & Mehlich, 2009).  Den svenska vägledningen för webbutveckling är baserad på denna 

standard.  

 

10
Både Bror Tronbacke och Ulla Boman arbetar på Centrum för lättläst.  
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ska fungera som ett komplement till övriga texter på sidan. Klarspråk och lättläst konkurrerar inte med 

varandra utan kompletterar istället varandra. Man menar att om alla myndighetstexter var skrivna 

enligt klarspråk, kompletterades med en sammanfattande text på lättläst svenska och gick att få 

upplästa på webben (helst med ljud och bild) så skulle man börja närma sig texter som är tillgängliga 

för alla medborgare (ibid.). Huvudargumentet hos förespråkarna för lättläst är satt i ett demokratiskt 

perspektiv, att alla ska ha tillgång till samma information. 

Den största kritiken mot lättlästa texter handlar alltså om målgruppen och att lättlästa texter på en 

webbplats aldrig kan nå alla. Alla verkar vara enade om behovet av mottagaranalyser och 

merforskning om lässvårigheter och texters begriplighet(se Englund Hjalmarsson & Jenevall 2011, 

Centrum för lättläst, 2012, Rehnberg, Falk & Johansson, 2006). 

Min studie 

När myndigheterna etablerar sig på webben skapas alltså en ny plattform för kommunikationen med 

medborgarna vilket innebär nya förväntningar på både myndigheter och medborgare. Som beskrivs 

ovan är myndigheternasjälvständiga och får därmed själva bestämma vilka strategier och tekniker de 

ska använda för att genomföra sina uppdrag och nå de mål som regeringen satt upp, men också i valet 

att använda de riktlinjer som arbetats fram. Centrum för lättläst myndighetsrapport visar hur 

omfattningen av och strukturen på den lättlästa informationen skiljer sig mellan statliga myndigheter 

idag ochHandisams undersökning visar att utvecklingen till viss del avstannat (se ovan). Denna 

variation i användningen av lättläst information på myndigheterna väcker frågan om hur 

myndigheternaser på lättläst information och hur de omtalar målgruppen. Detta i e-förvaltningens tid.  

Det övergripande syftet är då att utifrån detta generera kunskap om hur lättläst information både 

möjliggör och begränsar handlingsutrymmet för den tänkta målgruppen,baserat på 

myndighetsinformationen. De teoretiska utgångspunkternaligger till grund för syfteoch 

frågeställningarna, varför syfte och frågeställningar preciserasefter en genomgång av de teoretiska 

utgångspunkterna.  

 

  



19 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I föreliggande studie intas en socialkonstruktivistisk forskningsansatsmed diskursbegreppet och 

governmentality som teoretiska verktyg. Nedan beskrivs socialkonstruktivismen kort, följt av en 

beskrivning avde två teoretiska verktygen och hur dessa kommer att kombineras. 

Socialkonstruktivism och diskursbegreppet 

Med ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt intas en kritisk syn på realismen – att det finns en 

oberoende värld utanför oss människor och att det därmed finns sann kunskap som vi objektivt kan 

komma åt om världen ”där ute”.Istället intar man en mer relativistisk syn på världen där vår verklighet 

ses som något vi konstruerat socialt, med språket (Burr, 2003).Man förnekar inte existensen av en 

materiell värld men betonar att vårt förhållande till en sådan materiell värld går genom våra diskurser. 

På så sätt kan man säga att vi bara skapar mening om sådant som har relevans för oss, vilket gör denna 

mening kulturellt och historiskt bunden.Den mening vi skapar socialt upprätthålls av sociala processer 

och reglerar hur vi kan handla. Återkommande, igenkännbara och relativt stabila sociala mönster 

skapar sociala strukturer och institutioner. Detta innebär alltså att hur vi talar påverkar hur vi handlar 

(ibid.).  

Diskurser kan ses som representationer av verkligheten som skapas med språket. Runt ettobjekt, en 

person eller ett socialt fenomen finns ett antal diskurser, olika sätt att representeradet, där olika 

aspekter sätts i fokus (Burr, 2003). De olikadiskurserna får sociala konsekvenser och pekar alltså ut 

olika handlingar som är möjliga ochrelevanta i situationen, vad man kan och inte kan säga. Detta 

medför att förändringar avdiskursen ge förändringar i det sociala. En diskursiv praktik ses då som 

utförandet av endiskurs, likt en social praktik som formar den sociala världen (ibid.). 

Foucault använde diskursbegreppet på två sätt: dels generellt för språkbruk, dels som ettbestämt 

substantiv (en diskurs) i betydelsen en slags reglerad praktik som bestämmerspråkbruket, legitimerar 

vissa kunskaper och bestämmer vem som får uttrycka sig, vad somfår sägas och vad som inte får 

sägas. Denna senare definition, som reglerad praktik har ocksåett dynamiskt inslag då regelsystemen i 

dem kan förändras (Bergström & Boréus, 2005). Dethandlar alltså inte enbart om vad som uttrycks i 

skriven text eller tal utan diskursbegreppetanvänds för ”hela den praktik som frambringar en viss typ 

av yttranden” så som till exempelekonomins praktik och medicinens praktik (ibid., s. 309). 

Detta får konsekvensen att kunskap blir något som konstrueras och upprätthålls diskursivt i sociala 

processer. Därför går det inte att tala om någon sann kunskap utan kunskap är en produkt av vårt sätt 

att kategorisera verkligheten. Den kunskap vi har om världen är och förblir därför alltid kulturellt och 

historiskt bunden (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Vad som anses vara sant eller falskt kan 
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således bara avgöras inom diskurserna då olika diskurser har olika kriterier för detta (Bergström & 

Boréus, 2005).  

Reglerade subjekt 

Diskurser skapar möjliga positioner i relation till vilka människor förstår sig själva och andra. 

Detillhandahåller då även en uppsättning regler som talar om hur man ska förhålla sig, tänka och agera 

iolika sociala sammanhang i förhållande till den positionen(Bergström & Boréus, 2005).
11

Positionen i 

diskursen påverkas av vilka karaktärsdrag som är giltliga i diskursen. Positionen påverkar i sin tur 

handlingsutrymmet och kan vara begränsande för vissa och innebära stora handlingsmöjligheter för 

andra.Eftersom vi deltar iflera diskurser innebär detta att vi måste tänka och agera utifrån olika 

subjektpositionersamtidigt (Bergström & Boréus, 2005).  

Det är genom att bibehålla och reproducera diskurser som vi låter dem fortsätta att dominera och det är 

den dominerande diskursen vi kallar för sunt förnuft. Omedvetna styrsvi in i olika institutioner och 

begränsas i fråga om handlingsutrymme. Vi förhåller oss och kontrollerar oss själva i förhållande till 

det sunda förnuftet och till det som i diskursen anses som ”normalt”(Burr, 2003). Denna 

disciplineringsprocess är sålunda en nödvändighet för diskursernas verkningskraft.Varför vi inte 

motarbetar dominerande diskurser som är förtryckande beror alltså på att vi ofta inte är medvetna om 

dem. Men uttalanden om hur saker och ting är eller bör vara är under ständig förhandling och 

förvandling eftersom diskurserna kan vara föremål för motdiskurser (ibid.). 

Diskursanalysen harofta kritiserats för att förneka människans möjligheter att själv styra och forma sitt 

liv. Trots diskursernas begränsande effekt på vårt tänkande och därmed vårt handlande finns det alltid 

ett visst handlingsutrymme, en repertoar av diskurser att tillgå, och därmed möjligheter att tänka 

annorlunda (Nilsson, 2008). 

Makt och kunskap 

Då kunskap styr och reglerar vad som är möjligt att säga och hur, såg Foucault makt och kunskap som 

oupplösligt förbundna med varandra – ”makt-kunskap”. Makt är således inbäddat i varje social praktik 

och det försanthållande som är rådande där (Börjesson, 2003, s. 37). Varje samhälle har historiskt sett 

haft sina speciella makt-kunskap regimer vilka producerat olika sanningar. Eftersom det som vi tar för 

sant och vad som anses som kunskap förändras över tid kan dåtidens relation mellan makt och 

kunskap sägas påverka vår samtid (Nilsson, 2008).  

Med sina studier ämnade Foucault medvetandegöra dessa maktstrukturer, baserade på kunskap som vi 

tagit för given (Nilsson, 2010). Om vi kan förstå rötterna av våra sätt att förstå oss själva, så kan vi 

börja ifrågasätta deras legitimitet och vägra dem, menade han (Burr, 2003, s. 78). Det handlar då om 

                                                      
11

I Foucaults tidiga verk, bl.a. Kunskapens arkeologi, får aktörerna inget framträdande utrymme, utan för att 

förstå subjektet måste man studera diskurser. Senare kom han istället att betona diskursernas heterogenitet och 

flexibilitet och också ge aktören större utrymme (Nilsson, 2008, s. 67). 
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att få människor att bryta det invanda och för-givet-tagna, pröva nya vägar och att alltid se med 

skepsis på det som anses självklart och naturligt (Nilsson, 2008, s. 66). 

Sett ur ett styrnings- och maktperspektivkan den moderna människans tillkomst då sägas vila på ett 

slags vetande och maktrelationer, där kunskap och makt ger subjektivitet.Villkoret för deltagande och 

acceptans i samhället är att låta sig integreras enligt ett givet mönster, att underkasta sig en 

visssubjektivitet.Foucault (1982) beskrev detta med följande: 

I don't think that we should consider the "modern state" as an entity which was developed above 

individuals, ignoring what they are and even their very existence, but, on the contrary, as a very 

sophisticated structure, in which individuals can be integrated, under one condition: that this 

individuality would be shaped in a new form and submitted to a set of very specific patterns. (s. 

783). 

Utifrån detta perspektiv blir alltså medborgarskapet något socialt konstruerat och medborgarna 

förväntas reglera sig själva enligt vad om anses vara ”den goda medborgaren”. Styrningsstrategier ger 

sociala förändringar genom att transformera medborgarnas attribut, förväntningar och praktiker 

utifrånspecifika värden och försanthållande om människan (Procacci, 2001). I takt med att styrningen 

av befolkningen som medborgare förändras, förändras också synen på medborgarnas 

subjektivitet.Medborgaren kan därför ses som skapad och på-nytt-skapad genom historien i 

interaktionen mellan påtryckningar från staten och självreglering, dessa interaktioner har sedan 

resulterat i attribut och kapaciteter hos medborgarna under olika historiska perioder. På så sätt finns 

det alltså en syn på vad som kännetecknar ”den goda medborgaren” för varje tidsepok. Medborgaren 

får sin status och position i samhället i relation till rådande makt-kunskap regimer om vad som anses 

som giltiga karaktärsdrag i samhället. Övergripande bör därför medborgarnas subjektivitet förståsi 

förhållande till transformationer på ekonomisk, kulturell och samhällelig nivå (ibid.). 

I förhållande till föreliggande studie blir då frågan hur man på politisk nivå och på myndigheterna, 

som är de som utgör e-förvaltningen, ser på medborgaren i förhållande till digitaliseringen av 

samhället. Detta i fråga om medborgarens subjektivitet och positionering i förhållande till e-

förvaltningen.  

En utvecklad beskrivning av Foucaults syn på makt och styrning i förhållande till befolkningen, med 

utgångspunkt i hans begrepp governmentality, beskrivs mer utförligt längre ned.   

Kritik 

Diskursanalysen och socialkonstruktivismen ifrågasättsofta för synen på att verkligheten är socialt 

konstruerad. Börjesson (2003) beskriver kritiken som ytlig och att det aldrig för diskursanalytikern 

handlar om att allt helt enkelt skulle finnas i betraktarens öga i någon slags naiv idealism – att man 

skapar verkligheten utifrån eget gottfinnande och egna idéer (s. 54). Istället, menar han, är det 

definitionsprocessen som är av intresse – de regelbundenheter, villkor och förutsättningar som till 

exempel gör något så materiellt som ett bord till just ett bord och inte till något annat. Foucault 

förnekade inte heller förekomsten av en icke-diskuskursiv verklighet. Däremot menade han att den 

enbart var gripbar via diskurserna. Detta betyder att verkligheten aldrig kan konstituera sig själv utan 

endast komma till oss i en medierad form. (Nilsson, 2008) 

Winther Jörgensen & Phillips (2000) besvarar också denna kritik, att vi kan forma vår tillvaro lite som 

vi vill om allt är socialt konstruerat och att verkligheten är som hur vi säger att den är. De menar att på 

den principiella nivån är detta riktigt eftersom:  
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 [...] det är genom att tillskriva sig själv och världen betydelse som vi kan förstå och handla i 

världen, i den meningen är både vi och vår omvärld den betydelse som vi lägger in i dem. 

Betydelserna är kontingenta och därför föränderliga, så om de förändras, förändras också subjektet 

och omvärlden och vi får andra möjligheter att tänka och handla. (s.150) 

De menar att trots att betydelserna ses som kontingenta är problemet att de flesta betydelser i en given 

värld är relativt fasta och svåra för enskilda subjekt att manipulera. De tar somexempel att vakna på 

morgonen och säga att man har bytt kön, och menar att det är något som troligtvis inte accepteras av 

omgivningen. Förändringar i sådana betydelsetillskrivningar är en kollektiv social process, och ofta 

tröga. Genom att inta denna utgångspunkt, att alla betydelser är kontingenta, öppnar uppför en 

möjlighet att ställa sig främmande inför det självklara och rikta nya frågor till det redan kända 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Börjesson (2003) fortsätter: 

När realisten frågar om och i så fall hur mycket verkligheten är konstruerad frågar vi – hur? Hur 

går det till när världar skapas och vad tycks uppfattas som absurt? Diskursanalys handlar verkligen 

inte om att ”anything goes”, att alla metoder, medel och karakteristiker är lika goda. Tvärtom finns 

det i varje tid och plats alltid bara en viss uppsättning av tolkningskandidater som accepteras som 

möjliga och rimliga. Det finns alltid en begränsad repertoar av giltigheter. (s.188) 

Governmentality och styrningsrationalitet 

Utöver kopplingen mellan makt-kunskap, är Foucaults syn på makt i praktikennågot relationellt som 

utövas i relation till andras handlingar. Det handlar i huvudsak om ”the conduct of conduct” (Dean, 

2010, s. 21). ”Conduct” syftar här till att leda, att styra, och handlar i denna bemärkelse alltså om att 

strukturera andras handlingsutrymme.Makt utövas endast i relation till fria subjekt: 

Power is exercised only over free subjects, and only insofar as they are free. By this we mean 

individual or collective subjects who are faced with a field of possibilities in which several ways 

of behaving, several reactions and diverse comportments, may be realized. (Foucault, 1982b, s. 

790).  

Om inte frihetselementet finns där blir det snarare fråga om en tvångsrelation, inte en maktrelation. 

Subjekten är då aktiva i den mån att det är fria att agera på ett begränsat handlingsfält. Foucault 

(1982b) beskriver hur maktrelationer är rotade i system av sociala nätverk. Med detta sagt menade han 

inte att det finns en primär och fundamental maktprincip, utan att det finns multipla former av 

maktrelationer och olika maktformer, som då alla har sin utgångspunkt i en strukturering av 

handlingsfältet för andra, och kan ta sig olika uttryck. Att bestämma den andras handlingsutrymme 

behöver nödvändigtvis inte vara något dåligt som går emot den andres vilja. Det kan till exempel 

medföra en förstärkning eller ett ökat ansvarstagande för subjektet (Lemke, 2003). 

Foucault (1982b)använde begreppet ”government” i en bredare betydelse, så som det användespå 

1500-talet då det inte bara politiskt, utan också i filosofiska, religiösa, medicinska och pedagogiska 

texter.Då syftade government till styrandet av familjen och barn, ledning av hushållet, av själen 
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etc.Med sina studier beskrev han hur maktrelationerna i samhället historiskt sett alltmer kommit under 

statens kontroll och ”governmentaliserats” (styrningen av familjen, de sjuka osv.).De har kommit att 

elaboreras, rationaliseras och centraliseras till statliga institutioner och verka som en genomtänkt och 

rationell maktutövning med ett mål och tekniska medel för att nå målet (Foucault, 1982b). 

I slutet av 1970-talet studerade Foucault styrningskonster ochpolitisk rationalitetfrån 1500-talet till 

utvecklingen av den moderna staten, med en genealogisk metod. Han beskrev utvecklingen av den 

moderna staten utifrån liberalismen, som gått mot att med ekonomiska tankemodeller och med 

befolkningens ”optimalisering”som mål styra samhället genom individen (Foucault & Burchell, 2007). 

Detta innebär att både individen själv regleras men också att befolkningen som helhet inbegrips i 

styrningen. För subjektet handlar det då om en självreglering i förhållande till en standard med normer 

för hur man bör bete sig som tillhandahålls av diskurser (ibid.). Löfgren (2007) beskriver det som en 

”individuell självreglering som harmoniserar med kollektiva mål och en styrning på avstånd” (s. 

14).Styrningen har därmed en självreglerande funktion.  

Med denna utgångspunkt uppnår den moderna staten sin maximala effektivitet när den kan reglera så 

mycket som möjligt genom ett minimum av ingrepp (Foucault& Burchell, 2007). Genom maktens 

utformning kan subjekten uppleva frihet, en frihet som också är en förutsättning för att subjekten 

självmant utan yttre tvång tar på sig sina skyldigheter och uppgifter för att det system som tjänar på 

det upprätthålls (Rose, 1999). I en liberal kontext ska frihet dock inte ses som likställd med anarki utan 

istället som en reglerad(genom normer) och ”responsibilized” frihet förvaltad på ett ansvarsfullt sätt 

(Barry et al, 1996, s. 8). Den moderna makten är då både frigörande och reglerande på samma gång. 

De fria subjekten kommer att utöva en reglerad frihet och ta till vara på sig själva (Rose, 1999).  

Utvecklingen av den moderna statenkännetecknas också av en växelverkan mellan vad Foucault 

(1979) kallade ett ”city-citizen game” och ”shepard-flock game”, ett uttryck av både totaliserande och 

individualiserande former av makt. Det första syftar till den rättsliga relationen mellan individen och 

kollektivet i form avdet autonoma subjektet och den självreglerande politiska gemenskapen som 

samhället utgör. Denna styrningsteknologi, som också beskrivs ovan, utvecklades i takt med den 

tidigmoderna staten och handlade då om en form av administration av befolkningengenom en apparat 

av olika regleringar och institutioner under namnet ”polis”.Genom att styra, vårda och kontrollera 

populationen kunde man stärka staten: ”The well-being of individuals is the state’s strenght.” (ibid., s. 

328). ”Polis” syftar inte till den institution den utgör idag, utan omfattade inledningsvis allt som hade 

med statens territorium att göra så som ekonomisk reglering, statistik över befolkningen, regleringar 

av allmän hygien etc. (Foucault & Burchell, 2007).   

Det som Foucault kallade ”shepard-flock game” handlar om en pastoral omsorg för varje individs liv, 

med syfte att se till att säkra och förbättra livet för alla och en var.Ordet ”pastoral” syftar här till en 

maktteknik som härstammar från kristna institutioneri form av guidning och styrning av själen (eng 

salvation) (Foucault, 1979).Foucault skildrade detta med en metafor om fåraherden och hans styrning 

och ledning av flocken, som inkluderar att skydda och visa hänsyn, inte bara till flocken som helhet, 

utan även till varje får.För detta krävs kunskap både om flocken som helhet och om varje enskilt får. 

Dessa två styrningsteknologier har institutionaliserats och används i olika former än 

idag.Kombinationen av att se till både individen och kollektivet,lyfte Foucault i sina studier och 

beskrev som ”the tricky adjustment between political power wielded over legal subjects and pastoral 

power wielded over live individuals” (Focuault, 1979, s. 235). 
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Governmentality som styrningskonst 

Foucaults intresse för att studera politisk rationalitet innebar en ifrågasättning av politikens natur och 

gränser. Han såg staten som en samling institutioner,procedurer, tekniker, kalkyler och 

kunskapsformationer, vilka tillsammans utgör en form av styrning(Nilsson, 2008).Politisk rationalitet 

såg han då som något mycket mer än bara ideologi – som konstituerande för de sätt vilket vi tänker på 

hur vi agerar mot andra och oss själva. Utifrån sina studierkunde han då studera staten som en ingång 

för att göra en maktanalys på mikronivå (ibid.). 

Statens maktutövande menade han alltså utgörs av en inställning till styrningen (governmentality), en 

hel apparat av rationaliteter, teknologier och styrningstekniker som alltid förutsätter ett mål och syfte 

med styrningen (Dean, 2010). Det handlar således om en reflexiv aktivitet. Government som aktivitet 

möjliggörs dåav vad som är möjligt att tänka under en specifik tid och påverkas av befintliga teorier 

och vokabulär från rådande kunskapsfält (diskurser). Det är därmed socialt och kulturellt bundet 

(ibid.).Det rationella styrandet fungerar även produktivt som ”a politics of truth”, som producent av 

nya former av kunskap och utveckling av nya begrepp och nya domäner för reglering och ingripande 

(Lemke, 2003, s. 8). Föreställningar om de styrda objektens natur kan därför sägas uppträda på ”basis 

av en sammanflätad väv bestående av politisk rationalitet och vetenskaplig kunskapsbildning” 

(Hultqvist& Petersson, 1995, s. 29). Politiskrationalitet ska ses som något instrumentellt och relativt 

och inte som någon naturlig kunskap frånkopplad ”den styrda verkligheten”. Det är ett element av 

styrningen självt som bidrar till att skapa ett diskursivt fält där maktutövningen ses som rationell 

(Lemke, 2003, s.8).Rationaliteterhar då en epistemologisk karaktär då de artikuleras i relation till en 

förståelse för det som ska styras (Rose, 1999).Som nämns ovan, är då även medborgarskapet något 

socialt konstruerat och en produkt av styrningsstrategier (Procacci, 2001).  

Dean (2010) menar att governmentality, som styrningsmentalitet, har en till viss del utopisk karaktär. 

En tro på att styrning (government) inte bara är nödvändigt utan också möjligt, att det går att uppnå 

uppsatta mål och att det som planeras också kan sättas i praktik. Det förutsätter att människors 

beteende är möjligt att forma och också omforma om det så behövs, och att det finns kunskap att tillgå 

för denna uppgift. Därför sätter man också upp ultimata syften och utopiska mål för styrandet, vilket 

förutsätter att det alltid finns bättre sätt att göra saker på, ett bättre samhälle, en bättre värld etc. (s. 44-

45).
12

Foucaults intresse låg dock inte i huruvida praktiken stämmer överens med den rationalitet som 

uttrycks i strategier och program, utan vilken rationalitet som faktiskt används i praktiken, det vill säga 

den kunskap som är en del av praktiken och guidar den (Lemke, 2003).  

Lövgren (2007) reder ut begreppen och skriver att om governmentality syftar till ledningen av 

styrningen, det vill säga hur vi styrs (genom t.ex. frihet, biopolitik och mot vilket mål), så är politisk 

rationalitet eller styrningsrationalitetgrunden till denna inställning och besvarar frågan varför vi styrs. 

Lövgren (2007) beskriver att man kan se styrningsrationalitet som ett sätt att tolka styrningens objekt 

med ett språk som gör dessa styrbara (s. 15).För att styrningen ska uppnå sitt syfte och mål måste 

tekniska medel till.Styrningens tekniker besvarar slutligen då frågan med vad vi styr 

(ibid.).Rose(1999) beskriver hur tanken blir “styrningsbar” med följande:“thought become 

governmental to the extent that it becomes technical, it attaches itself to a technology for its 

realization” (s. 51-52).Styrningens teknologi handlar då om hur styrningen opererar, där 

styrningstekniker är konkreta tekniska medel för styrningen.Disciplinen och självdisciplinen är 

                                                      
12

Dean noterar att det inte är alla typer av styrningsrationalitet som är av denna karaktär och tar nykonservatism 

och radikal-liberalism som exempel. 
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därmed exempel på styrningsteknologier som fungerar som ett nödvändigt inslag i den liberala 

styrningsmentaliteten. 

Sammanfattande kommentarer 

Att inta ett governmentalityperspektiv handlar om att undersöka förhållandet mellan individ, politisk 

ordning och tanke. Hur individer är subjekt för politisk styrning och hur dessa maktförhållanden 

motiveras genom politisk rationalitet. Språket konstituerar därmed styrningen (government). 

Governmentality-begreppet har utvecklats av flera teoretiker och forskare efter Foucault (t.ex. Rose 

(1999) & Dean, 2010). Det används i stor del för att förstå makt som en produktiv maktutövning och 

att styrningen av samhället framförallt sker genom individen. Hur styrningen är både totaliserande och 

individualiserande och hur makten då opererar diskursivt och institutionellt i såväl mikro- som 

makropraktiker.Men alltså också mer generellt för att beteckna inställningen till det som ska styras, 

utformat genom politisk rationalitet och (rådande) vetenskaplig kunskapsbildning. Begreppet har ofta 

kopplats ihop med neoliberalism men används också i studier om e-government och vilka olika typer 

av styrningsrationalitet som opererar i förhållande till digitaliseringen, vilket jag ska visa längre fram.  

I förhållande till föreliggande studie kan ovan beskrivna teoretiska utgångspunkter vara relevanta för 

att diskuteravad det är för kunskap (diskursiva mönster) och rationaliteter som framträder i talet om 

och praktiserandet av e-förvaltning, och hur medborgaren konstrueras och positioneras, och därmed 

regleras i fråga om handlingsutrymme. 

Lättläst, tolkat som en styrningsteknik tillsammans med övriga alternativa format, kan i detta 

sammanhang sägas ge uttryck för en individualisering i styrandet, att man ser till varje enskild 

medborgares behov och rättigheter med pastoral omsorg.Med ovan beskrivna teoretiska 

utgångspunkter kan jag då undersöka hur lättläst information både möjliggör och begränsar 

handlingsutrymmet för den tänkta målgruppen,detta baserat på myndighetsinformationen.  

I förhållande till konstruktionen och positioneringen av medborgaren i förhållande till e-förvaltningen, 

så kan jag föra en diskussion om hur lättläst som styrningsteknik fungerar i praktiken, vad det får för 

faktiskakonsekvenser för de som är tänkta att ha nytta av den lättlästa informationen.  
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Syfte 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att generera kunskap om hur lättläst information 

både möjliggör och begränsar handlingsutrymmet för den tänkta målgruppen,baserat på 

myndighetsinformationen.Dels som generelltformat, dels så som det konstrueras och används av 

myndigheter idag.Detta ämnar jag undersöka utifrån följande frågeställningar: 

 Hur konstrueras formatet lättläst av representanter för fem statliga myndigheter? 

 Hur konstruerar dessa representanter målgruppen av den lättlästa informationen? 

För att vidga förståelsen för lättläst och sätta det i en större samhällelig kontext ämnar jag även 

analysera ett framträdande policydokument med en sammanställning av strategier och mål för it-

politiken. Detta utifrån följande frågeställningar: 

 Hur konstrueras e-förvaltningen i texten?  

 Hur konstrueras och positioneras medborgarna i texten? 

Utifrån resultatet på dessa frågeställningar kan jag diskutera det inbördes förhållandet mellan 

konstruktionen av medborgarna i texten och konstruktionen av målgruppen för lättläst.Genom att 

behandla lättläst som en styrningsteknik kan jag då säga något om vad denna teknik, så som det 

konstrueras och används av myndigheterna i studien, får för faktiska konsekvenser för den tänkta 

målgruppen och dess positioneringi förhållande till e-förvaltningen. 

Avgränsningar 

Användningen av informationsteknologi i Sverige och dess påverkan på samhället och medborgarna är 

ett omfattande område som sträcker sig över olika ämnesområden. Jag har valt att avgränsa mig till att 

endast studera e-förvaltningen som fenomen, och då avgränsat till myndigheternas användning av it 

för utbyte av information och tjänster med medborgarna.  

Lättlästa texter behandlar jag i studien främst utifrån dess innehåll och struktur i förhållande till övriga 

texter och går inte djupare in på innehåll och struktur ur ett språkvetenskapligt perspektiv.  

Undersökningens pedagogiska relevans 
Studien ger en inblick i hur Sverige planerar att agera i förhållande till digitaliseringen, vilket får en 

indirekt påverkan på utbildningsväsendet i form av ”nya” krav och förväntningar på medborgarnas 

färdigheter. Den sjunkande nivån på läsförmåga hos svenska elever gör även studien relevant som en 

närmare granskning av lättläst, som en teknik för att möjliggöra för personer att ta till sig information 

som berör dem. 
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Tidigare forskning 

E-government ärforskningsobjekt inom många olika forskningsområden (se Lindblad-Gidlund et al., 

2010 för en bra sammanställning). De studier jag har valt ut och som beskrivs nedan är valda utifrån 

dess relevans till syftet i föreliggande studie men också i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna.  

Kapitlet inleds med en beskrivning av en studie med en kritisk analys av olika policydokument kring 

e-government. Därefter följer en presentation av två studier som använder begreppet governmentality i 

förhållande till digitaliseringen av samhället respektive välfärdsstaten. Slutligen följer en beskrivning 

av fyra studier på området lättläst.  

Forskningsområdet kring lättläst är begränsat. Det har gjorts en del studier,främst uppsatser på master 

- och magisternivå, där man bland annat testat olika lättlästa texter på mottagare (se lista på 

www.lattlast.se).  

E-government och governmentality 

Bekkers& Homburg (2007) har beskrivit och kritiskt analyserat vad de kallar ”the myths of E-

government” som framträder i olika nationella e-government program och policydokument i ett urval 

av länder
13

.Myter definierar de som utopiska visioner eller löften som inte uppfylls och konstaterar att 

det finns en optimism och en utopisk karaktär i inställningen till möjligheterna och effekterna av e-

government. Kortfattat beskrivs e-government i materialet som en ny och bättre styrning som svarar 

bättre mot medborgarnas behov och företagsamhet, och som är mer demokratisk och mer effektiv (s. 

373). En dominerande syn på teknologin är vad de beskriver som en kombination av determinism och 

voluntarism. 

Dominant in these policies is an inescapable telos suggesting that technology by itself enables or 

even causes public sector agencies to transform themselves from selfcentered conglomerates to 

citizen-oriented administrative apparatuses. (s. 380) 

Medborgaren skildras som en intelligent och ”empowered” konsument, medan ”government” främst 

presenteras som en serviceorganisation.  

Att det handlar om myter motiverar de genom att hänvisa till aktuella empiriska studier, som de menar 

inte visar stöd för eller låter visa på att ”telos” i de analyserade policydokumentenförverkligas.Bekkers 

& Homburg betonar att de inte har någon intention att avmystifiera de analyserade retoriska 

påståenden. De ser myter skapade genom ”bricolage”, som heroiska narrativ med syfte att förändra 
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Australien, Kanada, Storbritannien, Danmark och Holland   
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sättet att tänka och handla. I denna kontext menar de att sådana narrativ kan ha en upplyftande effekt 

för de inblandade. 

[…] mobilizing capacities that lift politicians, bureaucrats, and citizens out of the banality of 

everyday administrative practice and into the possibilities of actual (presumably desirable) 

institutional innovation.(s. 380)  

På detta sätt har myterna ett värde, även om det ofta slutar med ett stort gap mellan höga ambitioner 

och det faktiska genomförandet. Konklusionen som författarna gör ärdå att det i utformningen av 

policier för e-government är viktigt att reflektera kring retoriken och vilka myter denna förkroppsligar 

(Bekkers & Homburg, 2007). Studien bekräftar också det utopiska inslag som enligt Dean (2010) ofta 

verkar i inställningen till styrningen uttryckt genom ultimata syften och utopiska mål, och som 

förutsätter att det alltid finns bättre sätt att göra saker på, ett bättre samhälle, en bättre värld. 

Topak (2009) har analyserat uvecklingen av e-government med en genealogisk metod inspirerad av 

Foucault. Han menar att det idag går att tala om en ”e-governmentalisering” av staten där synen på 

samhället, ekonomin och medborgarna transformeras i utvecklingen mot ett informationssamhälle och 

en kunskapsekonomi. Staten koordinerar och leder vägen genom att bidra med verktyg för 

utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin (IKT), förespråka kunskapsintensiva 

sektorer (offentlig och privat) och digital delaktighet. Han tolkar e-government som en strategi för att 

uppnå transformationer på dessa olika nivåer. E-governmentaliseringen av samhället förutsätter 

medborgare som är aktiva ochflexibla ”tecnho-entrepenörer” enligt marknadskriterier och en nyliberal 

styrningsrationalitet. Medborgarna ska även bli ”dividuals”, en databaskod, under kontroll av staten. 

Internet blir då en ny teknik för att kunna kontrollera och samla information om medborgarna, 

samtidigt som de ses som fria att fatta egna beslut och ta ansvar för dessa (ibid.). Topak beskriver 

denna process med hänvisning till Deleuze teori om kontrollsamhället: 

[…] it can be argued that, the state becomes e-governmentalised in Deleuze‟s society of control” 

in which people are obliged to become flexible, techno-entrepreneurs in order to satisfy the 

requirements of the contemporary informational capitalism and the neoliberal governmentality on 

the one hand. On the other hand, enhanced tools of surveillance turn them into „dividuals‟ which 

enables the authorities to sort/categorize people in the databases, to create risk groups and even to 

prevent their access to certain spaces and to certain citizenship rights. (Topak, 2009, s. 92).  

Henman &Dean (2004) menar även dem att utvecklingen av IKT har förändrat sättet att tänka kring 

styrning och inneburit en förändring i hur styrningen administreras och praktiseras. De har studerat 

välfärdssystemet i Australien utifrån ett governmentalityperspektiv och funnit att 

styrningsrationaliteten i praktiserandet av e-governmentinnefattar idéer hämtade från governance och 

New public management diskurser. Idéer om nätverk, ”joined-up” governing, individualiserad service, 

och transparens förekommer. Genom att erbjuda självservice till medborgarna i välfärden, enligt en 

nyliberal strategi, kombinerar man en kostnadssänkning med god kundservice (ibid.). Medborgarna 

förutsätts vara rationella och eftertänksamma beslutsfattare, vilka noga överväger konsekvenserna av 

sina val (s. 14).Henman & Dean tolkar informationsteknologin som ett sätt att automatisera pastoral 

makt. I förhållande till välfärdspraktiken handlar det om att försöka ta reda på individers situation och 

behov och tillgodose dessa behov (enligt policyn) med hjälp av individualiserade ansökningsblanketter 

och genom att uppmärksamma ansökande om andra fördelar som de är berättigade. Det innebär också 

en detaljerad kunskap om varje individ. De menaratt välfärdstaten då omfattar konkurrerande 

styrningsrationaliteter, objekt och maktformer:”Pastoral power with a rationality of duty of care 
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operates alongside the constitution of liberal concerns of citizen rights and rational independent 

neoliberal subjects”. (s.19). Detta visar på den relation mellan politisk och pastoral maktutövning som 

även Foucault problematiserade (se ovan). 

Myndighetsinformation och lättläst 

Karin Larsson (2007) har undersökt myndigheters förhållningssätt till tillgängliggörandet av extern 

information för personer med särskilda behov (extern information från myndigheten generellt). Detta 

med förordningen om myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken sombakgrund 

och då specifikt målet att information ska finnas tillgänglig för alla oavsett förmåga. Utifrån resultatet 

konstaterar hon att förordningen inte utgjort ett tillräckligt stort tryck på myndigheterna för att 

generera den önskade förändringen av tillgängligheten av informationen. Förordningens tillkomst 

mottogs positivt, främst gällande tillgänglighetsarbetet avseende lokaler och fysiska miljöer. Men hon 

ser en antydan om att tillgänglighetsfrågorna avseende personer med särskilda behov har rört sig 

utanför myndigheternas diskurs, och att det råder konflikt mellan den informationsdiskurs som 

myndigheterna arbetar efter och den som förordas genom den svenska handikappolitiken. Många av 

myndigheterna som inte hade direktkontakt med medborgarna ansåg att personer med särskilda behov 

inte rör sig inom deras ansvar. De hänvisade till andra instanser så som kommuner och 

handikapporganisationer och uttryckte att det är upp till varje individ att hantera den information som 

myndigheterna erbjuder. Om det inte fungerar får de vända sig till andra instanser. 

Informationsdiskursen hålls således inte lika öppen för de personer som har svårt att tillgodose sig 

myndigheternas information, kunde Larsson konstatera. Orsaker till detta är bland annat att man inte 

har allmänheten som målgrupp och/eller att det inte finns någon efterfrågan (Larsson, 2007).   

Lena Olsson Kihls (2005) har intervjuat med personer med begåvningsnedsättning som fått läsa 

lättlästa myndighetstexter (tryckt material) och därefter svara på frågor om texternas innehåll. 

Texterna lyckades ofta förmedla sitt övergipande budskap men abstrakta förklaringar, ordval och 

otydligheter krävde förkunskaper som saknades hos läsaren. Hon konstaterade att ytterligare forskning 

om lättläst samhällsinformation behövs. 

Linnea Hanell (2009) har testat myndigheters webbplatser ur ett andraspråksperspektiv. Terminologin 

på myndigheternas webbplatser visade sig vara det största problemet för andraspråksläsarna. Många av 

informanterna var hela tiden angelägna om att utveckla sin färdighet i svenska och därför inte läsa 

texter på ett sätt som gör att de stagnerar i sin språkutveckling. De var positivt inställda till de lättlästa 

texterna men uppgav att de inte alltid väljer den. Vissa sa att texterna kunde vara för enkla och 

upplevas som tråkiga, men ingen av dem uttalade att de kände sig fördummad som läsare. Hanell 

konstaterar att den heterogena målgruppen är genren lättläst största problem, och när de gäller 

andraspråksläsare så är de till skillnad från andra lättlästmottagare betydligt mindre statiska i sin 

lässvaghet – de vill och ska hela tiden utveckla sin svenska (s. 69). Hon tror inte på lättläst i olika 

svårighetsgraderi myndighetstexter, något som föreslås av informanterna. Istället menar hon att ”den 

lättlästa samhällsinformationen bör inledas på ett basalt och mycket enkelt sätt, för att sedan erbjuda 

läsaren att fördjupa sig i ämnet – antingen med en länk till de svårare texterna, eller med en medelsvår 

text som fortsätter i samma forum.” (s. 69).  
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Camilla Forsberg (2012) har i sin magisteruppsats jämfört lättlästa texter på webben med 

”normalversionerna” för att undersöka vilka krav som ställs på läsarna och hur den övergripande 

situationen påverkar den språkliga utformningen. Hon har analyserat myndighetstexter från sex 

myndigheter
14

. Textanalysen (inspirerad av Faircloughs diskursanalys) visade att de lättlästa 

myndighetstexterna språkligt sett är både lättare och svårare att läsa och tolka än motsvarande 

normalversioner, att de har ett otydligt syfte och att de ofta är mer svåråtkomliga än 

normalversionerna. Dessutom är de inte anpassade efter mediet webben. De olika myndigheternas 

lättlästa texter är uppbyggda på liknande sätt och följer främst rekommendationer för lättläst när det 

gäller ordvariation, LIX-värde, läsartilltal, textbindning, radlängd och typsnitt. Däremot är de 

kontextberoende och ställer relativt höga krav på läsarnas litteracitetsförmåga och hantering av olika 

medierande redskap. De lättlästa texterna innehåller färre bilder och färre länkar. Ofta blir de 

återvändningsgränder då det saknas länkar för att komma vidare och söka kompletterande information. 

Texterna riktar sig, enligt Forsberg, till många läsare med olika behov och blir troligen inte lättlästa i 

sin helhet för någon. Hon drar slutsatsen att de lättlästa texterna som myndigheterna publicerar 

framstår som en kompromiss på olika plan. ”Det är en kompromiss att skriva en text för flera 

mottagare eftersom det i praktiken inte är möjligt att skriva lättlästa texter för alla de grupper som har 

olika behov av lättläst. Det är en kompromiss utifrån antagandet att myndigheterna utför en ålagd 

arbetsuppgift. Myndigheterna uppfyller sina skyldigheter och medborgarnas rättigheter enligt 

språklagen – inte medborgarnas faktiska behov.” (s. 68). 

  

                                                      
14

DO, Migrationsverket, Statens folkhälsoinstitut, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket 
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Metod 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av min forskningsansats och följs därefter av en genomgång 

av analysmetoden och undersökningens upplägg och urval. Därefter ges en utförlig beskrivning av 

tillvägagångssättet och analysen. Slutligen följer en metoddiskussion.  

Forskningsansats 

Studien intar alltså ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt med Foucaults diskursbegrepp och 

governmentality-begrepp som teoretiska verktyg. Lövgren (2007) skriver hur governmentality med 

fokus på makt och styrningsstrategier är något som med fördel kan relateras till diskursbegreppet, 

”eftersom det språkliga mönstret sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla.” (s. 19). Nilsson 

(2008) tar upp tre angreppssätt till en diskursanalys i Foucaults anda. Ett tematiskt där olika element 

från Foucaults författarskap plockas ut och appliceras på olika områden, ett metodisktsom går ut på att 

man följer Foucaults genealogiska eller arkeologiska ansatsersamt ett teoretiskt-reflexivtsom innebär 

att man inspireras av Foucaults teoretiska ansatser och begrepp för att forma sin egen metod (s. 182-

183). Det är det teoriskt-reflexiva angreppssättet som antas i denna studie. Nilsson kommenterar också 

hur det är ett angreppssätt i linje med Foucaults tänkande – att alla forskningsuppgifter kräver metoder 

som är specifikt anpassade föruppgiften (ibid.).  

Mitt material är uppdelat i två delar: intervjuer med representanter för myndigheter och en 

diskursanalys av ett policydokument. Materialet förenas enligt följande: 

Den digitala agendan, som policydokument, behandlar jag som en diskursivt producerande praktik 

som konstruerar ”sanningar” om de kunskapsobjekt den omskriver och positionerar subjekten som 

omnämns. Myndigheterna är de som utgör e-förvaltningen och deras praktik kan följaktligenses som 

en förlängning av policyn. Analysen av policydokumentet och intervjuerna kan säga något om vad det 

är för kunskap (diskursiva mönster) och rationaliteter som framträder i talet om och praktiserandet av 

e-förvaltning, och hur medborgarna konstrueras och positioneras i förhållande till detta, indirekt 

struktureras i fråga om handlingsutrymme. 

Intervjuer med representanter för myndigheter kange svar på frågan om hur myndigheter konstruerar 

lättläst som format samt hur de konstruerar målgruppen, och då också hur lättläst information både 

möjliggör och begränsar handlingsutrymmet för den tänkta målgruppen, baserat på 

myndighetsinformationen. 

Sammantaget har språket alltså en viktig ställning i studien då det är tolkningar av det uttryckta som 

står i fokus. Språket blir således både ett redskap och föremål för analys.  
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Diskursanalys 

Att använda diskursanalys handlar om att försöka förstå hur verkligheten skapas, inte att göra anspråk 

på att säga hur något verkligen är. Det handlar om att förstå vilka villkor som gäller för vissa 

förståelseformer och därmed också vilka tänkbara meningsskapande handlingar som kan definieras ut 

(Börjesson, 2003). 

Diskurser ska inte behandlas som grupper av tecken och element som betecknar ett innehåll utan som 

praktiker som systematiskt formar objekten de talar om. ”We must conceive discourse as a violence 

that we do to things…”(Foucault, 1971, s. 22) I analysen måste man därför bortse från de färdiga 

hypoteser, grupperingar och relationer mellan påståenden som vi vanligtvis accepterar. Våra 

kategoriseringar så som politik, litteratur etc. är i sig diskurser som borde analyseras och inte användas 

som självklara under analysen (Foucault, 1982a). Foucault diskuterar detta så här: 

I would like to show that 'discourses', in the form in which they can be heard or read, are not, as 

one might expect, a mere intersection of things and words: an obscure web of things, and a 

manifest, visible, coloured chain of words[…]I would like to show with precise examples that in 

analysing discourses themselves, one sees the loosening of the embrace, apparently so tight, of 

words and things, and the emergence of a group of rules proper to discursive practice. These rules 

define not the dumb existence of a reality, nor the canonical use of a vocabulary, but the 

orderingof objects. (Foucault, 1982a, s. 48-49). (min kursivering) 

Foucault (1982a) skriver att ”…the systematic erasure of all given unities enables us first of all to 

restore to the statement the specificity of its occurrence…” (s. 28). Han beskriver det som att en utsaga 

är alltid en händelse (event) kopplat till ett skrivande eller ett artikulerande och kvarstår i minnet 

genom att det skrivs ned, bandas eller återanvänds. Det är inte bara kopplat till situationen där det 

uppstod utan även till de omständigheter som det uppkom ur, till de utsagor som förestod det och till 

de som följer det. Genom att isolera utsagan under analysen kan man undersöka relationer mellan 

utsagor och relationer mellan grupper av utsagor.Men även de aktuella utsagornas relationer med 

utsagor av annantyp så som ekonomiska, sociala och politiska.Under analysen läser man alltså inte 

materialet för att undersöka vad författarna eller som i föreliggande studie intervjupersonerna säger 

och har för intentioner, utan granskar utsagorna för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör och 

implicerar ochvad de olika diskursiva framställningarna av verkligheten får för sociala 

konsekvenser(Börjesson, 2003). Det handlar om att förändra synsättet på tre nivåer: 

 […] I believe we must resolve ourselves to accept three decisions which our current thinking 

rather tends to resist, and which belong to the three groups of function I have just mentioned: to 

question our will to truth; to restore to discourse its charachter as an event; to abolish the 

sovereignty of the signifier. (Foucault, 1971, s. 21). (min kursivering) 

Som forskare gör man något med materialet och lägger inte bara fram det så som det såg ut direkt efter 

insamlandet – man ger perspektiv på fenomenet och sätter det i ett meningsfullt sammanhang. 

Kontexten är sålunda inte något som finns där på förhand utan något som forskaren gör för att det 

studerande ska få någon mening (Börjesson, 2003). Det studerade fenomenet skulle kunna ha skildrats 

på ett annat sätt, med annat i fokus och med en annan teori. Varje situation kan fokuseras på en mängd 

olika sätt och vilka tänkbarheter som finns är alltså upp till forskaren sommåste förstå det inringade 

som något (ibid, s. 24). Börjesson betonar nödvändigheten med diskurser som tolkningsramar och 

skriver att utan diskurser så skulle”varje enskildhet stå för sig självt, som en enskild händelse var 
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sammanhang, orsak och likar var frånvarande – om vi överhuvudtaget skulle se något!” (s. 23).Utan 

diskurser skulle alltså inte verkligheten framträda på något meningsfullt sätt. 

Frågan hur man ska förhålla sig till den ”sanning” som man som forskare producerar samt hur man ska 

kunna argumentera för att ens egen representation av världen är bättre än andra är problem som är 

”inbyggda” i socialkonstruktionismen, menar Winther Jörgenssen & Phillips (2000). En 

forskningsrapport måste betraktas i dess diskursiva ramverk, då resultaten eller materialet i sig är 

diskursiva konstruktioner. De menar att poängen med vetenskapen är att den som diskurs 

kännetecknas av att den frambringar kunskap i förhållande till en uppsättning uttalade regler. I 

förhållande till denna regeluppsättning har därför inte alla utsagor samma värde. Därför är det viktigt 

att forskaren ”explicit utvecklar grunden för den kunskap man frambringar och redogör för vad det är 

som man ska säga något om och vilka regler man därvid följer. ” (s. 154). De jämför vetenskaplig 

kunskap med kunskap som uppnås i vardagsdiskurs eller i en politisk diskurs och menar att den 

vetenskapliga kunskapen inte på något sätt är sannare än de senare typerna, men att genom att den 

produceras och bedöms med andra diskursiva regler kan bidra med nya perspektiv på konkreta 

samhällsförhållanden (ibid.). Det är alltså de diskursiva villkoren som bestämmer status hos 

forskningsresultat och möjliggör att tala om mer ”sanningsenlig” kunskap.  
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Undersökningstekniker och urval 

Analys av ett policydokument 

It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige  

Den digitala agendan är ett dokument med en sammanhållen strategi för svensk it-politik. Det finns 

fler rapporter på området men jag har valt att avgränsa mig till den digitala agendan då detta dokument 

är en sammanställning av olika dokument som finns på området. Några av de rapporter och dokument 

som omnämns i den digitala agendan finns även beskrivna i bakgrundskapitlet ovan. 

Utifrån syftet med min studie har jag redan några frågeställningar som fått styra urvalet: Hur man 

konstruerar e-förvaltning i texten, och hur medborgaren konstrueras och positioneras i texten.Valet av 

delar föll då på inledningen och följande tre kapitel: Digital agenda för Sverige, Lätt och säkert att 

använda och Tjänster som skapar nytta. 

Den digitala agendan publicerades i oktober 2011 av Näringsdepartementet och är undertecknad av it- 

och energiminister Anna-Karin Hatt. Det är en text på drygt 60 sidor som har följande syfte, 

formulerat av Anna-Karin Hatt i förordet: 

Syftet med den digitala agendan för Sverige är att samla alla pågående aktiviteter i en horisontell 

sammanhållen strategi för att ta till vara alla de möjligheter som digitaliseringen erbjuder 

människor och företag. (Näringsdepartementet, 2011, s. 5) 

Utformningen av den digitala agendan har enligt vad som står i förordet skett i en öppen process, 

bland annat genom ett antal olika rundabordssamtal och andra möten. Statssekreterare från alla 

departement i Regeringskansliet har arbetat tillsammans i en statssekreterargrupp, vilket gör att 

avsändaren av den digitala agendan inkluderar alla berörda delar av regeringskansliet 

(Näringsdepartementet, 2011).  

Rapporten är uppbyggd enligt en vanligt förekommande genre i policydokument (Ds och SOU). 

Texten består av en inledning följt av kapitel medtydliga rubriker och stycken som mynnar ut i 

rubrikerna ”strategiska utmaningar”, ”beslutande insatser” och ”åtgärder”. Statistik har lyfts in för att 

styrka vissa påståenden. 

Intervjuer med representanter för myndigheter 

För att ta reda på hur myndigheter konstruerar lättläst som formatsamt hur de konstruerar målgruppen 

har jag alltså genomfört intervjuer med representanter för fem statliga myndigheter. Jag har använt 

halvstrukturerade intervjuer, en intervjuform som innebär att man utgår från en intervjuguide med 

genomtänkta teman och frågor, samtidigt som det öppnar för att ställa följdfrågor vid intressanta 

ämnestrådar. Eftersom strukturen inte är fast kan frågorna ställas i den ordning som passar 

sammanhanget i varje enskild intervju. Den halvstrukturerade formen innebär även att jag som 
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intervjuare kan styra samtalet mot de ämnen jag vill ta upp och hålla mig till syftet med intervjuerna 

(Kvale, 2009). 

I jämförelse med en enkätstudie kan man genom en intervju få ut mer av intervjupersonen då man har 

möjlighet att ställa följdfrågor. Både intervjuaren och intervjupersonen kan i den sociala interaktionen 

också direkt ta upp svårigheter i förståelse av frågorna. Intervjun är en samproduktion av kunskap 

mellan forskaren och intervjupersonen och med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt är man inte 

intresserad av vad intervjupersonerna verkligen menar eller vad som ligger bortom diskurserna 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Utsagorna i en intervju anses heller aldrig vara opartiska utan 

alltid en produkt av att forskaren har ställt en specifik fråga. Frågorna i sin tur härstammar, om än 

implicit, till forskarens för-givet-taganden om världen(Burr, 2003). Det som sägs under intervjun 

påverkasdessutom av de föreställningar som båda parterna har om intervjun som genre – vad man kan 

fråga om och svara på och hur man gör det (Widerberg, 2003).Det är alltså inte intressant om svaren är 

uppriktiga eller om det finns bias i själva frågandet,istället handlar det för forskaren om att vara 

reflexiv och redovisa för situationen och de egna frågorna och uppmärksamma sitt eget bidrag och vad 

det får för konsekvenser för resultatet (Burr, 2003).  

Under analysen av intervjuerna har jag, förutom att fokusera på de innehållsliga aspekterna, också med 

en diskursanalys analyserat ett centralt tema – konstruktionerna av lättläst i intervjumaterialet som 

helhet.Hur jag gått till väga beskriver jag längre ned. Att se och behandla ett citat eller en 

intervjuutskrift som text öppnar upp för andra och fler analysmöjligheter än den tematiska 

infallsvinkeln gör (Widerberg, 2002). Detta innebär att jag inte bara söker förstå något tematiskt, det 

vill säga ta det för vad det är, utan också undersöker vad man gör med språket och vad det får för 

konsekvenser. Se vad språket sätter för ramar för svarandet och vad den svarande gör med språket 

(Börjesson, 2003).En diskursanalys av intervjuerna kan i detta fall därför säga något om vilka 

diskurser som opererar i myndigheternas konstruktion av lättlästoch vilka konsekvenser dessa 

diskursiva framställningar får (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Det som skiljer diskursanalys 

från andra kvalitativa perspektiv på intervjuer är de teoretiska antaganden som driver analysen. Vad 

som sägs under intervjun utgör alltså mycket mer än bara en redogörelse för intervjupersonernas 

personliga åsikter och övertygelser (Burr, 2003). 

Urvalskriterier 

I valet av myndigheter utgick jag från rapporten från myndighetsundersökningen som Centrum för 

lättläst gjorde 2011. I rapporten presenteras en lista på myndigheter som erbjuder lättläst i någon 

utsträckning. Det andra urvalskriteriet var att det skulle vara myndighetersom riktar sig till en stor del 

av Sveriges befolkning och som har direktkontakt med medborgarna. Jag ringde och mejlade till sju 

olika myndigheter varav fem representanter för de olika myndigheterna hörde av sig och meddelade 

att de kunde ställa upp på intervju. I mejlet hade jag skrivit en kort presentation av mig själv och en 

kortfattad beskrivning av syftet med studien. Praktiska detaljer som hur intervjun skulle dokumenteras 

och hur lång tid den uppskattades ta fanns också med. Följande myndigheter deltog i studien: 

Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Diskrimineringsombudsmannen (DO), 

Försäkringskassan och Migrationsverket.
15
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Alla myndigheter förutom DO har även en verksamhet utanför webben. 
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Presentation av myndigheterna och intervjupersonerna 

I presentationen av myndigheterna nedan finns utdrag från varje myndighets huvudsakliga uppdrag 

(övergripande instruktion som presenteras under 1 §) samt uppdraget gentemot privatpersoner som 

finns formulerat i Svensk författningssamling (SFS). Detta följs av en beskrivning av vilken 

information myndigheten erbjuder på lättläst svenska på webbplatsen. Efter presentationerna av 

myndigheterna presenteras intervjupersonerna, det vill säga representanterna för myndigheterna. 

Intervjupersonernas namn är fingerade och deras arbetsuppgifter beskrivna i generella termer. 

Arbetsförmedlingen (www.arbetsförmedlingen.se) 

Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska 

verksamhet (SFS2007:1030). 

Arbetsförmedlingenär Sveriges största förmedlare av arbeten. Uppdraget är att så effektivt som möjligt 

föra samman de som söker personal med de som söker jobb. På webbplatsen skriver man att det ska 

vara lätt att del av myndighetens service och man genom webbplatsen är tillgängliga dygnet runt 

(http://www.arbetsformedlingen.se). 

Uppdraget gentemot privatpersoner som är formulerat i SFS är att verksamheten ska vara utformad så 

att arbetssökanden och arbetsgivare ska ha tillgång till en likvärdig service i hela landet och att 

verksamheten anpassas efter den enskildes förutsättningar (3 § SFS 2007:1030). 

På webbplatsen finns en länk till ett lättläst webbrum. Där finns, förutom en länk med titeln ”att skriva 

en jobbansökan”(som kommit till på förfrågan), en länk till en film riktad till personer som är nya hos 

Arbetsförmedlingen. Innehållet i filmen finns i en pdf på lättläst svenska. Utöver detta finns tre pdf: er 

att ladda ner: ”Ersättning vid arbetslöshet”, ”Starta företag” och ”Se kraften!” (ett magasin i initiativ 

att få in fler funktionsnedsatta personer på arbetsmarknaden). Det går även att göra beställningar av 

informationsmaterial på lättläst svenska via ett webbformulär. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN)(www.csn.se) 

CSN ansvarar för studiesociala frågor som inte ska hanteras av någon annan myndighet (SFS 

2007:1071) 

Myndigheten arbetar med att besluta och betala ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och 

lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar även återbetalningen av lånen. De 

erbjuder även ett hemrustningslån som ger utländska medborgare, mestadels flyktingar, en chans att 

börja om i sitt nya hemland (CSN, 2012). 

CSN har inget uttalat uppdrag gentemot privatpersoner enligt SFS men på webbplatsen understryks 

följande i relationen med studerande och andra låntagare: 

Goda relationer med studerande och andra låntagare är en förutsättning för vår verksamhet. Det 

ska därför vara lätt att komma i kontakt med oss när någon behöver hjälp i ett ärende. Att få 

snabba och begripliga svar är en självklarhet. Genom CSN:s elektroniska tjänster går det att på 

egen hand söka studiemedel, se när pengarna kommer och räkna ut hur mycket som ska betalas 

tillbaka. (CSN, 2012) 
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På webbplatsen finns en länk till ett lättläst webbrum. På förstasidan står att all information inte finns i 

det lättlästa webbrummet men att man försöker svara på de vanligaste frågorna. Det finns en meny 

med fyra länkar: ”Pengar när du studerar”, ”Betala tillbaka lån”, ”Hemrustningslån” och ”Om CSN”. 

CSN fick för övrigtLättläst-tjänstens diplom, 2011, för ett lyckat arbete med lättläst information. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) (www.do.se) 

Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som följer av diskrimineringslagen (2008:567), lagen 

om Diskrimineringsombudsmannen (2008:568) och föräldraledighetslagen (1995:584) (SFS 

2008:1401). 

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
16

 arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och 

möjligheter. Detta främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen 

förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I 

uppdraget ingår också att sprida kunskap och informera om förbuden mot diskriminering, både till 

dem som riskerar att diskriminera och till dem som riskerar att diskrimineras (http://www.do.se). 

DO har inte direktkontakt med privatpersoner i lika stor omfattning som de övriga myndigheterna i 

studien. Uppdraget gentemot privatpersoner handlar främst om att informera om diskrimineringslagen. 

I SFS står skrivet att i DO:s verksamhetsområde ingår att informera, utbilda, överlägga och ha andra 

kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer (3 § SFS 2008:568) 

På webbplatsen finns ingen länk till lättläst på huvudsidan och därmed inget lättläst webbrum. Istället 

erbjuds texter på lättläst svenska på artikelnivå. Detta under rubrikerna ”Diskriminerad?”, ”Riskerar 

du att diskriminera?” samt ”Om DO”. Under varje länk/rubrik finns en meny med underrubriker. De 

går att beställa tre broschyrer med grundläggande information om DO på lättläst svenska.   

Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se) 

Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för de delar av socialförsäkringen och andra förmåner och 

ersättningar somenligt lag eller förordning ska administreras avFörsäkringskassan. Verksamheten 

består huvudsakligen i attbesluta och betala ut sådana förmåner och ersättningar sommyndigheten 

ansvarar för (SFS 2009:1174) 

Enligt vad som står på Försäkringskassans webbplats ansvarar myndigheten för en stor del av de 

offentliga trygghetssystemen i Sverige och utreder och beslutar i över 40 olika bidrag och förmåner. 

Myndigheten betalar ut omkring 200 miljarder kronor per år, varav hälften går till sjuka och personer 

med funktionsnedsättning. En tredjedel betalas ut till barn och familjer i form av bland annat 

barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag. Försäkringskassan har även ett uppdrag gentemot 

sjukskrivna – att samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till 

arbetslivet (http://www.forsakringskassan.se). Utöver ovanstående uppdrag är Försäkringskassan 

också utbetalande myndighet för Pensionsmyndigheten.   

Försäkringskassans uppgift gentemot privatpersoner formulerat i SFS är att myndigheten ska ge 

information till berörda om socialförsäkringen och de övriga förmåner och ersättningar som 

myndigheten ansvarar för. Myndigheten ska också se till att föreskrifter, andra styrande dokument och 

rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och företag (2 § 2009:1174). 
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I fortsättningen används förkortningen DO. 

http://www.forsakringskassan.se/
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På webbplatsen finns en länk till en sida medbroschyrer på lättläst svenska som går att ladda ner i pdf-

format. Man erbjuder även faktablad med fördjupad information att ladda ned under rubrikerna 

”Funktionsnedsättning”, ”Bostad”, ”Förälder” och ”Sjuk”. Det går även att beställa de broschyrer som 

finns på lättläst, i tryckt form.  

Migrationsverket (www.migrationsverket.se) 

Migrationsverket ansvarar för verksamhetsområdena asyl, besök och bosättning samt medborgarskap. 

Migrationsverket ska verka för samverkan och samordning mellan berörda myndigheter så att 

verksamheten inomdessa verksamhetsområden är effektiv (SFS 2007:996) 

Myndigheten prövar ansökningar från personer som vill flytta till Sverige eller komma på besökochhar 

inget uttalat uppdrag gentemot privatpersoner enligt SFS. Migrationsverket är en av de strategiska 

myndigheterna med ett särskilt ansvar i genomförandestrategin av funktionshinderpolitiken. Ett mål 

man arbetar med för närvarande är att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att 

kommunicera med Migrationsverket och ta del myndighetens information och tjänster. 
17

 

På webbplatsen finns en länk till ett lättläst webbrum. I en meny finns länkar under följande rubriker: 

”Vad gör Migrationsverket?”, ”Besöka Sverige eller bo i Sverige”, ”Att söka asyl i Sverige”, ”Att bli 

svensk medborgare”, ”Att överklaga”, ”Vem bestämmer?” och ”Vem får stanna?”. 

Intervjupersoner 

 Kim, kommunikationsavdelningen påArbetsförmedlingen. 

 Ann, informatör på CSN. 

 Jennie, kommunikationsavdelningen på DO. 

 Jane, enheten för kundfrågor på Försäkringskassan. 

 Lena, internetredaktionen på Försäkringskassan. 

 Sven, enheten för extern kommunikation på Migrationsverket. 

Intervjuprocedur 

Eftersom statliga myndigheter är utspridda i landet var det inte möjligt att göra alla intervjuer på plats. 

Jag begav mig dock till Norrköping och Migrationsverkets lokaler för intervjun med representanten 

för Migrationsverket. CSN sitter i Sundsvall vilket gjorde att jag genomförde intervjun på telefon.  

Under intervjun med representanten för Försäkringskassan framgick att intervjupersonen arbetade med 

kundbemötande och språkliga frågor vid sidan av webbplatsen. Hon kunde därmed inte svara på mina 

frågor som relaterade till webben. Eftersom hon arbetar med språkliga frågor på myndigheten har jag 

ändå valt att ta med hennes svar i studien. Hon tipsade om en kollega med arbetsuppgifter i anknytning 

till webbplatsen som jag kontaktade och som kunde ställa upp på intervju. Den intervjun genomfördes, 

utifrån intervjupersonens önskemål, på telefon.Jag genomförde därmed två intervjuer med 

Försäkringskassan. Av totalt fem intervjuer genomfördes alltså två på telefon. De övriga tre ägde rum 

på plats på respektive myndighet.   

Inför intervjuerna läste jag på om myndigheternas uppdrag från regeringen och studerade respektive 

myndighets webbplats och lättlästa informationen noga. Saknar man som intervjuare insikt om ämnet 
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Rapport om Migrationsverkets utgångsläge för genomförande av regeringens handikappolitiska strategi 2011-

2016 (2012). 
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försvinner möjligheten att ställa följdfrågor som kan ge intressanta synpunkter av värde för 

undersökningen (Kvale, 2009). 

Jag inledde varje intervju med att kort upprepa syftet och premisserna för intervjun. Jag utgick från 

frågorna i intervjuguiden och följde upp intressanta utlägg med följdfrågor. Frågorna ställdes lite olika 

varje gång beroende på intervjupersonernas svar. Intervjuguiden var bra för att i slutet kontrollera att 

jag tagit upp de som jag planerat. Under intervjuerna försökte jag även att tala så öppet som möjligt 

om lättläst och inte låta min förförståelse stå i vägen och ta något för givet då mina frågor och mitt sätt 

att tala om lättläst påverkar samtalet. Med min vetskap om olika sätt att tala om lättläst som uttrycks 

av bland annat på Centrum för lättlästtill trots försökte jag vara öppen inför eventuella motsägelser 

eller avvikelser från den definitionen för att kunna ställa problematiserande följdfrågor. 

Jag ställde lite andra frågor till representanten för Migrationsverket då den myndighetens målgrupper 

skiljer sig från de övriga. Jag hade ett tillägg med frågor om information på andra språk än svenska 

och huruvida dessa genomsyras av klarspråk. Detta var också första intervjun och intressanta aspekter 

angående översättningar på myndigheten kom fram under samtalet. Detta gjorde att jag tog upp 

översättningar även på efterföljande intervjuer (se resultat).  

Omfattningen på intervjuerna varierande. Den första intervjun med Försäkringskassan tog cirka en 

halvtimme då några av frågorna reducerats. Telefonintervjuerna tog cirka 45 minuter medan 

intervjuerna med övriga intervjupersoner (DO och Migrationsverket) tog cirka en timme. Intervjun 

med representanten från Arbetsförmedlingenvarade i nära två timmar.  

Efter varje intervju antecknade jag övriga kommentarer och intryck jag fått. Medan jag fortfarande 

hade intervjuer kvar att genomföra började jag lyssna igenom och transkribera den första intervjun. Jag 

kunde på så sätt få en inblick i vad jag kunde göra bättre under de följande intervjuerna.  

Jag transkriberade materialet ordagrant och manuellt i ett Word-dokument. Telefonintervjun med CSN 

spelade jag in efter intervjupersonens samtycke och transkriberade den på samma sätt som de andra 

intervjuerna. Under den andra telefonintervjun med representanten för Försäkringskassan antecknade 

jag intervjupersonens svar och skrev rent anteckningarna direkt efteråt för att ha intervjun och 

utsagorna aktuella i minnet.  

Etiska ställningstaganden  

Jag har i min undersökning tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav som rör etiska 

aspekter inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 

undersökningspersonerna om deras uppgift i undersökningen och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Informationen bör innefatta alla detaljer som kan tänkas påverka deras villighet att ställa 

upp i undersökningen. Jag informerade intervjupersonerna via e-post om det allmänna syftet med 

undersökningen, hur intervjun skulle dokumenteras och hur lång tid den skulle ta. Kvale (2009) menar 

att det finns en balansgång mellan att ge en alltför detaljerad information om en undersökning och dess 

syfte, och att utelämna aspekter som kan vara viktiga för intervjupersonerna att ta del av. I 

informationen till deltagarna hade jag detta i åtanke och valde därför att ge en generell bild av 

undersökningen för att kunna få så spontana och svar som möjligt.  

Samtyckeskravet innebär att undersökningspersonerna deltar frivilligt och med eget samtycke. De ska 

också kunna bestämma på vilka villkor de ska delta och hur länge. Eftersom jag skickade 
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informationen om undersökningen via e-post fick de tillfrågade tid att tänka över sitt deltagande innan 

jag hörde av mig till dem på telefon.  

Inför intervjuerna hade jag bestämt mig för att skriva ut vilka myndigheter som deltog i studien.Jag 

anser att de skulle ge ett mervärde för resultatet då myndigheterna i studien skiljer sig från varandra i 

fråga om målgrupp och relation till medborgarna.Dessutom tror jag att en ”generell” beskrivning av 

respektive myndighets verksamhet ändå skulle kunna avslöja vilken myndighet det var. 

Intervjupersonerna, som alla gick med på att spelas in, upplevde inte detta som ett problem och gav 

samtycke att jag även kunde använda deras förnamn i resultatet. Efteråt insåg jag problematiken i detta 

och fingerade deras namn, men skrev ändå fram vilken avdelning de arbetar på. Jag meddelade även 

detta till intervjupersonerna inför sammanställningen av uppsatsen.   

Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att det insamlade materialet enbart får användas för 

forskningsändamål.  

Analys av den digitala agendan 

Jag behandlar som nämns ovan den digitala agendan som en diskursivt producerande 

praktik.Diskursanalysen av den digitala agendan gick till på liknande sätt som för intervjuerna (se 

nedan), och utgick från följande analysfrågor: 

 Hur konstrueras e-förvaltningen i texten?  

 Hur positioneras och konstrueras medborgaren i texten? 

Under analysen uppmärksammade jaghur digitaliseringen omnämndes och fick plats i texten i 

förhållande till olika aktörer. Jag uppmärksammade även vilka ord och begrepp som kopplassamman 

med e-förvaltningen, samt hur medborgaren omnämns på olika sätt i texten och hur medborgaren 

positioneras i förhållande till digitaliseringen och e-förvaltningen. Detta sattes i relation till större 

diskurser som verkar utanför den diskursiva praktiken. Foucault tenderade i sina studier att bara 

identifiera en kunskapsregim för varje historisk epok. I föreliggande studie har jag utgått från att olika 

diskurser existerar parallellt eller kämpar om rätten att avgöra sanningen (Whinter Jörgensson & 

Phillips, 2000). 

Varför jag inte använt mig av NormanFaircloughs kritiska diskursanalys (CDA), som är vanligt 

förekommande i analys av mindre textmängder, är för att en sådan analys är väldigt detaljerad och 

textnära vilket inte är relevant för mitt ändamål. Dessutom är Fairclough och Foucault ontologiskt sett 

inte förenliga då Fairclough benämner sig själv som kritisk realist. 
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Analys av intervjumaterialet 

Tematisk analys.   

I den intervjuguide som jag använde mig av under intervjuerna utgick jag från frågor utifråntre 

övergripande teman. De första två kunde få fungera som en bakgrund och ett sammanhang till talet om 

och konstruktionen av lättläst och målgruppen för lättläst. 

 Webbplatseni myndighetens verksamhet. 

 Arbetet med språket på webben. 

 Lättlästa texter på webben. 

Eftersom jag har valt att göra semistrukturerade intervjuer med färdiga teman valde jag att som första 

bearbetning av materialet göra en tematisk analys. Jag utgick från mina teman i intervjuguiden och 

kategoriserade sedan utsagorna som jag fick fram under intervjuerna i befintliga eller nya teman.  

Inledningsvis inspirerades jag av reglerna för en innehållsanalys där kodning är ett stående moment. 

Kodningen av en texts mening i kategorier har fördelen att det möjliggör för en kvantifiering av hur 

ofta specifika teman tas upp av intervjupersonerna, men även för en jämförelse mellan 

intervjupersonerna (Kvale, 2009). Jag intog ett empirinära förhållningssätt och filtrerade materialet 

utifrån det som var av intresse för undersökningen. De tillkomna kategorierna skapade jag utifrån hur 

relevanta de var i förhållande till mina frågeställningar, men också beroende på om det var fler än en 

intervjuperson som tog upp en viss ståndpunkt. Genom att på detta sätt leta efter teman, se rimligheten 

och ställa samman, blir det, enligt Kvale (2009), lättare att se ”vad som hör ihop med vad” (s. 252). 

Vid analysen kunde jag även konstatera att det fanns relationer mellan olika delar vilket gjorde att jag 

kunde dela upp mina ”nya” teman i överordnade och underordnande kategorier (ibid.).  

Jag såg även till att ge originella uttalanden en plats för att ge en sann och rättvis bild av den variation 

i uppfattning som kan uppstå i intervjuer med fem helt skilda individer.Resultatet av kodningen 

sammanställde jag sedan under olika rubriker. Jag markerade vilka yttranden som skulle kunna tas 

med som citat i rapporten. Därefter skrev jag ned de huvudsakliga analystemana i ett Word-dokument 

och gick systematiskt igenom en intervju i taget och skrev ned varje intervjupersons eventuella 

ställningstagande till de olika kategorierna.  

Kategoriseringen och kodningen av materialet är godtycklig – i meningen socialt konstruerad. Detta 

gör att när jag ordnar mitt empiriska material i teman och kluster gör jag därmed ett urval av alla 

tänkbara dramatiseringar (Börjesson, 2003). 

Diskursanalys 

Intervjumaterialet uttrycker de diskurser som opererar i myndigheternas diskursiva praktik som e-

förvaltning och arbetet med extern informationochspecifikt lättläst. Därför är det diskurserna själva 

framför individuella utsagor som huvudsakligen är i fokus. Intervjumaterialet behandlas därmed som 

en helhet där olika diskurser förväntas opereraoch där enstaka utsagor får fungera som representativa 

för enskilda/olika diskurser.  

Diskursanalysen av intervjumaterialet avgränsades till följande analysfrågor: 

 Hur konstrueras formatet lättläst av intervjupersonerna? 

 Hur konstrueras målgruppen för lättläst? 
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I första delen av min analys identifierade jag de olika sätt på vilket det diskursiva objektet lättläst 

konstruerades i varje intervju, hur det omtalades och vilka ord som användes. Jag uppmärksammade 

allt som relaterade till lättläst, inte bara det uttalade med direkt referens till lättläst.  

När jag hade identifierat alla delar i materialet från varje intervju sammanförde jag resultatet från alla 

intervjuertill ett dokument och fokuserade på skillnaderna mellan konstruktionerna, ifall det fanns 

några motsägelser. Samma diskursiva objekt kan konstrueras på olika sätt och uttryckas med olika 

diskurser i en och samma text. Frågan var då vilka övergripande diskurser som de olika 

konstruktionerna av lättläst uttryckte, både i en och samma text (intervju) och mellan texterna. Jag 

satte utsagorna i en större kontext för att undersöka omgivande diskurser – styrande föreställningar 

som kom igen i materialet som helhet.  

Under analysen försökte jag vara så öppen som möjligt och inte utgå från min egen förförståelse om 

ämnet alltför mycket. Jag fick försöka sätta parentes kring mig själv och min ”kunskap” så att mina 

värderingar och uppfattningar inte överskuggade analysen (Winther Jørgensen& Phillips, 2000, s. 28). 

Presentation av resultatet 

Jag har valt att följa de riktlinjer som Kvale (2009) föreslår för rapportering av intervjucitat (s. 300-

301). För att underlätta för läsaren har jag bland annat valt att vid vissa tillfällen kontextualisera 

citaten, det vill säga nämna den fråga som framkallade det aktuella svaret. På så sätt får läsaren veta 

om ett svar tillkommit som en reaktion på ett specifikt ämne som introducerats av intervjuaren eller på 

intervjupersonens egna initiativ.  

Jag har även varit noga med att relatera citaten till texten och ”översatt” talspråket i citaten till korrekt 

skriftspråk och har markerat emfas för att styrka ett visst ord, i enlighet med intervjupersonens 

yttrande. Allt för att komma så nära en ”sann” beskrivning av samtalet som möjligt.När en ståndpunkt 

delades av fler än en intervjuperson har jag valt ut det citat som jag tyckte uttryckte ståndpunkten på 

tydligast sätt. Jag har då även i vissa fall nämnt hur många av de övriga intervjupersonerna som delade 

samma ståndpunkt. Vid urvalet av citat såg jag även till att eftersträva en balans mellan citat och text, 

även om citaten är något fler, detta som underlag för min diskursanalys.
18

 

Metoddiskussion 

Vanligtvis görs diskursanalyser på större textmängder. Mitt material kan därför tyckas vara begränsat i 

det att jag endast har analyserat ett policydokument. Det har skrivits mycket mer om e-förvaltning men 

det valda dokumentet är ett framträdande dokument på området och sammanfattar situationen på ett 

bra sätt, anser jag.  

Före intervjuerna hade jag inte beslutat mig för att göra en diskursanalys. Det var först efteråt som jag 

såg hur det kunde vara en relevant metod för att öppna upp texten med. Jag kunde då undersöka vad 
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Hakparenteser […] används när meningen inte är fullständig utan fortsätter. Text innanför hakparentes är 

tillägg för att öka begripligheten. 
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man gör med språket och vad det får för konsekvenser för den tänkta mottagaren. Det blev ett sätt att 

testa lättläst som format och se vad myndigheterna gör när de talar om lättläst så som de gör. Hur talet 

och handlingen hör samman. Jag gjorde då något med materialet och lade inte bara fram det så som det 

såg ut direkt efter insamlandet. Jag satte mitt perspektiv på fenomenet och satte det i ett meningsfullt 

sammanhang (Börjesson, 2003). Kontexten är sålunda det som jag som forskare tillför. Vilket 

perspektiv jag anlägger påverkas av min förförståelse och position i förhållande till 

undersökningsområdet. Jag ansåg att intervjumaterialet var alltför styrt av mina frågor för att göra en 

omfattande diskursanalys. Diskursanalysen gjordes då med förbehåll att det var en diskursanalys av 

några utvalda teman. Om jag redan före intervjuerna hade beslutat mig för att analysera delar av 

materialet med en diskursanalys hade frågorna också kunnat anpassas mer för detta. Jag hade då 

kunnat vara mer uppmärksam på vilka diskurser som verkade och på mitt eget deltagande under 

intervjuerna (Kvale, 2009).   

Det finns, som nämns ovan, få riktlinjer och analysverktyg för hur en diskursanalys enligt Foucault 

ska gå till. Ett problem som uppstod under analysen var avgränsningen av diskurserna, då många 

diskurser går in i varandra.Mitt syfte har varit att analysera diskursiva mönster på en övergripande 

nivå vilket fått bestämma hur detaljerad min analys skulle vara. Avgränsningen har således avgjorts 

strategiskt i förhållande till syftet (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Hur jag sen valt att benämna 

dediskurser som jag menar framträder i materialet har gjorts utifrån att benämningen är meningsfull 

och ger en tydlighet i sammanhanget.  

Andra faktorer som påverkat resultatet är att jag av totalt fem intervjuer genomförde två på telefon. En 

intervju ”face to face” ger så mycket mer till samtalet i form av gester, ansiktsuttryck och 

stämningsintryck som underlättar för kommunikationen och förståelsen.  

Studiens trovärdighet 

Det är, som nämns ovan, de diskursiva villkoren som bestämmer status hos forskningsresultat och 

möjliggör att tala om mer ”sanningsenlig” kunskap. Sådana villkor inom kvalitativ forskning är frågor 

om rimlighet, noggrannhet och tillförlitlighet. Rimlighet handlar om i vilken mån resultat och 

tolkningar stämmer överens med vad man som läsare känner till från andra forskningsresultat. 

Noggrannhet handlar om hur omsorgsfullt materialet är behandlat i beskrivning och motivering av de 

val som gjorts. Slutligen syftar tillförlitlighet till i vilken mån det går att tro på resultatet i rapporten i 

sin helhet (Rosenqvist & Andrén, 2006). Sökandet efter en absolut säker kunskap ersätts alltstå av 

föreställningen om försvarbara kunskapsanspråk (Kvale, 2009). Det blir därför 

forskarenshantverksskicklighet som valideringen bygger på. Det blir viktigt att tolkningsprocessen är 

tydlig och väl argumenterad för och att studien undersöker det den utgör sig för att undersöka (ibid.).  

I beskrivningen av upplägg, intervjuerna, analysen och materialet har jag försökt att vara tydlig. Det är 

samtidigt en balansgång hur mycket man ska redovisa i citat och övrigt för att ge en tillräcklig och en 

så tydlig redovisning som möjligt. Dels för att styrka resultatet och analysen, dels för att underbygga 

slutsatserna. 

Innan jag inledde arbetet med studien var jag i kontakt med Centrum för lättläst och samtalade med en 

kontakt där om olika uppsatsidéer. Jag har även inför en tidigare uppsats varit i kontakt med denna 

stiftelse. Detta gör att jag har vetskap om deras syn på lättläst svenska och har bildat mig en 
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uppfattning om lättlästsområdet. Om man utgår från att det på forskningsområdet finns dominerande 

diskurser av ett visst slag, så finns det även en risk att man ”klibbar fast” vid dem, att allt man ser är 

yttringar av den stora diskursen (Börjesson, 2003). Detta till trots försökte jag under hela processen 

vara öppen inför eventuella motsägelser eller avvikelser från min egen förståelse för ämnet för att 

kunna ställa problematiserande följdfrågor under intervjuerna och vara så öppen som möjligt inför 

materialet under analysprocessen. Detta gäller även i arbetet med analysen av den digitala agendan och 

mina förutfattade meningar om myndigheters verksamhet och positionering i samhället. Jag har även 

medvetet försökt undvika att göra resultatet snedvridet genom att söka stöd för någon egen ståndpunkt, 

eller överdrivet framhäva någon av intervjupersonernas åsikter. 

Intervjupersonerna är representanter för olika myndigheter vilket påverkar deras utsagor som då blir 

representativa för myndighetsdiskursen. Eftersom jag valt att skriva fram vilka myndigheter som 

deltar i studien vid namn finns det också anledning att tro att svaren påverkats av att det ska ge en 

fördelaktig bild av myndigheten. För intervjupersonerna positionerar sig dels som representanter för 

myndigheten, dels med en egen röst, som medborgare. Detta växelspel hos intervjupersonerna märks i 

intervjuerna i markörer som till exempel ”jag tycker”. Här tydliggör de att de talar utifrån positionen 

som egen person. Det jag som intervjuare är intresserad av är hur man konstruerar lättläst där och då, i 

en situation påverkad av flera olika faktorer. Det handlar om en samproduktion av kunskap mellan 

intervjuare och intervjuperson så vad de egentligen menar är inte intressant. 

Foucaults inriktning hur något kommit till stånd framför att förklara varför något hänt har även varit 

viktigt för mig att ha i åtanke. När det gäller ett så omdiskuterat studieobjekt som lättläst är det lätt att 

bli normativ och försöka ge sig in i debatten om lättläst och ta ställning. 

Mitt perspektivi uppsatsen påverkar hela studien, teori som metod. Det blir alltså en tolkningsram som 

genomsyrar hela uppsatsen. En annan metod och andra teoretiska verktyg som utgångspunkt hade 

kunnat öppna upp texten på ett lite annorlunda sätt och därmed mynnat ut i en annorlunda diskussion.  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av min sammanställning från analysen av den digitala agendan och 

intervjuerna tillsammans med utvalda citat. Analys av vilka diskursiva mönster som framträder i talet 

om e-förvaltning och vilka diskurser som opererar i intervjupersonernas tal om lättläst och den tänkta 

målgruppen följer i diskussionen. 

Den digitala agendan 

Digitaliseringens möjligheter 

Digitaliseringenbehandlas i texten som något annalkande och ovisst. Man gör jämförelser med 

internets snabba utveckling sedan 90-talet som då, för tjugo år sedan ”nog ingen riktigt kunde 

förutse”.Detta utmärks vidare i meningar som uttrycks med ”när”, ”När allt mer i samhället blir 

digitalt…” och ”När allt fler tjänster i samhället blir digitala…”. När digitalisering kommer så ” 

förändrar [den] alla delar av samhället och omkullkastar gamla sanningar. ” I inledningen står att 

digitaliseringen kommer att ”stärka Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga 

samtidigt som de mänskliga rättigheterna respekteras och en hållbar utveckling säkras”. It kommer 

även att förbättra och förenkla vardagen för alla: 

[…] it bidrar inte bara till ekonomisk tillväxt utan också till att förbättra och förenkla vardagen för 

alla – medborgare, företag, organisationer och offentlig sektor. Oavsett var i livet man befinner sig 

eller vad man gör.  

Man förutspår också ”framväxandet av ett samhälle med allt fler digitala tjänster”. Under rubriken 

Tjänster som skapar nyttaskrivs att det ska finnas ett stort och varierande utbud av tjänster som 

utvecklats av både privata och offentliga aktörer. Tjänster som är utvecklade för att hantera olika 

situationer i livet, från vaggan till graven. 

Det är således en optimistisk syn på digitaliseringens möjligheter och effekter för alla i samhället som 

framställs i agendan.Målet att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter 

visar också hur man jämför Sverige med andra länder, framför allt andra EU-medlemsstater som också 

jämförs i olika rankingar. Att man månar om Sveriges hänseende och ranking i förhållande till andra 

länder syns också i ett resultatfokus och vikten av att ha verktyg att tillgå för att  kunna mäta och 

utvärdera hur långt man kommit. 

Möjligheterna med it beskrivs som enorma och tas upp under rubriken Digitaliseringens möjligheter 

och utmaningar, i inledningen. It-baserade lösningar ”bidrar till att öka tillgängligheten och 
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effektiviteten hos både företag och offentlig förvaltning.” En effektiv och serviceorienterad förvaltning 

kan dessutom bidra till lägre kostnader både för medborgare och för företag. Andra möjligheter är att 

”individuellt anpassad service och e-tjänster […]gör att medborgarna kan utöva delaktighet och 

självbestämmande utifrån sina egna förutsättningar.”  

E-förvaltningen 

Utifrån målet som satts upp har man framskrivit ett antal åtgärder för hur målet ska uppnås. E-

förvaltningen spelar en stor roll och omskrivs med ord som ”effektivitet”, ”service”, ”tillgänglighet” 

och ”öppenhet”. Den ska också ha största möjliga nytta för flera olika aktörer; företag och 

medborgare, förvaltningen och samhället i helhet och dessutom minska kostnaderna. Offentliga 

tjänster ska även levereras på ett lika effektivt och enkelt sätt som från privata tjänsteleverantörer. 

Tjänster som är utvecklade för att hantera olika situationer i livet ska utvecklas och man framskriver 

speciellt att det finns ett behov av attraktiva och lättanvända digitala tjänster. I förhållande till 

medborgaren så är regeringens övergripande mål att ”e-förvaltningsarbetet ska leda till att det ska vara 

så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter 

samt ta del av förvaltningens service”. Här ska myndigheterna även verka som förebilder och 

pådrivare i arbetet med att alla ska kunna använda it. Aspekter så som funktionsnedsättning, 

socioekonomiska förutsättningar eller geografi ska inte vara ett hinder.  

Medborgarna 

När medborgaren kommer till tals i texten är det ofta med betoning att ”alla som vill”ska kunna 

använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Därför är det viktigt att alla de som vill också 

kangöra detta oavsett personliga förutsättningar som ålder, funktionsnedsättning och kunskapsnivå 

eller andra förutsättningar som kan beskrivas som ekonomiska, kulturella och etniska. 

Jag tolkar det som att medborgarna i texten konstrueras i tre grupper: de som vill använda 

digitaliseringens möjligheter och gör det, de som vill men inte kan och de som inte vill. De sista två 

grupperna sätts samman och benämns som i huvudsak äldre personer, men även yngre medborgare, 

företagare såväl som konsumenter. Olika skäl till att inte använda internet framskrivs som ”bland 

annat bristande tilltro till internet, bristande digital kunskap eller ekonomiska förutsättningar som 

hindrar delaktighet.” Därför betonas också att man inte avser med e-förvaltning att ersätta andra 

former av socialt och fysiskt deltagande. 

Användningen av ordet möjlighet kan tolkas som ett förgivet tagande – att alla faktiskt borde vilja ta 

vara på dessa omtalade och enorma möjligheter. Detta bör tolkas i kontexten av det uppsatta målet (se 

ovan), ett mål som man skriver ”förutsätter att en så stor andel som möjligt av Sveriges invånare och 

företag är digitalt delaktiga.”  

Samtidigt som man betonar valfrihet i förhållande till användning av internet förutsätts att den som 

inte är delaktig på internet hamnar utanför i samhället. Man skriver att: 
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för att delta i dagens samhälle och tillgodogöra sig utbildning, samhällstjänster, socialt deltagande 

samt underhållning och förströelse förutsätts i växande utsträckning ett digitalt innanförskap.(s. 

20) 

Här används ordet ”växande” som också skildrar digitaliseringen som något annalkande, i utveckling. 

Det digitala innanförskapet som nämns i citatet beskrivs som ”möjligheten att delta i alla aspekter av 

samhällslivet och att kunna utöva sina rättigheter som medborgare”. Vilka rättigheter och skyldigheter 

det handlar om är något underförstått då det inte utvecklas i texten. En kommentar till de som inte vill 

delta på internet, eller rättare sagt ta till vara på digitaliseringens möjligheter, är att de ”påverkar och 

påverkas av digitaliseringen oavsett om de vill det eller inte.” Detta eftersom man menar att den 

ökande digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser och strukturer i Sverige och globalt. 

Slutsatsen blir då att man inte slipper undan om man avstår från att använda internet på grund av 

ovilja.Den grupp som vill men inte kan (se citat ovan) använda digitaliseringens möjligheter ska få 

möjlighettill detta. Lättläst som format omnämns inte men en av åtgärderna för ökad tillgänglighet till 

och användbarhet av offentliga e-tjänster är att ”offentlig information ska vara tillgänglig i sådana 

format så att så många som möjligt kan använda informationen.” Uttrycket ”så många som möjligt” 

kan tolkas som en viss försiktighet jämfört med att skriva att alla ska kunna använda informationen.  

E-delegationens vägledning för webbutveckling omnämns som en viktig del i arbetet med 

tillgänglighet. En webbplats som följer de riktlinjer man arbetat fram kan användas av fler och är 

enklare och mer effektiv och skapar nytta för alla ur ett användarperspektiv, skriver man. Det framgår 

dock inget krav att myndigheter ska följa dessa riktlinjer, utan vägledningen ”bör användas”.   

Ordet tillgänglighet används på lite olika sätt i texten: teknisk tillgänglighet till internet och 

tillgänglighet till offentlig information.När det står att it ökar tillgängligheten och effektiviteten är det 

därför inte självklart i vilken diskurs ordet används, kanske här snarare i en demokratisk diskurs i 

fråga om öppenhet från myndighetens sida. Tillsammans med ordet användbarhet blir det tydligare att 

ordet syftar ska förstås i en funktionshinderpolitisk diskurs i meningen ”Tillgänglighet till och 

användbarhet av offentliga e-tjänster bör öka.” 

Alla ha en roll att spela 

För att nå det uppsatta målet att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens 

möjligheter framskrivs att alla behöver hjälpas åt och att alla har en roll att spela. Vilken roll som 

medborgarna spelar är oklart men kanske handlar det om att bli digitalt kompetenta. I fråga om digital 

kompetens framskrivs att ”allai arbetsförålder ska ha en god digital kompetens för attvara 

anställningsbara eller kunna starta ochdriva företag.” Digital kompetens kopplas alltså till 

anställningsbarhet och avser ”såväl varje individs kunskap, färdighet och attityder som försörjning av 

utbildade specialister till företag och offentliga aktörer och deras förmåga att erbjuda väl fungerande e-

tjänster.”, och man ser att en grundläggande digital kompetens behövs för att kunna använda it. Vad 

det innebär att vara digitalt kompetent förklaras inte, men man tror att den digitala kompetensen 

kommer att öka och hänvisar till PISA:s studie om digital läsning och det faktum att många ungdomar 

har en dator idag. Ungdomarna bör dock bli mer intresserade av matematik, teknik och naturvetenskap 

i grundskolan för att senare välja att studera it-relaterade högskoleutbildningar.  
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Intervjuerna 

Resultatet inleds med en kort redogörelse för respektive intervjupersons beskrivning av webbplatsens 

funktion i myndighetens verksamhet samt vem/vilka webbplatsen riktar sig till. Jag har försökt att 

använda intervjupersonernas egna ord i största möjliga mån i denna redogörelse. 

Webbplatsen i myndigheternas verksamhet 

Kim, Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingenswebbplats har alla i arbetsför ålder som målgrupp. Personer som studerar, 

personer som har arbete och är intresserade av att hålla sig uppdaterade om vilka arbeten som finns, 

ungdomar samt personer som arbetar efter pension. Kim sammanfattar det med att säga att det är allt 

ifrån personer som har hög utbildning och lång yrkeserfarenhet till personer som saknar 

grundskolekompetens. Hon ser inte webbplatsen som den primära informationskanalen utan beskriver 

webbplatsen som en av servicevägarna, men en viktig sådan som är smidig för många att använda. 

Webbplatsen menar hon utvecklas till att bli mer interaktiv från att tidigare ha varit en 

informationsbank. Hon beskriver det som en utveckling mer moten dialog än en 

envägskommunikation där myndigheten ger information och mottagaren enbart inhämtar den 

informationen.  

Ann, CSN 

Webbplatsens målgrupp är studerande, återbetalare, utländska medborgare (hemrustningslån) och 

gymnasieelever (studiehjälp). Ann säger att tanken med webbplatsen är att de olika målgrupperna ska 

få den informationen de behöver och att de ska kunna utföra många av sina ärenden på webben. Målet 

är att den ska vara så bra som möjligt så att målgruppen inte behöver ringa eller e-posta.   

Jennie, DO 

DO:s webbplats har enligt Jennie många målgrupper. Det handlar om de som riskerar att diskriminera, 

de som riskerar att bli diskriminerade, de som ska förebygga diskriminering, andra aktörer i samhället 

så som myndigheter och det civila samhället samt allmänheten i stort då DO också fungerar som en 

expertmyndighet. Hon beskriver webbplatsen som den absolut viktigaste informationskanalen utåt och 

övriga kanaler som komplement. Målet är att webbplatsen ska vara enkel och snabb och att 

användaren ska vara en del i kommunikationsprocessen, detta betyder att man satsar på interaktiva 

delar.  

Jane & Lena, Försäkringskassan 

Försäkringskassans webbplats har hela Sveriges befolkning som målgrupp, alla som är mellan 16-64 

år och är försäkringsberättigade. Webbplatsen ses som primära kanal och ska användas både som en 

informationswebbplats och en tjänstewebbplats. Enligt Lena är den digitala strategin att flytta volymer 

från telefon, e-post och servicekontor till digitala kanaler. Exempelvis styr kundcentret alltid kunder 
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till självbetjäningstjänsterna på webbplatsen. Hon beskriver det som att Försäkringskassan ska ha 

självgående kunder. Man träffar en handläggare först om ärendet sträcker sig över en lång tid, om till 

exempel personen i fråga är långtidssjukskriven eller har en funktionsnedsättning. 

Sven, Migrationsverket 

Webbplatsens målgrupp är enligt Sven personer som inte befinner sig i Sverige, personer som precis 

har kommit till Sverige, samt en sekundär grupp – svenskar som vill ta hit en släkting eller fru. 

Huruvida webbplatsen kan ses som primär informationskanal beror på vilket skede man är i. 

Asylsökande får informationen på andra vägar, tror Sven. Enligt kanalstrateginska det vara 

huvudvägen för informationen och Sven betonar att man vill att så många som möjligt ska använda de 

e-tjänster, som sakta men säkert håller på att lanseras på fler och fler områden. 

Reflektioner kring etableringen på webben 

Myndigheterna, som jag har intervjuat, har kommit olika långt i etableringen på webben. De erbjuder 

e-tjänster i olika utsträckning och vissa är delaktiga i sociala medier medan andra är mer avvaktande. 

DO, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan använder Facebook och enligt Kim på 

Arbetsförmedlingen så handlar det om att man vill vara där kunderna är. Det blir en direktkanal för 

medborgare att ställa frågor och tycka till om myndigheten. Men hon betonar att man inte ska starta en 

Facebook-sida om man inte har tid att underhålla den. Samtliga av de myndigheter som använder 

sociala medier betonar också vikten av att reglera och tydliggöra vilka regler och uppförandekoder 

som gäller. Kim trycker på tillgänglighetsaspekten och säger att tillgängligheten på sociala medier inte 

är något som myndigheten kan styra över men att det därför också är deras ansvar att inte ha någonting 

där som det inte också har på annat sätt. Migrationsverket som ännu inte ”satt ner foten i frågan” vet 

inte hur de ska använda sociala medier. Sven säger att myndigheten berör så pass personliga frågor 

som är lite mer komplicerade än till exempel Skatteverkets, vilket gör de svåra att besvara utan 

vetskap om vem avsändaren är. Dessutom menar han att Migrationsverket är en utsatt myndighet: 

[…] vi vet att migrationsverket är en utsatt myndighet. Jag menar det finns hata migrationsverket 

på Facebook och hur ska man hindra, hur ska vi då hantera om vi blir bombade av såna angrepp,att 

vi är en plattform för det […] 

Även Arbetsförmedlingenär en utsatt myndighet enligt Kim som nämner sidor som 

”arbetsförnedringen” och grupper som ”vi som hatar ams” som exempel. Däremot upplever hon att de 

”nog ändå haft övervägande goda erfarenheter” sedan etableringen på Facebook. ”Det finns de som 

hatar oss helt enkelt för att vi upptar onödig plats i universum men det finns också de som tycker att 

det är fantastiskt att vi finns där.” 

Webbplatsen i framtiden 

När intervjupersonerna får spekulera fritt kring myndighetens användning av webbplatsen i framtiden 

talar de mycket om hur webbplatsen kommer att bli ännu mer interaktiv med ökad personlig service. 

Kim på Arbetsförmedlingen säger att ”om vi tidigare kanske var ganska avsändarorienterade så tänker 

vi mer och mer mottagare, användare”. Webbplatsen blir mer skräddarsydd efter användarens behov. 
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Lena på Försäkringskassan nämner att man i dagsläget till exempel utvecklar en ”kundresa”
19

för att 

”se till kundens hela behov”. Jennie på DO tror att sociala medier och webben kommer att gå in i 

varandra allt mer och att kommunikationen mellan myndighet och medborgare kommer att ske på mer 

lika villkor: 

[…] avståndet mellan användare och myndighet blir mindre eftersom man kommunicerar mer på 

lika villkor. En myndighet har ju makt och det är myndighetens forum men ändå ett mindre 

avstånd mellan myndighet och medborgare. 

Sven på Migrationsverket önskar att man skulle kunna göra allt på samma ställe – att 

statsförvaltningen hade ett ansikte utåt, Sverige.se. Han säger dock att myndighetskulturer och 

sekretesslagar sätter stopp för en sådan kanal.  

Gemensamt för intervjupersonerna är också att de tror på webbplatser som har en kombination av text, 

bilder och film. Ann på CSN, talar om ”det tredje språket” där illustrationer får komplettera texten. 

Detta menar hon kan underlätta för personer som har lättare att ta till sig bilder jämfört med text.     

Arbetet med språket på webben 

Samtliga intervjupersoner uppger att de satsar mycket på språket och då framför allt klarspråk. 

Migrationsverkets, Försäkringskassans och CSN:s arbete med klarspråk har belönats med Språkrådets 

utmärkelse Klarspråkskristallenoch DO var nominerade i år
20

. Interna utbildningar i att skriva på 

webben och att skriva klarspråk är populära bland medarbetarna. Kim talar om en förändring: 

[…] det som vi märkte när vi började med de här kurserna är att efterfrågan är jättehög, att alla vill 

gå. Det är ju jättepositivt. Någonstans så finns det en väldig medvetenhet [om] att vi behöver bli 

bättre på att uttrycka det, att man ska kunna plocka ut väsentligheterna. Så mycket tid som vi kan 

spara på det. [Tid] som vi kan ägna åt att stötta personer, istället för att förklara missförstånd – 

kunna gå direkt på ”vad kan jag hjälpa dig med?” [Det är] små steg men absolut, det är i full gång 

och det känns som att det fått mycket mer uppmärksamhet, mer fokus nu. Just den språkliga 

tillgängligheten och hur viktigt det är, från tidigare att ”ja man får väl fråga någon om hjälp” […] 

En ändrad inställning? 

Ja det tycker jag, och också tror jag faktiskt, serjag från min horisont, att man trycker mera på 

demokratiperspektivet – att alla ska kunna ta del av vår information oavsett förkunskaper [eller] 

funktionsförmåga. Alla har rätt till den här informationen, det är inte till för några få utvalda och 

det är ju vårt uppdrag. 

                                                      
19

Tjänsterna ska vara kunddrivna och utgå från vad kunden behöver veta. Underlaget för denna 

”kundresa”grundar sig på intervjuer med personer som står inför en specifik situation. Målet är att kunna erbjuda 

en checklista för vad ”kunden” ska göra i olika situationer. 

20
Migrationsverket fick en ”Småkristall”, 2001, Försäkringskassan fick Klarspråkskristallen 2008 och CSN har 

fått den både 2006 och 2010. 
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Jane på Försäkringskassan menar att webben avlastar rent handlingsmässigt och att man kommer 

närmare kunden. Hon säger också att ”vi inser ju alla att vi måste ju satsa på det som är kanalen 

webben” och att det finns mycket kvar att göra: 

[…]vi har väldigt många telefonsamtal och besök där man vill ha hjälp med att få förklarat vad är 

det vi har skrivit. En del öppnar ju inte ens sina kuvert utan de går med dem oöppnade. Det har ju 

blivit lite bättre men jag vet att förut kom det fortfarande det. Det finns jättemycket att göra men 

det är krångliga regler att förklara tyvärr.  

När jag ställer frågan om fördelar respektive nackdelar med ett förenklat språk från myndigheter talar 

flera av intervjupersonerna om vad ett förenklat språk har för fördelarför användaren. Kim på 

Arbetsförmedlingen säger följande:  

Jag ser egentligen bara fördelar med det men man ska vara medveten om att ett förenklat språk 

betyder inte att man tar bort en massa som är svårt, utan det handlar om att man måste förklara det 

som är svårt […] [så jag ser egentligen bara fördelar] att fler får kunskap och självständighet och 

kan göra egna val, bestämma och förstå. När man har kontakt med en myndighet så är man ofta i 

en beroendeställning, inte att man är underlägsen men du är ju beroende på ett eller annat sätt. Ju 

mer du vet själv i kontakten ju mer du förstår, desto bättre blir kontakten, så jag kan inte se några 

nackdelar, bara svårigheter. Jag ser många svårigheter och utmaningar men inga nackdelar, 

ingenting om att språket förflackas eller någonting sånt där. Vi skriver inte romaner vi finns till 

för, ja [för att] underlätta folks, en del av folks liv. Vad säger de andra? 

Även Sven på Migrationsverket betonar hur ett förenklat språk gör att folk begriper vad de ska göra 

men också hur det ger vinster även för myndigheten. 

[…]Folk känner sig smarta [och] man liksom växer. Man behöver inte ringa, [man] behöver inte 

ha hjälp att göra någonting [och] känner sig säkrare i sin process [och] säkert positivare också. För 

oss är det naturligtvis en fördel om folk vet [och] gör rätt från början. Får vi in en komplett 

ansökan så kan vi handlägga den mycket snabbare än om vi måste skicka brev och ställa frågor 

eller kalla folk till samtal, så för oss är det också vinster med den stora vinsten är väl för folk. Ja 

om man förstår hur man ska göra och kanske också förstår hur processen går till […] 

Han säger också att det finns de som är rädda för att det blir statussänkande och barnsligt med ett 

förenklat språk från myndigheter men att det ”inte är något att fästa sig vid.” 

Lättlästa texter på webben 

Samtliga intervjupersoner med undantag av Jennie på DO använder ordet ”tillgänglighet” när de får 

frågan varför myndigheten började erbjuda lättlästa texter, och talar om lättläst bland annat som ett led 

i arbetet att öka tillgängligheten. Lena på Försäkringskassan säger att ”eftersom vi har hela Sverige 

som kunder så var det nog bara självklart att det skulle finnas på lättläst, likadant på flera andra språk”. 

Jennie på DO motiverar varför man började med lättläst med att man på DO tycker, liksom alla andra 

myndigheter, att just deras frågor är särskilt viktiga och att man använder särskilda begrepp.  
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Hon problematiserar begreppet tillgänglighet senare under intervjun när vi kommer in på begrepp som 

”e-tillgänglighet” och ”e-inklusion”. 

[…] man kan tänka utifrån att det är tillgängligt för alla men också att det är viktigt att visa att det 

finns en ojämlikhet eftersom man hela tiden tänker utifrån personer med full funktionsförmåga, 

medan personer som inte har full funktionsförmåga har svårt att tillgodogöra sig information.  Då 

finns det ett särskilt ord, ”tillgänglighet”. Att blanda in för mycket andra saker i det kan vara 

problematiskt tycker jag när man har det ordet för att synliggöra just personer med 

funktionsnedsättning och deras rättigheter. Men jag är medveten om att man kan använda det på 

andra sätt också. 

Samtliga intervjupersoner har varit i kontakt med Centrum för lättläst i arbetet med de lättlästa texter 

man erbjuder på webbplatsen idag, men i lite olika utsträckning.Jennie har själv skrivit de lättlästa 

texterna på do.se efter att ha gått en utbildning på Centrum för lättläst. Först skrev Centrum för lättläst 

även texterna men då man tyckte att texterna förlorade ”hela det normkritiska perspektivet” beslöt man 

sig för att skriva texterna själva. Webbredaktionen bestämmer vad som ska publiceras på lättläst och 

har valt huvudingångarna, det som de anser är de viktigaste sidorna. Funka nu, som är DO:s 

webbkonsult, tyckte att man skulle ha texterna på artikelnivå istället för att låta läsaren”gå i in i en 

egen värld”. Gunilla på CSN gick en distansutbildning och skrev sedan de lättlästa texterna själv vilka 

sedan granskades av Centrum för lättläst. Innan skrivprocessen framskrev man en strategi för lättläst 

på webben och bestämde vad som var viktigast att ha med på varje område, så att man kunde svara på 

de vanligaste frågorna.  

Centrum för lättläst har även skrivit de lättlästa texterna som finns på Arbetsförmedlingens webbplats. 

Kim vill dock att man har kompetensen själv då det är ett tidskrävande arbete att skicka fram och 

tillbaka. Urvalet beror på efterfrågan säger hon och i dagsläget erbjuder man grundinformation på 

lättläst svenska. En utökning av den lättlästa informationen skulle innebära att de som får uppdraget 

baraskulle få ägna sig åt Arbetsförmedlingen, då det kommer ut nya rapporter varje dag.  

På Försäkringskassan har man skrivit texterna själva vilka har granskats av Centrum för lättläst. Jane 

säger dock att hon vet att Centrum för lättläst tycker att det man erbjuder på lättläst inte är tillräckligt. 

Urvalet av texterna är baserat på att man ser att det finns en målgrupp som kan behöva informationen. 

Lena kommenterar att man ska försöka göra fler lättlästa webbtexter istället för pdf:er, men att det är 

svårt att ha allt som webbtexter.  

Migrationsverket började publicera lättlästa texter på Centrum för lättlästs initiativ, vilka föreslog att 

myndigheten kunde börja med en broschyr som var en sammanfattning av verksamheten, det vill säga 

ett tydligt och begränsat underlag. Centrum för lättläst ”klippte sönder och gjorde om”broschyren. 

Thomas kommenterar den lättlästa informationen så här:  

Vi har väldigt lite på lättläst, ja om du har tittat så har vi kanske tio femton ett tiotal sidor bara 

[med] väldigt statisk information. Dels så klarar vi inte av kanske, att underhålla en form till, sen 

är det ett litet problem med lättläst också tycker jag, det är inte så lätt att förstå lättläst... 

I förhållande till det relativt omfattande arbetet med klarspråk hos myndigheterna, framstår alltså 

lättläst som något mer komplext. Samtliga myndigheter erbjuder information på lättläst svenska men 

vad som erbjuds och i vilken utsträckning skiljer sig mellan myndigheterna. Det framträder en viss 

osäkerhet kring lättläst och hur det ska användas. Jennie på DO säger: 
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[…]det finns ju en problematik mellan lättläst och den vanliga webbplatsen inom citationstecken 

och det är vi ganska medvetna om, vad innebär det att något är lättläst? Innebär det att resten av 

webbplatsen ska vara svårläst då eller? Så är det givetvis inte utan lättläst har ju särskilda 

målgrupper, men jag vet att det finns olika synpunkter inom tillgänglighetsvärlden eller vad man 

ska säga, om man ska ha lättläst eller inte […] 

Hon sätter här lättläst i kontrast till texten på den övriga sidan och pekar på ordet lättläst som 

problematiskt. Hon är inte heller ensam om att nämna att det finns olika synpunkter huruvida 

myndigheter ska använda lättläst eller inte. Även Lena (Försäkringskassan) och Sven 

(Migrationsverket) säger att det finns olika rön om ”lättläst är bra eller dåligt”. Båda hänvisar till 

Funka, och Jennie till ”tillgänglighetsvärlden”. 

Osäkerheten kring användandet av lättläst märks också genom att några av intervjupersonerna visar 

intresse för vad de andra myndigheterna har svarat angående användningen av lättläst. Detta verkar 

vara en genomgående metod – att se hur de andra myndigheterna hanterar frågor som rör e-

förvaltning. Kim på Arbetsförmedlingen säger ändå att hon ser att behovet av lättläst ökar och när 

Lena, på Försäkringskassan, under vår telefonintervju tar fram siffror på antal besök på de lättlästa 

sidorna uttrycker hon sin förvåning över antalet klick
21

 och utbrister: ”Jag blir förvånad, trodde inte att 

det var så mycket! Jag ser att det är ganska många av våra interna som har laddat ner och lämnat ut till 

kund eller hänvisat till kund.” Hon säger vidare att om Försäkringskassan har en bra förvaltning och 

uppdaterar det lättlästa så tycker hon att det ska finnas. Under samma intervju säger hon dock att det 

optimala vore om Försäkringskassan inte behövde lättläst, ett format till och att alla texter var så enkla 

som klarspråk, och kompletterades med en uppläsning.  

Jennie på DO, som själv skrivit de lättlästa texterna på webbplatsen, tar upp hur arbetet med lättlästa 

texter går in i kärnan i budskapet: 

[…]det som är bra när man skriver med lättläst, det som är väldigt positivt det är att man verkligen 

får gå in i kärnan i budskapet, vad är det vi tycker egentligen? Det är ju det [som] det slutligen 

kommer ner till. Det härär det vi tycker. Det är inte gömt i lulliga formuleringar utan det är just det 

här vi tycker, och det kan jag tycka är jättebra. Ibland kanske man blir mjäkig när man ska lulla till 

det, men lättläst är det verkligen ”dunk dunk dunk” (gör rörelse med händerna). 

Hon säger också att om DO hade haft mer tid så hade de kunnat lägga in text på lättläst för varje sida (i 

artikelnivå). Denna tydlighet med lättläst som Jennie beskriver ovan är bara en av alla aspekter av 

lättläst som framkommer under intervjuerna. Andra aspekter är att det är ett styltigt sätt att skriva på 

när man upprepar substantiven hela tiden, att det kan låta nedlåtande och att det är alldeles för 

barnsligt med de korta raderna. Några av intervjupersonerna talar också om lättläst utifrån 

”normalläsares” perspektiv. Ann på CSN säger till exempel att ”personer som inte har behovet av 

lättläst kan ju bli irriterade på de här korta raderna…” . Även Sven på Migrationsverket resonerar 

utifrån detta perspektiv när han hänvisar till ett test med lättlästa texter, från andra myndigheter, som 

en student gjort på olika boenden och arbetsplatser med personer med anknytning till 

Migrationsverket.  

[…] i något fall var det svårt för mig också, för att man hade gjort det så enkelt på något sätt så att 

det blev krångligt. Det blir omständigt för den som förstår liksom, för att man måste förklara 

allting hela tiden [och] beskriva. Man kan inte bara använda ett substantiv för någonting utan sen 

måste man kanske skriva, ja ungefär som på radio när man lyssnar på vad heter det klarspråk 

                                                      
21

Cirka 14500 klick från 1 januari till 31 mars. 
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klartext så säger man landet Argentina och så där. Liksom för att förklara att det är ett land. För 

den som inte har de kognitiva problemen blir det ju liksom lite överflödig information, [och] om 

det är mycket sånt så blir det långt […] 

Andra föreställningar om lättläst är att det är svårt att bestämma vad som ska finnas på lättläst, att det 

svårt att förklara komplicerade saker så som regelverk (Försäkringskassan och Migrationsverket) och 

att det lätt blir för långt. Jennie på DO säger också att det kan vara svårt att få med alla nyanser på 

lättläst. 

[Vi har] hela tiden en diskussion på vår kommunikationsenhet [om] hur vi ska förmedla våra 

frågor, för det finns ju flera olika aspekter. Dels att vi måste kommunicera så att människor förstår 

men vi vill samtidigt använda ett språkbruk som vi vill att andra ska kunna ta till sig, ett 

genomtänkt språk som är normkritiskt eftersom vi jobbar med de frågorna vi gör […] Etnisk 

tillhörighet är ett begrepp som är svårt att förstå och beskriva på lättläst till exempel. Vi satt 

jättelänge och försökte beskriva det när vi gjorde de lättlästa texterna. 

Kim på Arbetsförmedlingentar också upp tidsaspekten när hon talar om lättläst. Förutom texterna som 

finns i det lättlästa webbrummet på webbplatsen så är det möjligt att beställa texter på lättläst, och det 

tar tid.  

[…] det är svårt för att det är svåra texter. Det är inte bara att skicka iväg [dem] till någon som kan 

skriva på lättläst, för sen så ska det faktagranskas. Är det här okej? Stämmer det här? Kanske 

bollas fram och tillbaka flera gånger, så att det är ingenting som vi har på lager utan det är 

någonting som vi tar fram på beställning. Den erfarenhet som jag har gjort senaste året, så länge 

som vi har haft den här tjänsten, [är] att det tar mycket längre tid än vad jag trodde att det skulle 

göra om man jämför med till exempel om någon vill ha en broschyr eller faktablad i punktskrift 

eller inläst i Daisyformat på cd-skiva. Där kan jag få materialet inom någon vecka, här kanske vi 

pratar om en månad eller mer och det har mycket att göra med att det ska stämmas av och 

godkännas med de som är sakansvariga och som ansvarar för infon. Där har vi olika avdelningar i 

det här huset och kontoret som ansvarar för olika delar av informationen. Vi ansvarar på 

kommunikationsavdelningen för att paketera det och publicera det.  

Förutom brist på tid och resurser tar Kim upp något som man skulle kunna tolka som ett 

organisatoriskt problem. Hon kommenterar tidsaspekten med att man på myndigheter har valt att 

separera olika funktioner som ”kanske egentligen borde sitta samman”. Hon beskriver organisationen 

som skiktad och indelad i olika ansvarsområden där kommunikations- och informationsavdelningen 

inte äger sakfaktan och kan gå in och ändra hur som helst, om man fått önskningar på det av 

användare. ”I den bästa av världar kommer man överens. Vi samarbetar men det händer att ”nej det 

här ska se ut exakt så här, det är så det ska stå det får inte ändras någonting i den här texten”.” Även 

Jane på Försäkringskassan tar upp organisationen när hon talar om språkarbetet på myndigheten över 

lag.  

[…]just för vår lilla grupp så är vår utmaning att stärka handläggarna i deras språk, både vad det är 

de säger och hur de skriver. Och sen så börjar vi närma oss webben och det jobbet mer och mer, 

men det är ingenting som idag är jättenära sammanflätat, utan tyvärr så jobbar vi lite så i stuprör. 

Positionen som statlig myndighet och vad den innebär påverkar verksamheten även på andra sätt, 

fortsätter Kim. 
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[…][vi diskuterar hela tiden och ]vill ju hela tiden bli bättre, effektivare [och] att utvecklingen ska 

vara mer behovsstyrd. Vi ska följa med i vårt uppdrag, och uppdraget kan ju också ändras på 

väldigt kort tid.  ”Nu ska all fokus läggas på det här”, så är det ju och det kan ju vara från en dag 

till en annan och kommer från departementet att nu ska vi kommunicera dethär. 

Och då får man släppa det andra så länge? 

Ja, så det är den verklighet vi lever i. Vi får göra det bästa av det så att man inte tappar 

slutanvändaren, för vi är ju styrda av våra uppdragsgivare. 

Du pratar om att inte tappa slutanvändaren [men] det kanske är det man gör om man 

snabbt ändrar fokus och… förstår du hur jag tänker? 

Ja, jag tror att det kan uppfattas så ibland, [att] gemene man inte riktigt förstår hur vi resonerar. Att 

vi kommunicerar en sak och så nästa halvår så är det någonting helt annat. Vi säger en sak och sen 

så kommer det ut på ett annat sätt. Det är ganska mycket gasa bromsa i en verksamhet som är 

styrd, inte inifrån till hundra procent, utan av vår uppdragsgivare. 

Reflektioner kring målgruppen 

Förutom Migrationsverket har de andra myndigheterna en väldigt bred målgrupp beskriven med deras 

egna ord i inledningen (s. 48). När det gäller målgruppen för den lättlästa informationen framstår 

denna inte som lika självklar för intervjupersonerna. De skiljer sig i hur de talar om målgruppen och 

vilka ord de använder.  

De primära målgrupperna för lättlästa texter på CSN:s webbplats är ”personer med lässvårigheter” och 

”personer som inte har svenska som modersmål”, säger Ann. Hon tillägger att det finns fler som kan 

bli hjälpta – ”personer med koncentrationssvårigheter, läsovana och lättare utvecklingsstörning”. 

Jennie på DO beskriver den lättlästa texten man erbjuder som lättläst medel. Hon utvecklar detta med 

följande:  

Jaha medel som en nivå? 

Ja, det finns lättläst jättejättelättläst, lättläst medel och lättläst svår tror jag att det är. När man 

beställer texter från Centrum för lättläst så är det det, och det är väl personer som har någon typ av 

intellektuell funktionsnedsättning, främst. Men sen är det ju självklart så att om man till exempel 

är skolelev så kan det kanske vara lättare ibland att läsa de texterna, eller om man inte har svenska 

som modersmål. Men främst är det den här gruppen som till exempel, ja men som har olika typer 

av intellektuella funktionsnedsättningar. 

Kim på Arbetsförmedlingen är inne på samma spår som Jennie, att även andra grupper som inte hör 

till den primära målgruppen kan ha nytta av texterna. Hon säger att man på Arbetsförmedlingen inte 

vill ”boxa in folk” och att det inte är för dem att bestämma vem som ska ta del av vad.  

Målgruppen är väl de som vill ha information på lättläst. Den är inte öronmärkt för någon speciell 

grupp, men vissa grupper behöver information på lättläst för att de över huvud taget ska ta den till 

sig. Jag går in om jag vill ha FN:s konvention för mänskliga rättigheter lite lätt så där. Snabbt så 

plockar jag ju fram den lättlästa versionen då får jag liksom undermeningen eller läs åtta sidor. Så 

du behöver inte ha läs- och skrivsvårigheter eller språkliga problem för att använda lättlästa texter. 

Ibland vill man bara ha det snabbt [och] enkelt eller kanske inte ens snabbt men enkelt för att du är 

stressad eller inte kan koncentrera dig. Det kan finnas många olika skäl till att du vill ha en lättläst 



56 

 

text. Du håller [kanske] på att lära dig språket, så att du jämför den vanliga texten med en lättläst 

text för att lära dig den svårare […] 

Hon säger dock att det är en svår balansgång när det kommer till beställningar av lättlästa texter då det 

inte går att veta vem som står bakom beställningen. Om det är någon som har ”svårt med språketeller 

någon som bara tycker att det är krångligt vårt byråkratiska, hur vi uttrycker oss eller om det är någon 

som har en enklare utvecklingsstörning”. 

Jane och Lena som båda arbetar på Försäkringskassan beskriver målgruppen för den lättlästa 

informationen lite olika. Jane säger liksom Kim på Arbetsförmedlingen, att det är svårt att veta vem 

man ska skriva för. 

Det som finns [på lättläst], vilken målgrupp riktar det sig till? 

Ja, det är just frågan, för det finns ju alltifrån de som verkligen behöver jättemycket lättläst till de 

som kanske egentligen bara tycker att det är väldigt svårt att förstå vad myndigheter skriver (visar 

på en skala med händerna) 

De som var längst hit (svagast), vilka är de, mer konkret? 

Jo, det är de med funktionsnedsättningar av olika slag och personer med… men det tror jag sen 

någonstans här i mitten [så] tror jag även [att] man kan fånga upp de som har andra språk än 

svenska som modersmål. Däremot inte den här jätteextrema lättläst med korta rader till exempel, 

utan mer att man bara skriver på lätt svenska. 

Jane säger att man på Försäkringskassen i dagsläget funderat kring vilken typ av lättläst som är mest 

effektiv och som de når flest med.  

[… ] vi tror att vi inte når så många med… jag hörde någon siffra häromdagen att det är typ 9000 

personer som möjligtvis har behov av att det ärväldigt lättläst och att det kanske är bättre för oss 

att vi tar på typ lätt svenska, och då även kan nå personer med annan bakgrund, som inte har 

svenska som modersmål plus vanliga svenskar som bara har svårt att förstå vad myndigheter 

skriver. 

Lena på samma myndighet beskriver målgruppen mer detaljerat som ”först och främst personer med 

dyslexi, afasi och personer med annat språk också än svenska.” och personer med ”lättare 

förståndshandikapp”.   

Sven på Migrationsverket upplever jag distanserar sig något till de lättlästa texterna som myndigheten 

använder, och som kom till på initiativ av Centrum för lättläst. Han problematiserar dessa texter och 

säger att tanken var att texterna skulle rikta sig till invandrare med dålig svenska men att de mer känns 

som ”vanliga lättlästa sidor, för svenska lättlästare”. Han utvecklar det och säger att Migrationsverkets 

målgrupper inte har kognitiva problem utan problem med språket, att det är mer orden som de inte 

förstår och inte själva texten.  

Så att när de skrevs eller när de skrivs så är det i första hand invandrare som ska läsa dem, 

eller vilka [är det]? 

Ja, alltså målgruppen är i första hand folk som inte är i Sverige, eller folk som just har kommit till 

Sverige. Det finns ju en annan grupp, sekundär naturligtvis, [och det är] svenskar som vill ta hit en 
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släkting, en fru eller man från ett annat land som man träffat i ett annat land. Det där ökar ju också 

men de är nog färre de med de här kognitiva svårigheterna. Jag är inte helt säker på att [det är] just 

de som tar hit en man från Thailand eller nåt sånt […] 

Sven hänvisar också till en konferens som Centrum för lättläst anordnade där han diskuterade 

problematiken med att definiera målgruppen med andra myndigheter. 

[…] det var fler som tyckte att de hade samma problem som vi, liksom vem man skriver för att det 

inte… Centrum för lättläst, de hävdar ju att de kan skriva för alla grupper. Det kanske de kan, men 

det är inte samma sak att skriva för folk med förståndssvårigheter och för de som bara har 

språksvårigheter av andra skäl, bara för att de är invandrare […] 

Utöver detta problem, som alltså även bekräftas av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (de 

uttrycker det åtminstone), talar man också om målgruppen eller subjektet för lättläst ”som [någon 

som] kanske inte tycker att de behöver lättläst” och ”någon som inte vågar läsa normalsvenska”. Ann 

på CSN bekräftar denna uppfattning och hänvisar till en användarundersökning som man gjort utifrån 

de lättlästa sidorna.Under användarundersökningen ställde ”användbarhetsspecialister” frågor till 

personer med dyslexi och personer med utländskt medborgarskap (de primära målgrupperna för CSN:s 

lättlästa information). Frågorna skulle besvaras med hjälp av de lättlästa texterna.   

[…] det var många som hade svårt att hitta till de lättlästa texterna, och vi tror också att det är 

många som kanske inte tycker att man behöver. Så var det med flera utav de här som var 

testpersoner, de brukade inte använda lättläst utan de brukade gå in på de vanliga texterna. Sen när 

de läste de lättlästa så tänkte de ”men det här var ju jättebra, det här är mycket lättare att läsa” och 

så där, så vi tror ju också att det är säkert många som inte tycker att de tillhör målgruppen som 

behöver lättläst. Men om man är inne på en sida och läser och tycker att det är lite svårt att förstå 

och så, så är det bara att trycka på en variant, då tror jag fler skulle använda det så vi håller på att 

se över strukturen. Vårt mål [är] att vi ska kunna ha mer på artikelnivå att de ska kunna växla 

mellan lättläst och vanlig svenska. 

Hon betonar vikten av en enkel struktur – att det ska vara enkelt att hitta de lättlästa texterna, och att 

de lättlästa texterna ska fungera som ett komplement till övriga texter på webben. Kim är inne på 

samma spår och säger följande om hur det lättlästa webbrummet på Arbetsförmedlingens webbplats 

kan användas: 

[…] det kommer ju aldrig bli heltäckande men lite matigare när rummet blir lite mer möblerat, 

mera textilier. Då tror jag också att det blir mer naturligt att man vandrar runt, att man är i det 

rummet ett tag och sen är man ute på den vanliga webbplatsen och man kanske blir modigare och 

tar reda på mer och tar kontakt och inte som nu när man går in och blir åh äh som en vägg. (min 

kursivering) 

Hon säger att det är svårt att få reda på hur det lättlästa texterna fungerar och om användaren får det 

hen vill ha och varför man vill ha det man vill ha. Hon planerar att göra en användarundersökning som 

handlar om alternativa sätt att erbjuda information på webben och betonar nödvändigheten med sådana 

användarundersökningar med följande: 

[…]vi behöver bli bättre på det [ att använda användarundersökningar]. Jag tror att ibland måste 

man bara köra, man kan liksom inte hitta den perfekta läsningen med en gång. Ibland måste man 

bara testa och fråga istället för att sitta och gissa på sin kammare och utveckla någonting och sen 

när det är klart så är behoven några andra. Ibland så måste man våga göra någonting som är 

halvfärdigt och sen utveckla det under tiden och fråga användaren och då får man ta att folk 
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kanske inte är helt nöjda från början, men det är bara bra, bara man får veta, att man får höra 

[…]det är ju det som egentligen alla rekommenderar och det är så sant, fråga de som man gör det 

här för, funkar det här? Testa, testa, testa. 

När jag frågar Jane på Försäkringskassan om respons på den lättlästa informationen säger hon 

följande: 

[…] det vet jag faktiskt inte mer än att visst man pratar med olika handikapporganisationer som 

dyslexiförbundet. Klart att de efterfrågar mer information, det gör de, men vi kommer inte ha 

möjlighet att kunna erbjuda flera olika typer av lättläst plus[en] massa information som är översatt. 

Men självklart så ska vi ju följa de reglerna som finns på tillgänglighetsområdet (som råder?)   

Hon berättar även om ett brev som skickades ut på prov till personer med ADHD som handlade om 

förlängd skolgång och att de skulle få fortsatt barnbidrag eller studiebidrag. Det blev inte så väl 

mottaget då läsarna tyckte att det blev alldeles för barnsligt och nämnde de korta raderna som 

exempel. 

Lena på samma myndighet säger att man i dagsläget inte gör några utvärderingar av de texter som 

finns på webben. Migrationsverket gjorde många användartester då man byggde om webbplatsen för 

två år sedan, däremot har man inte gjort några tester specifikt kopplade till den lättlästa informationen. 

Inte heller DO har gjort några användarundersökningar hittills. Jennie svar på samma fråga är att det är 

deras ”akilleshäl”, att de inte hunnit, men att de i år ska tillsätta fokusgrupper till webben. Hon säger 

att ”det är ju verkligen en sådan grej som man ska göra och vi jobbar ju mycket med fokusgrupper 

över huvud taget här på DO, men vi har inte gjort det.” 

Lättläst i framtiden 

Jennie på DO säger att de inte har några planer på att utveckla det man har på lättläst men att om de 

hade haft tid och resurser så skulle det absolut vara en prioritering. Planer finns däremot på att arbeta 

med fler medier vid sidan av text och bild, så som video. Jane säger att Försäkringskassan först och 

främst ska sätta ramarna för vad man vill inom området lättläst, vad det är för information som ska 

översättas eller skrivas på lättläst. Därefter ska man formulera riktlinjer för lättläst. Hon säger att de 

ska producera texter på lättläst själva men att hon inte tror att de kommer att välja ”den riktiga lättlästa 

utan en medelväg.” 

På CSN ska man se över sina broschyrer och arbeta med de lättlästa texterna i samband med det. De 

ska producera texterna själva och Centrum för lättläst ska granska. Sven på Migrationsverket svarar 

följande på frågan om planer på att fortsätta att använda och arbeta med lättläst: 

[…]vi har inte beslutat nånting men jag tror att det gäller att hålla det någonstans på den nivån 

kanske lite till kanske öka lite mer information för att istället satsa på att göra informationen 

begriplig för andra grupper, alltså våra folk som just har kommit till Sverige så att de kan använda 

vår site, och det gäller ju inte bara dem förresten utan det gäller ju över huvud taget, men vi vet ju 

att… vad är det man säger, 20 procent har svårt att läsa webbsidor? Det är ju våra [webbsidor] inte 

minst som är fulla av specialuttryck och specialbegrepp och sånt där, så det jobbar vi däremot med 

nu. 

Du menar alltså all information helt enkelt? 

Ja, eller inte all information utan den information som riktar sig till privatpersoner så att säga. 

Kommunernas information, kommun och landsting, apotek och sånt där, där satsar vi inte lika 
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mycket där tror vi nog att de har lite bättre språkförståelse kanske, vilket inte alltid stämmer... 

[Men] då jobbar vi ju både med att titta litegrann på hur vi skriver, att skriva enkelt, men också på 

disposition och strukturering av texter [och] försöker göra logiska flöden [och] inte skriva så 

mycket, för idag berättar vi litegrann allting för alla. Alla måste läsa allting för att förstå även det 

som inte gäller mig så att säga [vi försöker] renodla informationen så att vi träffar de stora 

grupperna i alla fall, de ska hitta sitt och inte bli störda av att det gäller andra regler för 

schweizareeller kanadensare eller vad det kan vara.  

Han säger även att myndigheten vill använda film och bildspel mer. Han hänvisar till CSN i frågan 

och säger:  

[på en konferens som Centrum för lättläst ordnade ]då hade de [CSN] någon idé om att man skulle 

kunna ha en webbsida med olika flikar, en för text, en för film en för lättläst, med samma 

information. Det är en tilltalande tanke och så får man se, finns det ingen film finns det ingen 

lättläst text så har man någonting annat, då skulle man kunna anpassa allting. 

Det verkar alltså inte vara helt tydligt hur man ska arbeta med lättläst på Migrationsverket i framtiden, 

Sven säger också vid ett annat tillfälle att man inte har satt ner foten i frågan (se ovan). Kim, på 

Arbetsförmedlingen, berättar att hon har fått önskemål av kunderna att få några av informationsbladen 

skrivna på lättläst svenska. Närmaste planerna är att skriva om informationsbladen till klarspråk och 

sen till lättläst och lägga upp dem på webben. Hon säger även att hon tycker att man på 

Arbetsförmedlingen ska ha kompetensen att skriva själva.  

Översättningar 

Frågor till Migrationsverket angående klarspråk i översättningar gjorde att jag valde att ställa samma 

fråga till övriga myndigheter. Många av myndigheterna menar att deras översättningar täcker behovet 

för ”nysvenskar”. När jag frågar om de har ett klarspråkstänk även i de texterna (vilket står i 

Språklagen) visar det sig att det inte är lika utbrett och att det finns ett stort problem med 

översättningar. Sven på Migrationsverket tar ett exempel med den afghanska översättningen som man 

av en läsare fått höra var väldigt gammalmodig, och att man talade så i Afghanistan på 1980-talet. 

Svenproblematiserar detta extra mycket då de flesta personer med afghanskt ursprung som kommer till 

Sverige är födda på 1990-talet. Problem med översättningar visade sig vara ett problem även på de 

andra myndigheterna. Det största problemet verkar vara att kontrollera översättningarna då man på 

myndigheterna inte talar alla språk som man erbjuder på webbplatsen.  

Sammanfattande kommentarer 

Myndigheterna har kommit olika långt i etableringen på webben. De avväger noga sina steg och några 

av dem följer hur deras kollegor på andra myndigheter gör. Samtliga myndigheter arbetar med 

klarspråk i sina webbtexter och internutbildningarna i att skriva klarspråk är populära. 

Intervjupersonerna menar att ett förenklat myndighetsspråk som gör att medborgarna begriper 

informationen gör att läsaren känner sig smartare, blir mindre beroende och mer självständig och kan 
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göra egna val. Myndigheten sparar även tid när man slipper förklara informationen. Flera av 

intervjupersonerna påpekar hur kommunikationen mellan myndighet och medborgare har blivit allt 

mer jämlik i samband med etableringen på webben. I framtiden tror man att webben kommer att bli 

ännu mer interaktiv med ökad personlig service, och skräddarsydd efter kundens behov.  

Alla deltagande myndigheter har varit i kontakt med Centrum för lättläst i produktionen av den 

lättlästa informationen. Talet om lättläst kopplas ihop med frågan om tillgänglighet och kantas av en 

osäkerhet hos några och en viss skepsis hos andra. Vad ska man erbjuda på lättläst svenska? Det 

riskerar att bli för barnsligt, nedlåtande och för långt. Det är även svårt att förklara komplicerade saker 

som begrepp och regelverk och samtidigt ha kvar nyanser i språket. Men det uttrycks också hur nyttigt 

det är att skriva lättläst och verkligen komma fram till kärnan i budskapet utan att ”lulla till det”.  

En av intervjupersonerna säger att behovet av lättlästa texter ökar medan de verkar vara ett eftersatt 

område för andra och man verkar inte veta i vilken utsträckning sidorna faktiskt används. Brist på tid 

och resurser sägs vara en orsak till att arbetet med lättläst inte kommer att utvidgas och stora 

organisationer med avskilda enheter och ansvar sägs försvåra arbetet mot medborgaren. Det framträder 

även en medvetenhet om att det i ”tillgänglighetsvärlden” råder olika uppfattningar om lättläst och 

huruvida det ska användas.  

Målgruppen för den lättlästa informationen säger några är svår att definiera. Sven på Migrationsverket 

ställer sig frågande om den aktuella lättlästa informationen når myndighetens målgrupp över 

huvudtaget. Primära målgrupper för den lättlästa informationen sägs generellt vara personer med 

lässvårigheter orsakade av någon typ av intellektuell funktionsnedsättning men också personer med 

dyslexi och personer med annat modersmål än svenska. Andra som kan ha nytta av texterna är 

personer som är läsovana, eller skolelever som behöver en lättare text. Kim på Arbetsförmedlingen 

säger att man inte vill boxa in folk och att den lättlästa informationen inte är öronmärkt för någon 

specifik grupp. Hon läser själv lättlästa texter ibland när hon är stressad då det är kortfattat och går 

snabbt.   

Det är bara CSN som har gjort användarundersökningar av de lättlästa texterna medan några av de 

andra uppger att de planerar att göra detta. CSN och Arbetsförmedlingen planerar att fortsätta och 

utveckla den lättlästa informationen, DO hade utvecklat mer om de haft mer tid och resurser, 

Migrationsverket har inte satt ned foten i frågan. Försäkringskassan håller i dagsläget på att diskutera 

hur de ska arbeta med lättläst information.  

Resultatet visar överlag på olika ambitioner och inställningar till lättlästa texter på myndigheterna.  
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Diskussion 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att generera kunskap om hur lättläst information 

både möjliggör och begränsar handlingsutrymmet för den tänkta målgruppen, baserat på 

myndighetsinformationen. Nedan följer en sammanställning av min analys där jag försöker svara på 

frågeställningarna och relatera resultatet till tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna.  

E-förvaltning som serviceförvaltning 

Det är en optimistisk inställning till it som framställs i den digitala agendan. På samhällelig nivå 

kommer digitaliseringen att stärka Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga 

samtidigt som de mänskliga rättigheterna respekteras och en hållbar utveckling säkras.  

E-förvaltningen kopplas samman med begreppen effektivitet, service, tillgänglighet och öppenhet. 

Man framskriver att det ska finnas ett stort och varierande utbud av tjänster, som utvecklats av både 

privata och offentliga aktörer för att hantera olika situationer i livet, från vaggan till graven. I 

förhållande till medborgarna, kommer it att förbättra och förenkla vardagen för alla, oavsett var i livet 

man befinner sig. Individuellt anpassad service och e-tjänster gör att medborgarna kan utöva 

delaktighet och självbestämmande utifrån sina egna förutsättningar. Denna optimistiska inställning till 

it bekräftar resultatet från Homburg och Bekkers (2007) studie av policydokument om e-government 

som innehöll mytbildningar och utopiska visioner om möjligheterna och effekterna av e-government, 

härmed begrepp som demokrati och effektivitet och medborgarnas behov i fokus.  

E-förvaltning, så som det konstrueras i den digitala agendan, beskrivs som allt mindre byråkratisk i 

förhållande till en allt mer aktiv medborgare. Detta är i linje med en liberal styrningsmentalitet att den 

moderna staten uppnår mest effektivitet när den kan reglera så mycket som möjligt med ett minimum 

av ingrepp. Här kan e-förvaltningen då ses som del av en social praktik som försöker utvinna så 

mycket som möjligt av medborgarna genom att helt enkelt låta dem sköta flera administrativa ärenden 

själva (Giritli Nygren, 2009). Några av intervjupersonerna uttrycker detta också, att målet är att 

webbplatsen ska vara så bra som möjligt så att medborgarna inte behöver ringa eller e-posta, utan kan 

sköta sina ärenden själva (CSN och Försäkringskassan).  

I den digitala agendan beskrivs e-förvaltningen också som en serviceorienterad förvaltning och flera 

av intervjupersonerna använder ordet ”kund” när de talar om medborgarna. De tror också att 

utvecklingen går mot att myndigheters webbplatser blir mer skräddarsydda efter kundens 

(medborgarens) önskemål och behov. Användningen av ord som kund och service från den privata 

sektorn visar på ett marknadsorienterat tänkande, en marknadsdiskurs. På 1980-talet började New 

Public management diskurser med arbetsmetoder och arbetssätt från näringslivet som mall för 

styrningen att användas i den offentliga sektorn, vilket innebar en effektivisering och en strävan mot 
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en mer marknadsorienterad offentlig sektor. Den offentliga sektorn har genomgått reformeringar med 

möjligheter för privata alternativ och ökad valfrihet inom flera sektorer, bland annat genom att 

offentliga monopol har avreglerats och blivit privata. Utvecklingen har sedan gått allt mer mot ett 

kvalitetsperspektiv och en individualiseringstrend, där ”empowerment” lyfts fram som ett sätt att 

bemyndiga individer rätten till självbestämmande. Medborgaren kan utöva makt genom sitt inflytande 

i positionen som ”kund” och då välja mellan olika utbudsalternativ (Almqvist, 2006, Giritli Nygren, 

2009 ).  

Om man ser på medborgaren som en kund blir det också upp till kunden att söka information från 

myndigheterna och basera sina val på.Medborgaren görs på så sätt ansvarig genom sina rättsliga 

skyldigheter men kan också utkräva ansvar genom sina lagliga rättigheter. Rahm och Ohlsson (2009) 

gör liknelsen med att ”kunden kan göras ansvarig för att välja tjänster och producent av tjänster, men 

kan också utkräva ansvar genom att klaga på tjänsterna eller välja en annan producent.” (s. 40).  

Utifrån en sådan marknadsdiskurs handlar information från myndigheten kopplad till medborgarrollen 

då om att informera om den tjänst eller vara som erbjuds. Avregleringen av det offentliga monopolet 

innebär även att man konkurrerar med privata aktörer, vilket syns i den digitala agendan i målet att 

offentliga tjänster ska levereras på ett lika effektivt och enkelt sätt som från privata tjänsteleverantörer. 

För myndigheten handlar det då om att vinna medborgarens (kundens) förtroende,vilket påverkar 

kommunikationensom då blir mer personlig, med språkdrag från den privata sfären (Hellspong& 

Ledin, 1997). Detta bekräftas av intervjupersonerna som förutom att tala om medborgarna som kunder 

också talar om relationen mellan myndighet och medborgare, som mer jämlik jämfört med tidigare. 

Jennie på DO säger att myndigheten fortfarande har makten och att det är myndighetens forum men att 

etableringen på webben har inneburit att kommunikationen mellan myndighet och medborgare sker på 

mer lika villkor, och att det är ett mindre avstånd mellan medborgare och myndighet. När 

intervjupersonerna får spekulera om webbplatsen i framtiden är det just en ökad användarorientering, 

en mer interaktiv och skräddarsydd webbplats och ökad personlig service som förs fram.  

Den mer jämlika relationen är även något som syns på myndighetsspråket, menar Kim på 

Arbetsförmedlingen, som tar upp etableringen av och intresset för klarspråk på myndigheterna som 

exempel. Hon säger att man trycker mer på demokratiperspektivet – att alla har rätt till informationen 

och att den inte är till för några få utvalda. Myndigheterna skriver inte romaner utan finns faktiskt till 

för att underlätta i en del av folks liv, säger hon också. Kim och Sven distanserar sig från 

uppfattningen om att språket skulle förflackas eller att det skulle vara statuskränkande och barnsligt 

med ett förenklat språk från myndigheter. Här framträder således två stridandemyndighetsdiskurser. 

En demokratisk myndighetsdiskurs som är användarorienterad där medborgarens förståelse och 

förtroende för myndigheten står i centrum, ochen mertraditionell myndighetsdiskurs där myndigheten 

genom att använda ett byråkratiskt fackspråk befäster sin position och status som auktoritet i 

förhållande till medborgaren. Kim och Sven använder då den senare för att positionera sig emot den. 

Kanske kan etableringen och utbredningen av klarspråksarbetet på myndigheterna då, förutom att 

förstås i en demokratisk diskurs, även förstås i en marknadsdiskurs, i utvecklingen mot en 

serviceförvaltning med kunden i fokus. 
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Medborgarna och e-förvaltningen 

Så som e-förvaltningen konstrueras i den digitala agendan och i intervjuerna,blir medborgarna alltså 

mer aktiva och positioneras som kunder i förhållande till e-förvaltningen. De är aktiva som 

informationssökare, på webben, från att tidigare varit passiva mottagare av information. Denna aktiva 

roll som kund gör också att det är upp till kunden att söka information från myndigheterna som grund 

för de val som görs och de beslut som fattas. Medborgarna görs alltså på så sätt ansvariga för de val de 

gör och också för att vara informerade. 

För att kunna agera enligt bilden av denna aktiva medborgare krävs digital kompetens. Digitalt 

kompetenta medborgare beskrivs ha goda chanser att få anställning och delta i alla aspekter av 

samhällslivet. I den digitala agendan definieras inte närmare vad man menar med digital kompetens 

men man kan ana en parallell till de åtta nyckelkompetenser
22

 för livslångt lärande som EU tagit fram. 

Digital kompetens beskrivs där som ”säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål, och underbyggs av grundläggande IKT - 

färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och 

utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.” (EU, 2007, s. 

7). Detta kräver således också en god digital läsförmåga i förhållande till nya läspraktiker på webben, 

vilket i sig förutsätter god traditionell läsförmåga. Grundläggande kunskaper i läs- och skrivkunnighet 

beskrivs också av EU som en förutsättning för nyckelkompetenserna.  

Inte alla är delaktiga 

I den digitala agendan uttrycks även en medvetenhet om att det finns personer som av olika 

anledningar inte vill använda eller delta på internet. Alla som vill ska kunna använda de möjligheter 

som digitaliseringen erbjuder, oavsett personliga förutsättningar. Vid sidan om frivilligheten att delta 

förutsätts dock, i växande utsträckning, ett digitalt innanförskap för att kunna delta i samhället. Detta 

digitala innanförskap beskrivs som ”möjligheten att delta i alla aspekter av samhällslivet och att kunna 

utöva sina rättigheter som medborgare.” Frivilligheten blir då inte lika tydlig (idag kostar det till 

exempel pengar om man inte kan betala räkningar på internet). 

Samtidigt framskrivs digitaliseringen också som något annalkande och ovisst, som något oundvikligt 

som inte går att avvärja sig från. Personer som av olika anledningar inte deltar på internet, skriver man 

därför kommer att påverkas vare sig de vill eller inte. Denna inställning märks också hos E-

delegationen som menar att it inte bör ses som en teknologi bland andra, utan som något mer 

genomgripande (SOU 2011:67). Dessa uttalanden kan tolkas som teknikdeterministiska då de 

tillskriver tekniken en potential att omvandla samhället. Tekniken upplevs då som stängd för 

individens val och kan inte påverkas eller kontrolleras (Gustavsson, 2002). Formuleringen ”att ta till 

vara på möjligheterna av digitaliseringen” är ytterligare ett exempel på denna inställning. It blir som 

ett verktyg som redan finns där, som något oberoende.  

                                                      
22

Nyckelkompetens beskrivs som ”den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och 

utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning.” (EU, 2007, s. 3).  
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Personer som vill men inte kan delta på webben på grund av olika personliga förutsättningar, så som 

ålder, funktionsnedsättning och kunskapsnivå, men även ekonomiska, kulturella och etniska 

förutsättningar, ska kunna göra detta. Myndigheterna framskrivs ha ett särskilt ansvar för att vara 

förebilder och pådrivande i detta. Som ett led för att öka tillgängligheten till offentliga tjänster ska 

informationen vara tillgänglig i ett sådant format så att så många som möjligt kan använda den. 

Lättläst kategoriseras, tillsammans med uppläsning, teckenspråk och översättningar till andra språk, 

som ett sådant format. Detta visar på mönster från en funktionshinderspolitisk diskurs, vars inflytande 

i denna praktik kan ha att göra med det som hänt inom funktionshinderspolitiken på senare tid, och 

inneburit ett tydligare ansvar för myndigheterna, bland annat genom Förordningen om de statliga 

myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken (SFS 2001:526) och ansvaret som 

strategiska myndigheter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket). Detta märks 

även i intervjupersonerna sätt att tala om lättläst med motivationen att de började med att erbjuda 

information på lättläst svenska som ett led i tillgänglighetsarbetet. I denna diskursska då tillgänglighet 

till information förstås som en demokratisk rättighet för personer med funktionsnedsättning.  

Styrningsrationaliteter i förhållande till e-förvaltningen 

De element och diskursiva mönster som framträder i talet om e-förvaltning visar på en övergripande 

liberal styrningsmentalitet. En syn där individen och dess frihet och rättigheter är i centrum.  

För att återknyta till teorin och besvara frågeställningarna är det som framträder i talet och 

praktiserande av e-förvaltning ett marknadsorienterat tänkande. I denna diskurs positioneras 

myndigheterna och e-förvaltningen som en serviceförvaltning som ska erbjuda tjänster och service till 

medborgarna som positioneras som kunder. Medborgarna blir aktiva och självständiga subjekt som 

sköter sina ärenden på egen hand med hjälp av olika e-tjänster och effektiv självservice. 

Myndigheterna kan på så sätt effektivisera sitt arbete och sänka sina kostnader. Myndigheternas 

maktutövning gentemot medborgarna blir då mer indirekt, frigörande och reglerande på samma gång. 

Medborgarna utövar en reglerad frihet och tar till vara på sig själva och görs som kunder ansvariga för 

de val de gör och att de är informerade. Styrningen sker då genom de val som kunden kan välja 

emellan.  

Målet att Sveriges ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter ses som ett 

gemensamt projekt där alla har en roll att spela, vilket då kan sägas nås om medborgarna reglerar sig 

på detta sätt. Så som Lövgren (2007) uttrycker det handlar det om en självreglering som harmoniserar 

med kollektiva mål. 

Lättläst tolkat som styrningsteknik tillsammans med övriga format, kan i detta sammanhang då sägas 

ge uttryck för en individualisering i styrandet, att man ser till varje enskild medborgares behov och 

rättigheter. Ett sätt att se till att alla får möjlighet att utföra sina skyldigheter och ta till vara på sina 

rättigheter som medborgare på webben. Med Foucaults termer en pastoral omsorg om individen, alla 

och en var. Man skulle då även kunna se arbetet med att erbjuda information i alternativa format, som 

en styrningsteknik för att nå fler självreglerade och digitalt delaktiga subjekt, och då även målet ovan.  

Styrningsrationaliteter i förhållande till e-förvaltningen skulle man då kunna säga opererar (görs 

tekniska) dels genom självreglerande teknologier där medborgarna disciplinerat använder sig av e-

förvaltningens självservice under eget ansvar, dels genom en pastoral maktutövning i strävan om att 
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värna om varje medborgares behov och mänskliga rättigheter.Detta visar då på en spänning mellan att 

å ena sidan låta medborgarna ansvara för sig själva som aktiva, självständiga och rationella kunder, 

ochå andra sidan med pastoral omsorg se till varje enskilt subjekts behov. Det är denna spänning som 

Foucault lyfter fram och som belyses i Henman & Deans (2004) studie om välfärdsstaten i Australien. 

De visar hur konkurrerande styrningsrationaliteter, objekt och maktformer verkar genom pastoral makt 

och omsorg om varje subjekt och en liberal styrningsrationalitet där medborgarna ses och styrs som 

rationella och självständiga subjekt. 

Lättläst i myndigheternas ögon 

Myndigheterna handlar alltså på indikation om att det finns ett behov av lättlästa texter och är på så 

sätt medskapare av detta behov. Medan de talar om klarspråk och fördelarna med ett förenklat språk 

från myndigheter, så talar de om lättlästa texter på ett lite annorlunda sätt. Lättlästa texter kan låta 

nedlåtande, barnsliga och fördummande och omnämns som texter som man som läsare kanske inte vill 

erkänna eller tycker att man behöver. Detta säger något om hur man utgår från ”normalläsare”, det vill 

säga goda läsare som läser och begriper ”normalsvenska”, när man talar om lättläst. Resonemanget att 

normalläsare kanske irriterar sig på de korta raderna eller att de känner sig dumma när de läser visar 

också på detta. Hanells (2009) studie om flerspråkigas attityder till lättlästa texter bekräftar dock inte 

denna bild, däremot kunde deltagarna i hennes studie uppleva de lättlästa texterna som tråkiga.  

Lättläst som format definieras mycket av vad det inte är (det innehåller inte svåra ord, inte för långa 

meningar osv.) och det finns ingen enhetlig definition eftersom den lättlästa textens form, innehåll och 

struktur beror på den avsedda läsaren. Benämningen lättläst implicerar att det handlar om en 

lättbegriplig text som då står i relation till något som är svårläst. De lättlästa texterna sätts av 

intervjupersonerna i kontrast till den övriga sidan som då benämns som skriven på ”normalsvenska”. 

Jennie på DO problematiserar detta men menar att arbetet med att förenkla även övriga texter på 

webben genom att skriva klarspråk gör att så inte blir fallet. Detta är något som även Englund & 

Sundin (2005) för fram uttrycker att den övriga sidan kan bli onödigt svår när skribenten kan ta till 

argumentet att ”den som inte förstår kan läsa den lättlästa texten” (s. 16). 

Produktionen av lättläst information verkar även kräva lite mer ansträngning, jämfört med arbetet med 

klarspråk. Intervjupersonerna säger att det är svårt att förklara komplicerade regler och att det är svårt 

att vara normkritisk när man skriver på lättläst svenska. Talet om lättläst i en demokratisk diskurs – att 

alla ska ha rätt att förstå information från myndigheten – verkar även konkurrera med att lättläst ska 

väljas utifrån vilken typ som är mest effektiv, och att myndigheterna bara kan göra vad som är möjligt 

inom sin budget och utifrån sina resurser. Här blir lättläst till en ekonomisk fråga och omtalas i en 

nyttodiskurs. Det demokratiska krockar med det ekonomiska. Förutom detta framkommer vissa 

organisatoriska problem som intervjupersonerna menar påverkar arbetet med lättläst information. Det 

tar tid att producera lättlästa texter då de måste gå via olika instanser och godkännas på olika nivåer. 

Myndigheternas position under regeringen gör också att uppdraget kan förändras snabbt vilket riskerar 

att påverka arbetet med lättläst och tillgänglighet generellt.  
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Lättläst – för vem? 

Det framträder två huvudsakliga målgrupper för lättläst information hos intervjupersonerna och i 

debatten om lättläst: personer som är ”normalbegåvade” med lässvårigheter och personer som har 

någon typ av intellektuell funktionsnedsättning som medför lässvårigheter. Det framträder också en 

tredje grupp, personer som inte har några lässvårigheter men som kan sakna förkunskap om innehållet 

och har svårt att förstå orden. Hit kan de personer räknas som är läsovana eller har ett annat 

modersmål än svenska. För dessa personer är orden problemet, inte själva texten, så som Sven på 

Migrationsverket uttrycker det. Han tycker vidare att lättlästa texter blir så enkla att de blir krångliga 

att läsa och att upprepningen av substantiven stör läsningen. Liksom Sven, menar Falk & Johansson 

(2006) att lättlästa texter kan avskräcka andra läsare genom att förklara sådant som läsaren redan vet 

då det inte är förkunskapen som är problemet. Här blir det tydligt hur vilken målgrupps perspektiv 

man utgår ifrån när man talar om lättlästa texterpåverkar huruvida texten är lättläst eller ej. Talar man 

om den tredje gruppen (som saknar förkunskap och har ett bristfälligt ordförråd) kan texter som är 

skrivna för gruppen med någon intellektuell funktionsnedsättning och lässvårigheter, upplevas som 

alldeles för enkla. Hur förklarande och förenklad den lättlästa informationen ska vara beror således på 

vem den riktar sig till, och för vem den då blir lättläst.  

Så vilken grupp ska myndigheterna skriva för? Englund Hjalmarsson & Jenevall (2011) hävdar att i 

den första gruppen med personer med intellektuell funktionsnedsättning (de skriver 

utvecklingsstörning) är så få som över huvud taget kan läsa utan hjälp. Därför menar de att det är 

bättre att satsa på den större gruppen med normalbegåvade personer med lässvårigheter och därmed 

inte använda mycket förenklade texter. Boman& Tronbacke (2011) menar att även denna grupp kan ha 

problem med förkunskap, ordförråd och erfarenheter, och då behöva förenklade ord och många 

förklaringar, trots att de är normalbegåvade. De kategoriserar även mottagarna lite annorlunda om man 

ser till de tre nivåer på lättläst som stiftelsen arbetar med.  

De flesta av intervjupersonerna uppger att man primärt riktar sig till personer med någon form av 

intellektuell funktionsnedsättning med den lättlästa informationen, men även till personer med dyslexi 

eller personer med ett annat modersmål än svenska. Detta kan tolkas som att de ser de lättlästa texterna 

som ett medel för att nå så många som möjligt, som av olika anledningar har svårt att ta till sig 

informationen på den övriga sidan. Kim på Arbetsförmedlingen uttalar också hur man inte vill 

öronmärka den lättlästa informationen för någon specifik målgrupp eller boxa in folk och bestämma 

vem som ska ta del av vad. Men för att detta skulle vara möjligt så skulle flera olika typer av lättlästa 

texter behöva användas. Denna uppfattning går då alltså emot det som framförs i debatten om lättläst 

information och i de riktlinjer som finns – att det är viktigt att veta vem eller vilka man skriver för då 

detta påverkar struktur och innehåll på de lättlästa texterna. En lättläst text kan inte vara lättläst för 

alla.  

Trots detta så är det bara CSN av de myndigheter som deltar i studien, som har gjort en 

användarundersökning på den målgrupp man ämnar rikta sig till med de lättlästa texterna.För de flesta 

av myndigheterna som deltog i studien skrevs de lättlästa texterna för några år sedan, och uppdateras 

vid behov. De finns då en risk att myndigheternas lättlästa information är skapad på ett sådant sätt att 

den inte blir lättläst för någon. 
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Lättläst i praktiken 

Det finns några komplikationer eller problem som är svåra att frånkomma när det gäller lättlästa texter. 

Det handlar bland annat om hur långt det går att förenkla en text utan att budskapet går förlorat. I den 

lättaste varianten (nivå lättast) i exemplet från Centrum för lättläst (se s. 15) är det till exempel inte 

helt enkelt att avgöra vilket budskap texten har. Här går frågan om trygghet och hur detta är kopplat 

till identiteten förlorat i jämförelse med originaltexten. Jennie, på DO, menar att lättlästa texter går till 

kärnan i budskapet i informationen utan att ”lulla till det”. Samtidigt menar hon att det kan vara svårt 

att behålla och föra fram ett normkritiskt perspektiv när man ska skriva för mottagare som saknar 

förkunskap i ämnet och som har svårt att läsa mellan raderna. I DO:s fall är det just ett normkritiskt 

perspektiv man som myndighet står för, men som då kan vara svårt att förmedla på ett förenklat sätt. 

Om den lättlästa informationen blir så förenklad att budskapet går förlorat, får detta givetvis 

konsekvenser för läsaren. Myndighetsinformation är ofta informativ eller instruktiv och orienterar sig 

mot handling. Om budskapet inte går fram begränsar detta handlingsutrymmet för läsaren. Läsaren 

riskerar att göra (onödiga) fel, fylla i en blankett fel eller gå tidskrävande omvägar. Om det upptäcks 

får myndigheten dessutom mer arbete att göra genom att åtgärda de fel som begåtts. Det ligger 

ocksåinbyggt i skriven kommunikation att det inte går att veta om budskapet verkligen går fram, att 

vara säker på att texten uppfattas och förstås så som den är avsedd att förstås. 

Nyström Höög (2009) varnar för att språkvårdsinsatserna stannar på en ytspråklig nivå när utbudet av 

samhällsinformationen blir allt mer komplext och medborgarna ställs inför svåra val som kan få 

ekonomiska konsekvenser. Hon syftar till klarspråksverksamheten och hur en ytspråklig förenkling av 

komplexa texter i värsta fall gör att det komplexa innehåller framstår som enklare än vad det är. Här 

går det att dra paralleller till information på lättläst svenska. Om innehållet förvanskas påverkar detta 

handlingsutrymmet för läsaren, det blir en falsk enkelhet som döljer mer än den förklarar.  

Förenklingen och användningen av ett personligt tilltal kan också påverka hur texternas innehåll 

uppfattas, texterna blir mindre auktoritära samtidigt som myndigheternas roll och maktutövning blir 

mera indirekt och därmed svårare att upptäcka (Forsberg, 2012). Här måste läsaren ha kunskap om 

myndighetsdiskursen för att förstå budskapet i sin rätta kontext och vad som förväntas av läsaren. 

En annan aspekt avanvändningen av lättläst är huruvida omfattningen av innehållet i den lättlästa 

informationen är tillräckligt för läsaren för att utföra sitt ärende på egen hand. Enligt den 

myndighetsundersökning som Centrum för lättläst gjorde 2011 hade de flesta myndigheter med ett 

lättläst webbrum(myndigheterna i min studie inkluderat) ett flertal utvalda rubriker om myndigheten 

och dess tjänster, men flera huvudämnen saknades (se tre olika nivåer s.15). Generellt finns sällan 

heller nyheter på lättläst svenska. Detta förutsätter att läsaren går in på övriga sidor, får hjälp av någon 

annan, eller ändå tvingas kontakta myndigheten på annat sätt för att få kompletterande information. 

Ovan nämnda myndighetsundersökning visar ocksåhur läsarna ofta hänvisas till ett telefonnummer 

eller mer information på ordinarie webbsidor. Även Forsbergs (2012) studie visar på hur de lättlästa 

sidorna kan liknas vid återvändningsgränder för läsaren. Bristande information på de lättlästa sidorna 

kan därför ses som begränsande för målgruppens handlingsutrymme. Webbplatsbesökare har ofta ett 

syfte med sitt besök och investerar sin tid i webbplatsen och förväntar sig något tillbaka. Om 

innehållet på de lättlästa sidorna inte är tillräckligt informativt kan detta även påverka framtida besök 

på andra webbplatser med lättläst information.  

Men, så som lättläst konstrueras i de riktlinjer som finns, så är informationen inte heller tänkt att vara 

heltäckande. I Vägledningen för webbutveckling står till exempel att myndigheterna åtminstone bör ha 
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grundläggande information om myndigheten och dess verksamhet (se s. 14). Men också att man om 

möjligt bör ha även de allra mest lästa texterna i lättläst format. Det finns således ingen tanke ellermål 

att informationen på lättläst svenska ska vara heltäckande. Några av intervjupersonerna talar också om 

lättläst information som texter som läsarna läser inledningsvis. Man beskriver läsaren som någon som 

så småningom blir modigare och tar reda på mer och vågar läsa texter även på övriga sidor på 

webbplatsen. Funka, som tar upp hur det kan vara svårt för läsarna att hitta de lättlästa texterna, menar 

att det är ännu svårare när läsaren behöver växla mellan lättläst och annan information (se s. 19). Detta 

ställer krav på förmågan att navigera och konstruera texten som läsare på webben. Hur detta påverkar 

läsaren beror således på läsarens förmåga att ta till sig texten på den övriga sidan. Frågan blir då vad 

det egentliga syftet med lättläst information från myndigheter är. 

Svårigheter med lättläst information som kan påverkahandlingsutrymmet för läsaren kan 

sammanfattningsvis då sägas vara att budskapet riskerar att gå förlorat när man förenklar en text, 

vilket gör att läsaren handlar på ett felaktigt sätt vilket kan få konsekvenser för både myndighet och 

medborgare. Det gäller även tvärt om, att innehållet framstår som lättare än vad det egentligen är. 

Slutligen ligger det hos läsaren att ha kunskap om myndighetsdiskursen för att förstå vilka handlingar 

som är möjliga och vilka förväntningar som läggs på läsaren. Alla dessa aspekter av lättläst är således 

relativa.  

Att innehållet inte är tillräckligt och förutsätter att läsaren kan läsa den övriga texten på sidan, får hjälp 

eller kontaktar myndigheten på annat vis är ytterligare ett begränsande drag som påverkar för läsaren. 

På sätt och vis har man då redan i framställningen av lättläst, som ett komplement till den övriga sidan, 

bestämt målgruppen.  

Lättläst som styrningsteknik 

Så hur fungerar lättläst som styrningsteknik i praktiken? Den mer demokratiska och 

användarcentrerade myndighetsdiskursen, som framträder i intervjupersonernas sätt att tala om 

medborgarna, innebär en bekräftelse av att det finns ett behov av att tillgängliggöra information och 

därmed öka möjligheterna för medborgarna att ta till sig texter på olika sätt. Men det framstår också en 

spänning mellan talet om lättläst i en nyttodiskurs och talet om lättläst i en demokratisk diskurs.Här 

måste myndigheterna välja vilka man riktar sig till och därmed vilken typ av lättläst text man ska 

erbjuda, då en och samma text inte kan vara lättläst för alla. Viljan att inte öronmärka de lättlästa 

texterna och därmed avsaknaden av en tydlig målgruppsbild på några av myndigheterna, gör då att det 

finns en risk att den lättlästa informationen är skapad på ett sådant sätt att den inte blir lättläst för 

någon. Heterogeniteten hos den tänkta målgruppen, så som den konstrueras av några av 

intervjupersonerna, riskerar då att diskvalificera lättläst som format. 

Några av intervjupersonerna tar också upp hur valet av typ av lättläst format styrs av att det ska vara 

den typ som är mest effektiv, och därmed nå så många som möjligt, vilket ger uttryck för en 

nyttodiskurs. Detta gör att vissa grupper då exkluderas. I debatten om lättläst och så som några av 

intervjupersonerna resonerar så gäller det till exempel personer med intellektuell 

funktionsnedsättning,med motivering att de ändå är för få som kan läsa utan hjälp. 

Lättläst, konstruerat som ett format som ska fungera som ett komplement till övriga texter, bidrar även 

indirekt till urvalet av målgruppen. Det snäva innehållet i den lättlästa informationen, gör att det 
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främst är personer som kan läsa övriga texter på webbplatsen som gynnas mest av och ges störst 

handlingsmöjligheter baserat på den lättlästa informationen. Texten kan ge en inblick i innehållet och 

hur läsaren ska gå tillväga för att ta reda på mer om ämnet.Om innehållet inte är tillräckligt eller 

budskapet inte når fram kan innehållet kompletteras med information från övriga sidor. Det är då 

också avgörande att läsaren har kunskap om myndighetsdiskursen för att förstå vilka handlingar som 

är möjliga och vilka förväntningar som läggs på läsaren. 

Lättläst somstyrningsteknik gör då att delar av myndighetsinformationen blir lite mer tillgänglig för 

några fler läsare. Dessa läsare kan då bli mer självgående i förhållande till e-förvaltningen och mer 

informerade. För att återknyta till inledningen så behövs tillgång till information för att man ska kunna 

skapa sig kunskap om sin situation och sina möjligheter.Om man begriper myndighetsinformationen 

kan man också fatta välgenomtänkta och gynnsamma beslut som då kan påverka positionen i 

samhället, så som det skrivs fram i den digitala agendan. 

Andra grupper, som inte har möjlighet att läsa övriga texter på webbplatsen och kanske därför 

egentligen är i störst behov av en förenklad information,kan då bara läsa denlättlästa informationen 

(förutsatt att den är anpassad till denna målgrupp), som då ofta inte är tillräcklig som stöd för 

handling.Framställningen av lättläst som format, så som det konstrueras av myndigheterna, kan då 

sägas bidra till uppdelningen av målgrupperna och då också medborgarna.Personer som har 

svårigheter att ta till sig informationen från övriga texter på sidan kan inte utnyttja servicen som e-

förvaltningen förväntas ge fullt ut och därmed sköta sina ärenden helt på egen hand. I den digitala 

agendan står det att man ska fortsätta att ha kvar kontoren så att de som inte är digitalt delaktiga 

fortfarande kan besöka myndigheten. Personer som inte kan ta till sig information på webbplatsen kan 

då få hjälp på plats på myndigheten eller ringa till kundtjänst och få den informationen som 

efterfrågas. Men problemet kvarstår att kontakten med e-förvaltningen inte sker på lika villkor för alla 

medborgare och blir till en tidskrävande verksamhet för några av myndighetens målgrupper. 

Lättläst, tolkat som en styrningsteknik i förhållande till målet att göra medborgare till självreglerande 

digitalt delaktiga subjekt, gör då detta till viss del. Samtidigt befästerdet sociala ojämlikheter så som 

det används idag.Martin (2008) beskriver hur en teknikdeterministisk inställning ignorerar det faktum 

att teknologin är en produkt av mänsklig handling och interaktion. Användningen av metaforer så som 

informationssamhälle medför en syn på social förändring som något plötsligt och oväntat. Plötsliga 

skiften från det ena till det andra ignorerar den rådande sociala, ekonomiska och politiska ordningen. 

Han menar att vi fortsätter att leva i ett hierarkiskt och ojämlikt samhälle och att den digitala klyftan 

bara läggs till som en ny dimension på ojämlikheter som funnits sedan länge (s. 153). Även van Dijk 

(2005) tar upp denna aspekt och menar att där den digitala klyftan har slutat att breddas har den 

fördjupats. Ju mer informationsteknologin byggs in i samhället och påverkar vardagen, desto mer 

sammankopplas det till existerande sociala skillnader. Den digitala klyftan bör därför ses som ett 

socialt och politiskt problem, menar han. Hans studier visar hur skillnader i intellektuella förmågor är 

större i jämförelse med materiell tillgänglighet, vilket innebär att personer med hög nivå av traditionell 

läsförmåga också har en hög nivå av digital kompetens. Detta bekräftas också av PISA- undersökning 

om traditionell läsförståelse och digital läsförståelse. Iden digitala agendan pekar man med entusiasm 

på det relativt höga resultatet svenska elever fick på det digitala läsförståelsetestet. Det man inte tar 

upp är hur PISA och andra forskare hävdar att en god traditionell läsförmåga går hand i hand med 

digital läsförmåga och att läsförmågan i samma åldersgrupp sjunker. SCB:s statistik visar också hur 

utbildningsnivå i hög grad påverkar internetanvändningen bland privatpersoner i Sverige. Ju högre 

utbildad en person är, desto oftare använder hen internet.  
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Kanske är det då inte mer än en utopi att e-förvaltningen ska kunna vara tillgänglig för alla?Att det är 

möjligt för myndigheterna att dels bana väg för självreglerande subjekt, dels att med pastoral omsorg 

se till varje individs behov. I den digitala agendan uttrycks att e-förvaltningsarbetet ska leda till att det 

ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina 

skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Det kanske inte är möjligt att göra e-förvaltningen 

tillgänglig för alla, därav uttrycket ”så många som möjligt”. 

Tronbacke & Boman (2011) hävdar att om alla myndighetstexter var skrivna enligt klarspråk, 

kompletterades med en sammanfattande text på lättläst svenska och gick att få upplästa på webben 

(helst med ljud och bild), så skulle man åtminstone börja närma sig tillgängliga texter för alla 

medborgare. Denna vision skulle då innebära att läsaren av den lättlästa texten erbjuds flera sätt att ta 

till sig information. Något som också verkar vara på gång på myndigheterna, som talar om det ”tredje 

språket”. Kanske måste man då också vidga problemet med otillgänglig information på webben. Inte 

bara tala om det i en funktionshinderspolitisk diskurs som en fråga om tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning, utan som ett större, växande problem.Nivån på läsförmågan i samhället sjunker 

och trycket på tillgängliga webbplatser ökar i takt med en åldrande befolkning och därmed fler som får 

svårigheter att använda webbplatser som inte är tillgängliga (Denizhan, 2008). Personer med annat 

modersmål än svenska hänvisas till översättningar på olika språk som erbjuds på webbplatsen. 

Översättningar som enligt några av intervjupersonerna är svåra att kontrollera och därmed garantera 

följer Språklagens krav på att språket från offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.  

På myndigheterna som deltagit i studien har de lättlästa texterna skrivit för några år sedan och ligger 

där de ligger på webbplatsen och uppdateras efter behov. I några fall vet man alltså inte om någon 

läser dem eftersom inga användarundersökningar görs. Det egentliga syftet med användningen av 

lättlästa texter på myndigheterna, så som de används av några av myndigheterna idag, blir då otydligt. 

Är det som Forsberg (2012) skriver, en kompromiss: att myndigheterna uppfyller sina skyldigheter 

och medborgarnas rättigheter enligt Språklagen, men inte medborgarnas faktiska behov? Eller ska det 

kanske ses som en avspegling av debatten i ”tillgänglighetsvärlden” och en väntan på tydligare 

riktlinjer?  

I den digitala agendan betonas att alla som vill ska kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter. 

Uttrycket ”alla som vill” kan tolkas somatt man låter den enskilde medborgaren själv ta beslutet och 

därmed också ansvaret att underkasta sig den subjektivitet som förväntas för att kunna integreras i det 

digitala samhället.Den pastorala omsorg som jag behandlat lättläst som ett uttryck för, kan då kopplas 

till ansvar. Var ligger ansvaret att värna om alla medborgares rättigheter, att även svaga läsare ska 

kunna begripa informationen från myndigheter och på så sätt delta i det digitala samhället som 

välinformerade subjekt? 

Positioneringen av medborgarna som kunder i en användarcentrerad utveckling av e-förvaltningen 

skulle, om man drar det till sin spets, innebära att man inte bara rådfrågar medborgarna om hur 

servicen bäst ska tillhandahållas utan också om att medborgarna kan avkräva ansvar för utvecklingen 

(Lindblad-Gidlund, 2010 ). Då skulle kanske också tillgängliggörandet av information i olika format 

få en ännu starkare ställning i myndigheternas arbete.   
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Konklusion 

Jag har ovan diskuterat hur lättläst som format både är begränsande och möjliggörande för den tänkta 

målgruppen, baserat på myndighetsinformationen. Så som det konstrueras och används av 

myndigheterna i studien blir alltså delar av myndighetsinformationen lite mer tillgänglig för några fler 

läsare. 

Även om intervjupersonerna talar om lättlästa texter som barnsliga, fördummande och nedlåtande för 

läsaren framkommer ändå en vilja att bli mer tillgängliga som myndighet och ett intresse för att alla 

ska kunna förstå den information man erbjuder.Viljan att inte öronmärka den lättlästa informationen 

till någon specifik målgrupp med argumentet att så många som möjligt ska kunna ta del av 

informationen, i en demokratisk diskurs, och det faktum att man erbjuder flera olika alternativa format 

visar på detta. Utan en tydlig målgruppsbild och användarundersökningar för att testa texterna finns 

det dock en risk att myndigheternas lättlästa information är skapad på ett sådant sätt att den inte blir 

lättläst för någon.Detta är då i allra högsta grad en begränsning av handlingsutrymmet för läsaren, att 

texter som utger sig för att vara lättlästa inte är det i läsarens ögon.  

Andra faktorer som kan begränsa den tänkta målgruppens handlingsutrymme är om budskapet går 

förlorat när man förenklar en text, vilket gör att läsaren handlar på ett felaktigt sätt vilket kan få 

konsekvenser för både myndighet och medborgare. Det gäller även tvärt om, att innehållet framstår 

som lättare än vad det egentligen är. 

Så som det konstrueras av intervjupersonerna ska de lättlästa texterna fungera som ett komplement till 

övriga texter på webbplatsen. Innehållet är då inte tillräckligt som stöd för handling utan förutsätter att 

läsaren kan läsa den övriga texten på sidan, får hjälp eller kontaktar myndigheten på annat vis. Det är 

då främst personer som kan begripa övriga texter på webbplatsen som ges störst handlingsmöjligheter, 

baserat på den lättlästa myndighetsinformationen. 

Lättläst, tolkat som en styrningsteknik i förhållande till målet att göra medborgare till självreglerande 

digitalt delaktiga subjekt, gör då detta till viss del så som det används av myndigheterna idag. 

Samtidigt befäster det sociala ojämlikheter.Problemet kvarstår att kontakten med myndigheter inte 

sker på lika villkor för alla medborgare, och blir till en tidskrävande verksamhet för några av 

myndigheternas målgrupper. 

I förhållande till tidigare forskning har jag med mitt angreppssätt, genom att behandla lättläst som en 

styrningsteknik, bidragit till ett nytt perspektiv på lättläst och därmed vidgat forskningsområdet. Det 

har även givit en inblick i hur arbetet med lättläst ser ut på myndigheterna idag och kan fungerasom 

underlag till en diskussion om varför de är 89 av 228 myndigheter som erbjuder lättläst information 

idag och inte fler. De tydligaste och kanske viktigaste resultaten är denmedvetenheten om och viljan 

att bli mer tillgängliga som myndighet, som intervjupersonerna uttrycker. Men framför allt den 

ovisshet som råder kring vem/vilka som de lättlästa texterna riktar sig till, vilka som faktiskt läser 

texterna, och om de över huvud taget läses. Detta visar sig vara en återkommande problematik som 

även diskuteras i debatten om lättläst, som beskrivs ovan.  

Nyligen kom ett kommittédirektiv från Kulturdepartementet med en översyn av statens insatser för 

lättläst (Dir. 2012:109). En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst med syfte 
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att ge regeringen beslutsunderlag för eventuella reformer och prioriteringar på området. En 

kartläggning av marknaden och målgrupper för lättläst är en del i utredningen. Utredningen ska främst 

bedöma förslag som berör målgrupper för lättläst nyhetsinformation och litteratur samt berörda 

aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2013. Det blir intressant att följa upp vad man 

kommer fram till och huruvida detta får en påverkan på myndigheternas arbete med lättläst 

information.  

Min studie 

Jag anser att jag med mina undersökningstekniker och diskursanalysen som metod har kunnat besvara 

mina frågeställningar och syftet med studien. Det har dock varit en balansgång hur mycket som ska 

redovisas i citat och övrigt för att tydligt kunna underbygga mitt resultat och mina slutsatser. 

Den teoretisk-reflexiva användningen av Foucault harinneburit att jag kontinuerligt återkommit till 

teorin under analysen. Min egen appliceringoch användning av de teoretiska verktygen på mitt 

material har då utvecklats och påverkats allt eftersom min egen förståelse av teorin fördjupats. 

Det huvudsakliga syftet har jag kunnat besvara genom att utgå från intervjupersonernas konstruktion 

av lättläst och dess målgrupp men också genom att diskutera hur lättlästa texter så som de är 

uppbyggda,kan vara begränsade i sitt innehåll och i sin struktur, genom vad de innefattar och utesluter 

som förenklad text. Resultatet från intervjumaterialet harbehandlats som en helhet och diskuterats dels 

för sig, dels tillsammans med den digitala agendan där diskursiva mönster återfinns i båda delar och 

visar på kopplingen mellan materialen. 

Som nämns i metoddiskussionen är det forskarens hantverksskicklighet som valideringen bygger på i 

förhållande till en diskursanalys.Jag har i den mån det varit möjligt eftersträvat att visa på en rimlighet 

i resultatet, en noggrannhet i min behandling och beskrivning av de val som gjorts, samt presenterat 

resultatet så att det framstår som tillförlitligt.  

Resultatet från min studie är kommet ur min tolkning och mitt sätt att sätta materialet i en kontext. Det 

kan därför inte generaliseras, vilket inte heller är ambitionen. Däremot kan det behandlas som en 

beskrivning av olika styrningsrationaliteter och diskurser som i dagsläget verkar inom it-politiken och 

e-förvaltningen som myndigheterna utgör.Det kan även säga något om hur lättläst, som 

styrningsteknik för att nå fler självreglerade och digitala subjekt, konstrueras och används på några av 

Sveriges myndigheter och vad denna användning då får för konsekvenser för den tänkta målgruppen 
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