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Begripliga avgöranden 

En undersökning av begripligheten i sex kammarrättsdomar 

Miriam Widenlöv 

Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka begripligheten i sex domar från Kammarrätten i 

Jönköping. Jag undersöker texterna med hjälp av Klarspråkstestet för domar, och belyser sedan 

testresultatet med textanalys. I textanalysen undersöker jag texterna med avseende på 

innehållskomponenter, textens yttre struktur, agentivitet, syntax och ordval. Ett annat mer allmänt 

syfte i denna del av min undersökning är också att utvärdera Klarspråkstestet för domar.  

Jag kompletterar även min analys av texten med intervjuer. Ett delsyfte i denna del av undersökningen 

är att ta fram en frågelista som Kammarrätten i Jönköping kan använda för liknande 

intervjuundersökningar i framtiden.  

Resultatet av Klarspråkstestet, textanalysen och intervjuerna visar att det finns begriplighetsproblem i 

de sex domarna. Problemen finns på olika nivåer i texten och berör framför allt texternas innehåll, 

yttre struktur, syntax och ordval.  

Min undersökning visar också att Klarspråkstestet för domar fångar upp dessa problem, men att det 

främst är vissa frågor i testet som har relevans. Det räcker därför inte att se till den samlade poängen 

på testet för att kunna bedöma textens begriplighet, utan det kräver en djupare tolkning av vad svaren 

visar.  

Nyckelord 
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1 Syfte och avgränsning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka begripligheten i sex domar från Kammarrätten i 

Jönköping. Finns det begriplighetsproblem i domarna, och vilka är de i så fall? Jag undersöker 

texterna med hjälp av Klarspråkstestet för domar, och belyser testresultatet med textanalys. Ett annat 

mer allmänt syfte i denna del av min undersökning är också att utvärdera Klarspråkstestet för domar. 

Fångar Klarspråkstestet upp det som gör domarna svåra att förstå? 

Jag kompletterar också min analys av texten med intervjuer. Ett delsyfte i denna del av 

undersökningen, som dock inte får lika mycket plats i min uppsats, är att ta fram en frågelista som 

Kammarrätten i Jönköping kan använda för liknande intervjuundersökningar i framtiden. 

I förvaltningsrättsliga mål är parterna oftast en myndighet och ett företag, eller en myndighet och en 

privatperson. Jag har valt att rikta in min undersökning på privatpersoners förståelse av domar. Även 

om begriplighetsproblem säkert kan förekomma även då parten är en myndighet eller ett företag har 

dessa aktörer andra möjligheter att klargöra innehållet i domen än privatpersoner har. På myndigheter 

arbetar jurister som processförare, och företag har ofta ombud som förklarar domen. Privatpersonerna 

har visserligen också ofta ombud som kan förklara komplicerat innehåll i domen, men det är ändå 

mellan privatpersoner och domstolen som det språkliga avståndet är allra längst.   
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2 Bakgrund 

2.1 Kammarrätten i Jönköping 
Informationen nedan är hämtad från Sveriges Domstolars webbplats (www.domstol.se) samt från 

samtal med min kontaktperson på Kammarrätten i Jönköping. 

2.1.1 Kammarrättens plats bland domstolarna 

I Sverige finns det tre olika typer av domstolar:  

 Allmänna domstolar (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen) 

 Allmänna förvaltningsdomstolar (förvaltningsrätt, kammarrätt, och Högsta 

förvaltningsdomstolen) 

 Specialdomstolar (Till exempel Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen)  

Kammarrätten i Jönköping är en av Sveriges fyra kammarrätter. Kammarrätten är andra instans inom 

de allmänna förvaltningsdomstolarna och prövar mål som har överklagats från förvaltningsrätten 

(tidigare länsrätten). Om man som part är missnöjd med kammarrättens dom kan man gå vidare och 

överklaga målet till Högsta förvaltningsdomstolen. 

2.1.2 Måltyper i kammarrätten 

Målen i kammarrätten kommer med vissa undantag från förvaltningsrätten. Enligt min kontaktperson 

på Kammarrätten i Jönköping handlar målen inte så ofta om att värdera bevisning, som de kan göra i 

allmän domstol. Kammarrättens uppgift är i stället oftast att enbart avgöra vad som är rätt och fel 

enligt lag. Handläggningen är oftast skriftlig, men i vissa måltyper förekommer muntliga 

förhandlingar. De vanligaste målen i kammarrätten handlar om: 

 skatt  

 socialförsäkring  

 socialt bistånd  

 körkort  

 psykiatrisk tvångsvård  

 vård av unga   

 vård av missbrukare   

 allmänna handlingar och sekretess  

 offentlig upphandling  

 vissa jordbruksfrågor  

 laglighetsprövning enligt kommunallagen 

2.1.3 Organisation 

Vid Kammarrätten i Jönköping arbetar cirka 75 personer. De anställda är uppdelade på två dömande 

avdelningar, en beredningsenhet och en administrativ avdelning. Överst i organisationen finns 

presidenten som är Kammarrättens chef. Under presidenten arbetar två lagmän. Lagmännen är 

avdelningschefer för de två dömande avdelningarna. Under dem arbetar fyra personer med titeln 

kammarrättsråd tillika vice ordförande. De i sin tur är chefer för varsin rotel där sammanlagt cirka 20 

kammarrättsråd arbetar. Utöver dessa finns också assessorer som är nyutbildade domare och fiskaler 

som är domare under utbildning. På kammarrätten arbetar också jurister som föredragande. De dömer 

inte i målen men bereder dem, det vill säga gör utredningsarbetet, och skriver förslag till dom. Den 

dömande verksamheten utövas av presidenten, lagmännen, kammarrättsråden och assessorerna. 
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2.2 Klarspråksarbete i domstolarna 
Sedan 1970-talet har man på olika sätt arbetat för att göra svenskt myndighetsspråk mer begripligt 

genom det så kallade klarspråksarbetet. Detta arbete har dock hittills koncentrerats på språket i 

förvaltningsmyndigheter i större utsträckning än på språket i domstolarna. 

År 2007 inleddes en statlig utredning, SOU 2008:106, Ökat förtroende för domstolarna (nedan 

Förtroendeutredningen), för att kartlägga hur kommunikationen mellan domstolarna och medborgarna 

fungerar. Syftet med utredningen var att ta reda på hur allmänhetens förtroende för domstolarna ser ut, 

och att sedan föreslå åtgärder som kan tänkas öka detta förtroende. Inom Förtroendeutredningen 

koncentrerade man sig framför allt på tre områden av domstolarnas verksamhet som har betydelse för 

allmänhetens förtroende: bemötande av parter och bevispersoner, domstolarnas kontakter med media 

samt utformningen av domar och beslut. I den del av utredningen som fokuserade på utformningen av 

domar och beslut gjordes tre språkvetenskapliga undersökningar. Dessa presenteras kort i avsnittet 

2.3.3 nedan. 

När Förtroendeutredningen var färdig gav man förslag på vad man inom Sveriges Domstolar bör göra 

för att stärka allmänhetens förtroende. I den del av utredningen som behandlade den språkliga 

utformningen av domarna gav man följande förslag (Förtroendeutredningen 2008 s.189): 

Vi föreslår att domstolarna och Domstolsverket ska utarbeta en strategi när det gäller utformningen av 

domar och beslut. Strategins innehåll ska bestämmas av domstolarna. Domstolsverket ska ha en 

övergripande roll i strategiarbetet. Verket ska således initiera domstolarnas arbete med strategin, driva 

arbetet med denna framåt och hålla arbetet levande. Strategin bör vila på följande hörnstenar.  

- Sveriges Domstolar ska ha föreskrifter för formell och grafisk utformning av domar och beslut.  

- Det ska finnas rekommendationer för hur domar och beslut bör utformas när det gäller läsbarhet och    

juridisk argumentation.  

- Alla domstolsjurister ska utbildas i frågor som rör utformningen av domar och beslut.  

- Kvaliteten i domar och beslut när det gäller läsbarhet och juridisk argumentation ska återkommande 

undersökas.  

Sveriges Domstolar har med anledning av Förtroendeutredningens förslag utarbetat en strategi för att 

börja arbeta mer systematiskt med klarspråk i domskrivningen. Den första etappen av detta arbete 

pågår år 2011–2014. Sveriges Domstolar har tagit fram en handlingsplan för vilka aktiviteter som 

domstolarna ska genomföra under denna period. Bland dessa aktiviteter ingår bland annat att utbilda 

dem som arbetar med domskrivning i begriplighetsfrågor och att bedriva forskning kring begriplighet. 

I denna forskning ska också ingå att göra intervjuer med parter för att ta reda på hur väl de förstår 

domarna. (Handlingsplan för genomförande av Sveriges Domstolars strategi för utformning av domar 

och beslut 2010) Den del av min undersökning som består av intervjuer är en liten del av detta arbete.  

Kammarrätten i Jönköping började, enligt min kontaktperson, arbeta med klarspråk med anledning av 

Förtroendeutredningens betänkande. Hittills har man framför allt arbetat med att ta fram gemensamma 

riktlinjer för domskrivningen. Man har också anordnat föreläsningar för de anställda med föreläsare 

som deltagit i arbetet med Förtroendeutredningen. 



4 

 

2.3 Teori och tidigare forskning 

2.3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Jag placerar min undersökning inom en sociokulturell ram. Jag ansluter mig därmed till uppfattningen 

att allt språkbruk ska ses som ”ingående i olika kontexter eller verksamheter” (Blåsjö 2010:30). Den 

sociokulturella teorin bygger på resonemang av den ryske psykologen Lev Vygotskij. Han ansåg att 

mänskligt lärande sker genom ”socialt samspel” (Blåsjö 2010:31). Enligt det synsättet skapas mening 

och förståelse i individens samspel med omgivningen (Säljö 2000). Således är både sändaren och 

mottagaren aktiva när det gäller att skapa mening i kommunikationen. Detta är en viktig utgångspunkt 

för begreppet mottagaranpassning, eftersom begreppet bygger på tanken att det är möjligt för sändaren 

att underlätta förståelsen av en text genom att anpassa den till mottagaren. En förutsättning för det är 

antagandet att mening skapas i samspelet mellan sändare och mottagare. 

Min syn på texter ansluter sig till dialogismen där alla yttranden och texter ses som inlägg i en ständigt 

pågående dialog, där de förhåller sig till andra tidigare och samtida texter. Av särskilt intresse är 

begreppet intertextualitet som beskriver förhållandet att texter innehåller drag av dessa tidigare eller 

samtida texter (Ajagán-Lester m fl. 2003). Denna syn på texter är viktig för att kunna förklara vilka 

faktorer som styr texters utformning. 

Min undersökning anknyter till en tradition som utvecklats inom språkvetenskaplig forskning där man 

inom en sociokulturell ram förenar lingvistiskt inriktad textanalys med pragmatiska och kognitiva 

perspektiv. Metodiskt innebär detta att olika former av textanalys kombineras med olika former av 

användarundersökningar eller tester. 

2.3.2 Begriplighet i myndighetstext – Tidigare forskning 

Begriplighet i svenska myndighetstexter har undersökts med olika metoder, framför allt under de 

senaste tre decennierna.  

Ett klassiskt pionjärarbete på området, som dessutom relaterar till just juridisk text, är Britt-Louise 

Gunnarssons undersökning Lagtexters begriplighet från 1982. Hon undersökte då om det är möjligt att 

göra lagtext mer begriplig genom att skriva om den utifrån läsarens perspektiv. Hon lät sina 

informanter läsa paragrafer ur medbestämmandelagen (MBL) i olika omarbetade versioner för att få 

reda på om någon version förstods lättare än någon annan. Resultatet av undersökningen var att 

lagtexten förstods bättre i omarbetad version. Det visade således att begripligheten kan förbättras 

genom att texten anpassas till mottagaren. Gunnarssons arbete har betydelse för min undersökning då 

jag utgår ifrån hennes resonemang om perspektiv och läsmål för min definition av begriplighet. Jag 

har också haft delar av Gunnarssons metod i åtanke när jag utformade mina intervjufrågor.  

Gunnarsson undersökte hur texterna fungerade i sin kontext genom att mäta informanternas förståelse 

vid faktisk läsning. Senare undersökningar har inte i samma utsträckning studerat hur texten fungerar i 

sin kontext. De har i stället främst fokuserat på ”vad läsarna reagerar positivt och negativt på i 

texterna” (Nyström Höög m.fl. 2012:29
1
). Här finner man undersökningarna inom 

Förtroendeutredningen som presenteras nedan, samt olika utvärderingsundersökningar som initierats 

av myndigheterna själva (Nyström Höög m.fl. 2012:29). 

2.3.3 Förtroendeutredningen 

Den tidigare forskning som i övrigt har haft störst betydelse för min undersökning, och därför förtjänar 

en noggrannare presentation, är de tre språkvetenskapliga undersökningarna som gjordes inom 

                                                      
1
 Nyström Höög, Söderlund och Sörlin presenterar i Myndigheterna har ordet (2012) ett antal nya undersökningar av begriplighet i 

myndighetsspråk. Eftersom dessa undersökningar främst behandlar språket hos förvaltningsmyndigheter, där klarspråksarbetet har pågått 
under längre tid än i domstolarna, har de inte haft direkt relevans för min undersökning. Jag kommer därför inte att presentera dem närmare. 
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Förtroendeutredningen. Undersökningarna finns att läsa i Förtroendeutredningens Bilagedel B, men 

jag ska kort referera dem här. 

Den första undersökningen Svåra ord i domar – Förstår vanliga människor innebörden av juridiska 

domar? gjordes av Ulrika Ekman Öst. Hon valde ut 35 ord som är vanligt förekommande i domar. 

Hon lät sedan 71 informanter i olika åldrar utan juridisk utbildning svara på om de förstod dessa ord 

genom en enkätundersökning. Resultatet av undersökningen visade att 51 % av orden förstods korrekt 

samt att de äldre informanternas ordförståelse var något högre än de yngre informanternas. (Ekman 

Öst, Förtroendeutredningen, Bilagedel B 2008). 

Den andra undersökningen Förståelsen av domar – En intervjuundersökning av advokaters syn på 

klienters förståelse av domtexter genomfördes av Marie Sörlin. Hon intervjuade advokater för att ta 

reda på vilka erfarenheter de har av vad som gör domar lätta eller svåra att läsa för deras klienter. 

Bland sådant som klienterna reagerade på fanns kortfattade motiveringar i domstolens bedömning, 

svårigheter att hitta det i domen som är relevant för dem samt att inte allt som kommit fram vid en 

förhandling tas med i domen. (Sörlin, Förtroendeutredningen, Bilagedel B 2008). 

Den tredje undersökningen En läsbarhetsanalys av domar – Vad är det som gör domar svåra att läsa? 

Hur avviker språket från normal sakprosa? Vad tycker juristerna själva? har gjorts av Barbro 

Ehrenberg-Sundin. Hon har analyserat 50 olika domar från olika domstolar med avseende på läsbarhet. 

Syftet med hennes undersökning var att ta reda på om domarna uppfyller de läsbarhetskrav som kan 

ställas på brukstexter. Hennes läsbarhetsanalys visar att det finns ”problem på flera nivåer i texten, 

såväl när det gäller struktur och överskådlighet som när det gäller språklig utformning.” (Ehrenberg-

Sundin, Förtroendeutredningen, Bilagedel B 2008 s.158) 

De tre undersökningarna ligger till grund för Klarspråkstestet för domar som jag har använt mig av i 

min analys. 

2.3.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Den tillämpade forskningen kring begriplighet i juridisk text har så här långt arbetat med allmänna 

tankar om klarspråk och Gunnarssons grundläggande resultat om mottagaranpassning som grund. Den 

har resulterat i ett Klarspråkstest som anpassats särskilt för domar. Nästa steg är att utvärdera testet 

genom att använda det för begriplighetsundersökning av domar, i kombination med andra metoder 

såsom textanalys och intervjuer, vilket jag gör i min undersökning. 

2.3.5 Övrig forskning med betydelse för min undersökning 

För delar av min textanalys har jag hämtat inspiration från Karin Helgessons avhandling om 

platsannonser (2011). Hon undersöker där hur platsannonsen som genre har förändrats genom tiderna. 

För att kunna jämföra deras skiftande innehåll vid olika tidpunkter har hon delat in texterna i vad hon 

kallar innehållskomponenter, det vill säga delar i texten som skiljer sig åt med avseende på 

informationsinnehåll (Helgesson 2011). På liknande sätt har jag delat in domarna jag har undersökt i 

innehållskomponenter för att kunna jämföra deras innehåll.  

2.4 Domar – Översiktlig kontextanalys 
För min kontextanalys har jag hämtat inspiration från Hellspong och Ledins modell för analys av 

texters situationskontext (Hellspong och Ledin 1997:62–64). 

2.4.1 Domar i allmänhet 

Gunnarsson skriver i sin avhandling om hur olika mottagare har olika mål med sin läsning. Den som 

läser medbestämmandelagen kan till exempel vara en arbetstagare som vill ta reda på sina rättigheter i 

en viss situation, men det kan också vara en arbetsgivare som vill ta reda på sina skyldigheter. De läser 

då utifrån olika perspektiv och har olika mål med läsningen. Hur väl mottagaren förstår texten beror 

enligt Gunnarsson dels på vilket mål mottagaren har med sin läsning, dels på hur väl texten intar 
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mottagarens perspektiv. Problem kan uppstå när texter, exempelvis lagtexter, riktar sig till olika 

mottagare med olika perspektiv och läsmål. (Gunnarsson 1982)  

Domar, som texter betraktade, har precis som lagtexter flera olika mottagare. De främsta mottagarna är 

förstås parterna i målet, men texterna kan också komma att läsas av jurister vid högre eller lägre 

instans, av juridikstudenter som en del av utbildningen och av enskilda personer som av vitt skilda 

anledningar kan ha intresse av att läsa dem. De som läser domar läser dem således både med olika 

läsmål och olika perspektiv. 

En fråga man behöver ta ställning till här är naturligtvis också vad man menar med det att ”begripa” en 

text. Gunnarsson (1982) relaterar i sin studie lagtexters begriplighet till läsarens förmåga att veta hur 

man ska handla enligt lagen i bestämda situationer. I analogi med Gunnarssons syn på begriplighet i 

lagtext relaterar jag begriplighet i domar till partens möjlighet att förstå vad utgången är och hur den 

påverkar honom eller henne. Dessutom måste även en utomstående utan förkunskaper kunna få en 

inblick i vad domen innebär. 

2.4.2 Kammarrättsdomar 

Kammarrättens dom har flera syften än att informera parterna om utgången i målet. Den är en del i en 

dialog mellan lägre och högre instans. Kammarrättsdomen är en replik på förvaltningsrättens dom och 

kan kanske i vissa fall komma att fungera som vägledning för framtida beslut. Den kan också komma 

att läsas av högre instans om domen överklagas. Domarna har alltså både dubbla mottagare och dubbla 

syften. 

Begreppet intertextualitet passar också väl för att beskriva kammarrättens domar. Ordet har använts 

för att beskriva Michail Bachtins språksyn och anknyter således till dialogismen. Begreppet avser 

förhållandet att texters struktur påverkas både av texter som har skrivits tidigare och av samtida texter. 

Det är en följd av att alla texter och yttranden ses som inlägg i en evigt pågående dialog. (Ajagán-

Lester m.fl. 2003) Detta är mycket tydligt i domar. Domskrivningen bygger på en lång tradition där 

tidigare domar bildar mönster för de senare. Domar lånar också till stor del drag av andra texter. Bland 

exempel på andra texter som lånas in i domar genom citat eller referat finns självfallet lagtext, men 

också exempelvis andra avgöranden, myndighetsbeslut och expertutlåtanden. Det innebär att 

domtexternas utformning till viss del påverkas av utformningen hos de texter som lånas in i dem. 

2.5 Domskrivning vid Kammarrätten i Jönköping 
Jag bad min kontaktperson att beskriva hur domskrivningen går till. Han berättade då att det oftast är 

en föredragande som bereder (utreder) målet och skriver ett förslag till dom. I vissa fall görs detta i 

stället av referenten, som är den domare som har huvudansvar för målet. Tre domare dömer i målet. 

De utgår från förslaget till dom och kommer oftast överens om utgången tillsammans. Förslaget ändras 

sedan i enlighet med vad domarna kommit fram till. Om domarna är oense om utgången kan den som 

inte håller med de andra skriva sin skiljaktiga mening, som bifogas till domen.  

Även om det bara är en skribent som skriver domen står alltså upp till fyra personer bakom innehållet i 

texten. Utöver att kammarrättsdomar har dubbla syften och mottagare har de i den meningen också 

flera skribenter, eftersom flera personer kommer överens om innehållet i texten. 

2.6 Beskrivning av Klarspråkstestet för domar 
Klarspråkstestet är ”ett diagnosinstrument som innehåller 35 frågor som har betydelse för läsbarheten” 

(Förtroendeutredningen, Bilagedel B s. 18). Det är ett stöd för att granska texter med avseende på 

begriplighet. En central tanke bakom Klarspråkstestet är mottagaranpassning. Skribenten 

rekommenderas att tänka över vem läsaren är och vad han eller hon har för förkunskaper. Detta 

anknyter till Gunnarssons resonemang om hur begriplighet är beroende av att texten intar läsarens 

perspektiv (Gunnarsson 1982). 
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Sedan tidigare finns det två varianter av Klarspråkstestet, ett för rapporter och ett för 

förvaltningsbeslut. Klarspråkstestet kom till som en vidareutveckling av ett frågeschema som först 

presenterades i Statskontorets rapport På väg mot ett bättre myndighetsspråk 2001:18 (Klarspråk 

lönar sig 2006:21). Dessa varianter av testet finns bland annat i webbaserad version på Språkrådets 

webbplats (http://www.sprakradet.se/testet/). De fungerar som en checklista där man poängsätter olika 

delar av sin text och till slut får ett helhetsomdöme där texten karakteriseras som ”mer begriplig” eller 

”mindre begriplig”, samt förslag på hur texten kan bearbetas. Klarspråkstesten bygger på antagandet 

att texter inom samma genre uppvisar liknande drag, och att det därför är möjligt att ge generella råd 

angående begripligheten inom en genre (Nyström Höög m.fl. 2012). 

Klarspråktestet för domar som jag har använt mig av för att undersöka domarna är en variant av det 

befintliga Klarspråkstestet som är särskilt anpassad till domar. Testet har utarbetats av Barbro 

Ehrenberg-Sundin, och det bygger på de tre undersökningarna som gjordes inom 

Förtroendeutredningen. Klarspråkstestet för domar finns ännu inte webbversion, utan poängräkningen 

får göras manuellt. 

Testet innehåller 35 frågor och behandlar tio områden av texten: 

1. Tonen i domen 

2. Viktigt innehåll i domen 

3. Dispositionen 

4. Läsarhjälp 

5. Rubrikerna 

6. Styckena och sambanden 

7. Meningarna 

8. Orden och fraserna 

9. Stavning och språkriktighet 

10. Domens uppställning och yttre utformning 

För alla frågor ges exempel på vad frågan innebär. De 35 frågorna kan besvaras med ja, tveksamt eller 

nej. För vissa frågor finns enbart ja eller nej som alternativ. Ett ja ger två poäng, ett tveksamt en poäng 

och ett nej noll poäng. Om samtliga frågor besvaras kan texten få maximalt 70 poäng. 

Testet finns i bilaga 1. 
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3 Material 

3.1 Urval 
Mitt fullständiga textmaterial består av 30 domar som Kammarrättens projektgrupp har valt ut för min 

undersökning. Kriterierna för urvalet av dessa 30 domar var att de ska vara relativt nya (de flesta 

avgjordes under 2011 eller tidigt under 2012), att de ska innehålla exempel på de vanligaste 

måltyperna (se avsnitt 2.1.2 ovan) samt att de ska vara representativa för hur domar från 

Kammarrätten i Jönköping brukar se ut. 

Mitt uppdrag från Kammarrätten var att intervjua parter i målen om begripligheten i domen. Jag fick 

30 domar för att bland dem kunna göra ett urval som passade syftet med min undersökning. Mitt eget 

urval kom slutligen att bestå av sex domar med det gemensamt att en av parterna i målet var en 

privatperson. Jag ska kort referera innehållet i dessa domar nedan. 

3.2 Beskrivning av textmaterialet 
De kammarrättsdomar i mitt material som gäller privatpersoner är ofta ganska kortfattade. Till 

kammarrättsdomen läggs tidigare avgöranden, såsom myndighetsbeslut och förvaltningsrättens dom 

och dessa tar som regel upp flera sidor än kammarrättens dom. De senare texterna bygger på de 

tidigare, varför det ofta inte finns särskilt mycket text i själva kammarrättsdomen. 

3.2.1 Dom 1 – Livränta I 

Den första domen behandlar ett mål där privatpersonen har ansökt om livränta hos Försäkringskassan. 

Försäkringskassan har avslagit ansökan. Privatpersonen har då överklagat beslutet till 

förvaltningsrätten som har beslutat att privatpersonen har rätt till livränta. Som ett tredje steg har 

Försäkringskassan överklagat avgörandet till kammarrätten. Kammarrätten har då beslutat att 

privatpersonen inte har rätt till livränta. Utgången i kammarrätten är negativ för privatpersonen. 

3.2.2 Dom 2 – Livränta II 

Den andra domen behandlar samma måltyp som den första, och utgången är densamma. 

Privatpersonen har ansökt om livränta hos Försäkringskassan. Försäkringskassan har avslagit ansökan. 

Privatpersonen har då överklagat beslutet till förvaltningsrätten som har beslutat att privatpersonen har 

rätt till livränta. Försäkringskassan har överklagat avgörandet till kammarrätten. Kammarrätten har 

beslutat att privatpersonen inte har rätt till livränta. Utgången i kammarrätten är negativ för 

privatpersonen. 

3.2.3 Dom 3 – Inkomsttaxering  

Den tredje domen behandlar en fråga om inkomsttaxering. Privatpersonen har gjort ett avdrag i sin 

självdeklaration som inte har godkänts av Skatteverket. Privatpersonen har överklagat beslutet till 

förvaltningsrätten och fått rätt. Skatteverket har då överklagat avgörandet till kammarrätten, som har 

beslutat att privatpersonen inte har haft rätt att göra avdraget. Utgången i kammarrätten är negativ för 

privatpersonen. 

3.2.4 Dom 4 – Återkrav av sjukersättning  

Den fjärde domen behandlar en fråga om återkrav av sjukersättning. Försäkringskassan har beslutat att 

privatpersonen inte har haft rätt till sjukersättning under en viss period och att den ska betalas tillbaka. 
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Privatpersonen har överklagat beslutet till förvaltningsrätten som har gjort samma bedömning som 

Försäkringskassan. Privatpersonen har då överklagat beslutet till kammarrätten, som har beslutat att 

privatpersonen inte behöver betala tillbaka beloppet som vederbörande fått i sjukersättning. Utgången 

i kammarrätten är positiv för privatpersonen. 

3.2.5 Dom 5 – Laglighetsprövning 

Den femte domen behandlar en fråga om huruvida en kommun har haft rätt att stänga barnomsorgen 

på en ort under en period på sommaren och hänvisa barnen till barnomsorg på en annan ort, på grund 

av att antalet barn som behövde barnomsorg var för litet, trots att föräldrarna betalar för barnomsorg 

hela året. Privatpersonen har överklagat beslutet till förvaltningsrätten som har beslutat att kommunen 

inte har gjort rätt i att stänga barnomsorgen. Kommunen har överklagat avgörandet till kammarrätten 

som har kommit fram till att kommunen har gjort rätt. Utgången i kammarrätten är negativ för 

privatpersonen. 

3.2.6 Dom 6 – Bistånd  

Den sjätte domen behandlar en fråga om bistånd enligt socialtjänstlagen. Privatpersonen har sökt 

försörjningsstöd för en viss tidsperiod men nekats detta av socialnämnden. Privatpersonen har 

överklagat socialnämndens beslut till förvaltningsrätten som har avslagit överklagandet. 

Privatpersonen har då gått vidare med ärendet och överklagat förvaltningsrättens dom till 

kammarrätten. Kammarrätten har beslutat att privatpersonen har rätt till bistånd för den aktuella 

perioden. Utgången i kammarrätten är positiv för privatpersonen.  

3.3 Intervjuer 
Till mitt material räknar jag också dokumentationen av de tolv intervjuer jag gjort. Jag gjorde 

ljudinspelningar vid elva av de tolv intervjuerna. Längden på inspelningarna varierar mellan cirka 20 

och 60 minuter. Den tolfte informanten ville helst inte att jag skulle spela in vårt samtal, så vid den 

intervjun  antecknade jag i stället.  

3.4 Kritik mot materialet 
Mitt material kan eventuellt kritiseras för att vara alltför litet för att det ska gå att dra några säkra 

slutsatser av min undersökning. Dock är det inte min ambition att nå resultat som kan generaliseras. 

Genom att använda tre undersökningsmetoder hoppas jag i stället kunna något säkrare om det material 

jag har undersökt. 

Något som också är värt att påpeka är att fyra av de sex parterna jag har intervjuat var parter i mål som 

fick negativ utgång för dem i kammarrätten. Marie Sörlin fann i den undersökning hon gjorde inom 

Förtroendeutredningen att det främst är klienter som är missnöjda med utgången i målet som vill 

diskutera domen med sina advokater (Förtroendeutredningen, Bilagedel B 2008 s.122). Eftersom mitt 

urval är helt baserat på vilka parter som ville låta sig intervjuas är det tänkbart att även de parter som 

ställt upp i min undersökning främst är parter som är missnöjda med domen. Man får då inte svar på 

hur de parter som är nöjda med domens utgång upplever texten. Eftersom detta är en i grunden 

kvalitativ undersökning strävar jag dock inte heller efter att mitt material ska vara helt representativt. 
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4 Metod 

4.1 Klarspråkstestet  
Som ett första steg i min undersökning av de sex domarna har jag använt mig av Klarspråkstestet för 

domar som beskrivits ovan. Jag har besvarat frågorna i testet för respektive dom och poängsatt svaren. 

Jag har sedan räknat ut procentandelen av den möjliga poängen på varje område, samt procentandelen 

av den möjliga poängen på hela testet. 

Klarspråkstestet är utformat som ett diagnosinstrument för att mäta begriplighet, och det bygger som 

redovisats ovan på tre olika språkvetenskapliga undersökningar. Jag utgår därför från antagandet att 

Klarspråkstestet verkligen ger en indikation på eventuella begriplighetsproblem i texten, även om jag 

också har för avsikt att utvärdera testet. 

Alla frågor i testet har inte varit relevanta för alla domar och jag har därför räknat bort vissa av dem. 

Jag har även valt att räkna bort den sista kategorin domens uppställning och utformning. Den 

innehåller frågor om huruvida domen följer domstolens normer för domars yttre utformning, såsom 

marginaler och typsnitt. Som utomstående kan jag inte fullt ut bedöma om domarna följer 

Kammarrättens interna riktlinjer. 

Eftersom jag har räknat bort vissa frågor har den maximala poängen som texterna kunnat få varit lägre 

än de 70 poäng som är Klarspråkstestets maxpoäng. Det innebär också att den maximala poängen har 

skilt sig åt från text till text. Maxpoängen för de olika domarna har varierat mellan 46 och 52 poäng. 

För att resultaten från testen ändå ska gå att jämföra till viss del har jag räknat om slutpoängen till hur 

stor procentandel av den maximala poängen som respektive text uppnådde. Eftersom den maximala 

poängen inte är densamma i de olika texterna är resultaten dock inte helt jämförbara. 

Att ta bort irrelevanta frågor innebär ett visst mått av godtycklighet och medför därmed en risk för att 

resultatet snedvrids. Jag har exempelvis för alla domarna tagit bort frågan Finns det förklaringar till 

varför inte all dokumentation återgetts? Jag har inte tillräcklig insyn i ärendena för att kunna besvara 

den frågan. Om det skulle vara så att det verkligen finns dokumentation i ärendet som inte återgetts 

kommer den bristen således inte att synas i testresultatet. Liknande gäller för ett antal frågor. Jag 

bedömer dock att resultatet hade blivit än mer missvisande om jag inte hade tagit bort frågor som 

verkar irrelevanta. 

4.2 Textanalys 
Textanalysen har två syften. Det första är att ytterligare belysa texternas förtjänster och brister. Det 

andra är att bilda en utgångspunkt för min utvärdering av Klarspråkstestet.  

4.2.1 Analyskategorier 

Jag har utgått från resultaten på Klarspråkstestet när jag har valt mina analyskategorier. Jag har 

undersökt de delar domarna närmare som har fått särskilt höga eller låga poäng och gjort en 

bedömning av vilka nivåer i texten som berörs. Baserat på den bedömningen har jag valt ut fem olika 

analyskategorier: 

1. Innehållskomponenter 

2. Textens yttre struktur 

3. Agentivitet 

4. Syntax 

5. Ordval 
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Vissa av analyskategorierna, till exempel syntax och ordval, sammanfaller i princip helt med 

Klarspråkstestets frågor. Jag har dock gjort analysen mer grundligt än man normalt sett gör när man 

använder testet, genom att gå igenom hela texten och ge exempel. 

Innehållskomponenter. Det förekommer i vissa domar att man som läsare upplever att det saknas 

information. För att hitta en metod för att analysera det som saknas i texten, snarare än det som 

faktiskt står där har jag hämtat inspiration från Helgessons avhandling. Hon delar in platsannonser i 

innehållskomponenter för att kunna jämföra hur innehållet i dem har förändrats över tid (Helgesson 

2011:68–72 ). Jag har studerat de sex domarna och baserat på deras innehåll delat in dem i vad jag 

uppfattar som möjliga delar som en dom kan bestå av. 

Textens yttre struktur. För att analysera textens yttre struktur har jag undersökt textens disposition 

och styckeindelning samt hur väl rubrikerna speglar textens innehåll. Analyskategorin textens yttre 

struktur kan kopplas till områdena dispositionen, styckena och sambanden samt läsarhjälp i 

Klarspråkstestet. 

Agentivitet. Att analysera agentivitet innebär enligt Holmberg och Karlsson att man intresserar sig för 

”ifall det finns någon deltagare som har ansvar för processen och […] ligger bakom att den över huvud 

taget äger rum” (Holmberg och Karlsson 2006:108). Det handlar således om att undersöka om det är 

tydligt vem som står bakom textens processer. Analyskategorin agentivitet kan kopplas till två av 

frågorna i Klarspråkstestets område tonen i domen där man bland annat får svara på om det är tydligt 

vem som gör vad i texten. 

Syntax. Vid min analys av texternas syntax har jag utgått från frågorna i Klarspråkstestets område 

meningarna främst undersökt meningsbyggnad och meningslängd i texten. Jag har sett närmare på 

faktorer som inskjutna satser, framförställda bestämningar, onaturlig ordföljd och förekomsten av 

långa meningar.  

Ordval. Även här har jag utgått från frågorna i Klarspråktestets område orden och fraserna. Jag har 

sett på förekomsten juristspråkliga eller ålderdomliga ord eller ord som på annat sätt avviker från 

allmänt språkbruk och därför kan orsaka begriplighetsproblem. För att identifiera sådana ord har jag, 

förutom min egen språkkänsla, använt mig av listan över svåra ord som är vanligt förekommande de 

domar som Ehrenberg-Sundin analyserade, och som finns i exemplen till Klarspråkstestet 

(Förtroendeutredningen, Bilagedel B 2008 s. 55–59). 

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Rekrytering av intervjupersoner 

Intervjuerna har gjorts med två grupper av informanter. Den ena gruppen består av fem personer som 

har varit parter i målen som domarna behandlar. Den andra gruppen består av sju personer ur min 

bekantskapskrets som har fått läsa en av de sex domarna vardera och sedan besvara samma frågor som 

informantgruppen bestående av parter. 

Parter. Eftersom jag valt att koncentrera undersökningen på privatpersoners förståelse av domar valde 

jag ut de sexton domar där ena parten var en privatperson och skickade sedan ett informationsbrev till 

dem. Brevet innehöll information om mig, min utbildning och översiktlig information om min 

undersökning.  

Under den följande veckan ringde jag upp dessa personer för att bestämma tid för intervju. Vid 

samtalet berättade jag att syftet med undersökningen är att undersöka begripligheten i domar från 

Kammarrätten i Jönköping och att intervjuerna kommer att användas för mitt examensarbete. Jag 

informerade också om att den som ställer upp på en intervju är anonym men att intervjun spelas in för 

mitt minnes skull. Jag erbjöd också personen i fråga att läsa vad jag skrivit om jag skulle vilja citera 

personen i min uppsats.  
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Flera av personerna jag skickade brev till var inte anträffbara per telefon och några personer tackade 

nej till intervju av olika skäl. Efter samtalen valde fem parter att ställa upp på intervju. Eftersom dessa 

personer bor i på långt avstånd från mig fick de intervjuerna ske över telefon. 

Icke-parter. Den andra informantgruppen gick lättare att rekrytera eftersom jag frågade människor i 

min bekantskapskrets. Det är svårt att göra någon jämförelse av hur den här gruppen skilde sig från 

gruppen av parter med avseende på faktorer som ålder, utbildning och dylikt, eftersom jag av 

anonymitetsskäl valde att inte fråga parterna om detta. När det gäller gruppen av icke-parter har tre av 

de sex informanterna högskoleutbildning och de andra tre grundskoleutbildning. Den yngsta är 29 år 

gammal och den äldsta 74 år. Även de fick information om syftet med min uppsats, anonymitet och att 

intervjun skulle spelas in.  

Diskussion informanturval. Mitt uppdrag från Kammarrätten var att intervjua parter om domarna. 

Parter har ju, just genom att de är parter, motivation att sätta sig in i domtexten och försöka förstå den. 

Eftersom de är personligen berörda av utgången i domen skiljer sig deras läsmål (Gunnarsson 1982) 

från läsmålen hos andra mottagare av domen. Parterna har också en fördel i läsningen jämfört med 

andra läsare, eftersom de har varit med om händelseförloppet som lett fram till avgörandet och därmed 

har förkunskaper som troligen gör det lättare att förstå texten. 

Domar läses ju inte enbart av parter och jurister utan även av andra personer som inte har dessa 

förkunskaper. Även om parterna är domens viktigaste mottagare är det viktigt att även personer utan 

förkunskaper kan följa domstolens resonemang. Därför valde jag att ha ytterligare en informantgrupp 

bestående av personer ut min bekantskapskrets.  

En nackdel med detta är att det är svårt att icke-parter förmodligen inte är lika motiverade att läsa 

domen. Det är då svårt att veta om svårigheter att förstå innehållet beror på ouppmärksam läsning eller 

på verkliga brister i texten. Ytterligare något som är värt att påpeka är att de flesta av personerna i den 

informantgruppen känner till min utbildning och vad den går ut på. Det kan inte uteslutas att de till 

viss del anpassar sina svar efter vad de uppfattar som mina åsikter. 

4.3.2 Utformande av intervjufrågor 

Jag använde mig av halvstrukturerade intervjuer som intervjumetod (Kvale 2009). Intervjuerna följde 

en intervjuguide med elva fasta frågor och alternativ till uppföljningsfrågor. Jag ställde sedan fria 

följdfrågor med ledning av vad informanterna verkade vilja utveckla.  

Min önskan var att intervjuerna skulle behandla ungefär samma områden som Klarspråkstestet tar upp 

för att jag senare skulle kunna relatera dem till varandra. Dock måste intervjufrågorna formas på ett 

friare sätt för att tillåta informanten att utveckla sitt svar. 

En fråga som krävde övervägande var hur man bäst tar reda på om informanterna har förstått texten 

eller inte. Det ligger i sakens natur att man inte gärna erkänner att man inte förstår något, då man 

kanske befarar att det har med den egna uppfattningsförmågan att göra snarare än med yttre faktorer 

som textens utformning. Att då ställa frågor som Förstod du domslutet? skulle antagligen bara 

generera ja-svar som är svåra att följa upp eftersom man riskerar att genera informanten om man 

ställer följdfrågor.  

Här hämtade jag inspiration från Gunnarssons undersökning och Förtroendeutredningen. Gunnarsson 

ställde i sin enkät innehållsfrågor om lagtexten hon undersökte. Hon bad också informanterna att 

stryka under de partier i texten där de hade hämtat informationen i fråga. I anslutning till 

Klarspråkstestet finns förslag på innehållsfrågor som den som läser en dom kan behöva svar på 

(Förtroendeutredningen, Bilagedel B 2008 s. 27). Jag använde mig av dessa innehållsfrågor i 

intervjuerna, men modifierade den språkliga formen för att passa talspråk. Jag bad också informanten 

att tala om var i texten informationen fanns. Syftet med det var inte främst att se om informanterna 

”svarade rätt” utan att se om det var lätt eller svårt för informanterna att hitta informationen de sökte i 

texten. Om en informant tvekar länge eller svarar undvikande och jag vid analysen har sett att 

informationen jag frågar efter saknas i domen, kan det tala för att den saknade informationen orsakar 

begriplighetsproblem. 
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De resterande frågorna berörde ytligare faktorer och efterfrågade allmänna omdömen om 

dispositionen, språket, tonen och ordvalet i domen. 

Intervjufrågorna finns i bilaga 2. 

4.3.3 Genomförandet av intervjuerna 

Informanterna fick kammarrättsdomen med bilagor i form av tidigare beslut, men jag uppmanade dem 

att koncentrera sig på kammarrättsdomen när de besvarade frågorna. Intervjuerna gick i huvudsak till 

på två sätt. I tre av intervjuerna träffade jag informanten. Vi satt då ned med texten framför oss och jag 

ställde frågorna om den. De övriga nio intervjuerna gjordes per telefon. Även då hade informanten och 

jag texten framför oss och jag ställde samma frågor. 

En skillnad mellan intervjusätten var att intervjuerna där jag träffade informanten mer kom att likna 

samtal än intervjuer, meden telefonintervjuerna oftast gick snabbare att genomföra. Jag ser framför allt 

två möjliga orsaker till detta. För det första var alla informanter som jag träffade personer som jag 

känner, vilket helt naturligt ger ett mer samtalsvänligt klimat. För det andra har det säkert att göra med 

att normen för telefonsamtal inte tillåter långa tankepauser och liknande, vilket gör samtalet kortare.  

4.3.4 Analys av intervjusvaren  

För att analysera intervjusvaren har jag lyssnat igenom ljudinspelningarna och i punktform 

sammanfattat de synpunkter i varje intervju som tydligast kan kopplas till begriplighet. Jag har således 

inte transkriberat hela mitt material. Intervjuerna, som var halvstrukturerade, kom att handla om 

mycket annat än det som är av omedelbart intresse för min undersökning, och det skulle enligt min 

bedömning inte ge så mycket mer att skriva ut intervjuerna i sin helhet. 

Risken med min analysmetod är givetvis att jag kan påverkas av det jag har funnit i mina analyser och 

därför kanske omedvetet välja att lyfta fram synpunkter som stödjer det jag har funnit, på bekostnad av 

andra åsikter. Jag har försökt motverka denna effekt genom att förhålla mig så objektiv som möjligt 

till intervjuerna. Jag har antecknat både positiva och negativa synpunkter och sedan försökt 

sammanfatta kärnan i vad informanten sagt. Även om jag lyfter fram positiva synpunkter är ju syftet 

med min undersökning att identifiera hinder mot begripligheten. Det kan därför inte hjälpas att fokus 

ibland hamnar på brister mer än på förtjänster. 

4.3.5 Redovisning av svaren 

Vid analysen av intervjusvaren har jag endast funnit marginella skillnader avseende vad de två 

informantgrupperna reagerar på i texterna. För att skydda informanternas anonymitet har därför jag 

valt att inte redovisa någon ingående jämförelse mellan grupperna. Jag tar i stället upp framträdande 

synpunkter ur båda informantgruppernas svar under respektive dom. I diskussionen tar jag sedan upp 

några punkter där det finns skillnader mellan svaren från parter och icke-parter. 
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5 Resultat 

I det här kapitlet redogör jag i det första avsnittet för de samlade resultaten på Klarspråkstestet. I det 

andra avsnittet förklaras hur jag har delat i domarna i innehållskomponenter, som en bakgrund till 

textanalysen. Därefter följer ett avsnitt för varje dom där jag går igenom vad de olika 

undersökningsmetoderna har visat för domen i fråga.  

5.1 Resultat från Klarspråkstestet 
Tabellen nedan visar dels hur stor procentandel av den maximala poängen domarna har fått på varje 

frågeområde i Klarspråkstestet, dels hur stor procentandel de fått av totalpoängen. 

Tabell 1. Resultat från Klarspråkstestet. 

Frågeområde Dom 1 Dom 2 Dom 3 Dom 4 Dom 5 Dom 6  

Tonen i domen 67 % 50 % 83 % 83 % 67 % 100 % 

Viktigt innehåll i domen 30 % 50 % 41 % 80 % 60 % 100 % 

Dispositionen 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

Läsarhjälp 0 % 16 % 0 % 100 % 0 % 50 % 

Rubrikerna 50 % 33 % 50 % 33 % 50 % 50 % 

Styckena och sambanden 50 % 50 % 50 % 75 % 33 % 50 % 

Meningarna 33 % 25 % 83 % 50 % 67 % 100 % 

Orden och fraserna 33 % 38 % 50 % 63 % 50 % 50 % 

Stavning och språkriktighet 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Procent av total poäng 40 % 40 % 52 % 71 % 46 % 79 % 

Tonen i domen behandlar frågor som rör min analyskategori agentivitet samt stilnivå på språket. På det 

området har alla domarna fått minst 50 % av poängen på Klarspråkstestet. Dom 2 hamnar lägst med 

50 %, och dom 6 hamnar högst med full poäng.  

Viktigt innehåll i domen berör min analyskategori innehållskomponenter. På det området har tre av 

domarna har fått 50 % av poängen eller mindre, och de andra tre har fått minst 60 %.  

Områdena dispositionen, läsarhjälp, rubrikerna och styckena och sambanden kan alla i olika 

utsträckning kopplas till min analyskategori textens yttre struktur. På områdena dispositionen och 

läsarhjälp märks dom 4 och dom 6 som har fått höga poäng. När det gäller rubrikerna och styckena 

och sambanden har de flesta domarna fått ungefär hälften av möjlig poäng, vissa något lägre, andra 

något högre.  

Området meningarna kan kopplas till min analyskategori syntax. Här har dom 3, dom 5 och dom 6 fått 

höga poäng. De övriga domarna har fått 50 % av poängen eller mindre.  

På området orden och fraserna som kan kopplas till min analyskategori ordval har dom 4 fått högst 

poäng med 63 % av poängen. De övriga domarna har fått hälften av möjlig poäng eller mindre. På 

området stavning och språkriktighet har alla domarna fått maximal poäng. Eftersom det området 

främst rör textens yta kommer jag inte att ta med det i min textanalys.  

Om man ser till den totala poängen har dom 4 och dom 6 fått högst poäng med 71 respektive 79 % av 

den maximala poängen på testet. De andra domarna får omkring hälften av möjlig poäng. 
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5.2 Textanalys – Innehållskomponenter 
Jag har gått igenom de sex domarna och baserat på deras innehåll delat in dem i vad jag uppfattar som 

möjliga delar som en dom kan bestå av. De första fyra delarna är fasta komponenter som finns med i 

samtliga av domarna jag har undersökt. Jag tar därför inte upp dem i min analys. De följande (5–13) är 

komponenter som antingen helt utesluts i vissa av domarna, eller i vart fall kan se olika ut från dom till 

dom. Komponenter på den lägre nivån är sådana som kan ingå i den övre komponenten, men ibland 

utesluts. 

Innehållskomponenter som finns i alla domarna: (stämmer med rubrikerna) 

1. Klagande (namn och adress) 

2. Motpart (namn och adress) 

3. Överklagat avgörande (målnummer i förvaltningsrätten) 

4. Saken (vad målet gäller och vilken lag som tillämpas) 

 

Innehållskomponenter som skiljer sig åt i olika domar: 

5. Avgörande 

i. Bifall eller avslag, upphävande eller fastställelse. 

ii. Beskrivning av vad beslutet praktiskt innebär 

6. Klagandens yrkande  

i. Klagandens argument 

7. Motpartens inställning 

i. Motpartens argument  

8. Frågan i målet 

9. Bakgrund 

10. Bevisning klagande 

11. Bevisning motpart 

12. Domstolens bedömning 

i. Redovisning av resonemanget 

ii. Slutsats (utgångspunkt för beslutet) 

13. Avgörande 

Komponenten avgörande finns med två gånger i listan. Avgörandet kommer tidigt i texten men det 

skrivs inte alltid ut vad det praktiskt innebär. Efter domstolens bedömning skrivs avgörandet ofta ut en 

gång till, då ibland med en beskrivning av vad det praktiskt innebär. 

Analyskategorin innehållskomponenter kan kopplas till Klarspråkstestets områden viktigt innehåll i 

domen och läsarhjälp. 

5.3 Dom 1- Livränta I 

5.3.1 Klarspråkstest 

Dom 1 har fått 40 % av den maximala poängen på Klarspråkstestet. De områden som har fått högst 

poäng är tonen i domen, rubrikerna och styckena och sambanden. De områden som har fått lägst 

poäng är viktigt innehåll i domen, meningarna, orden och fraserna samt dispositionen och läsarhjälp 

som inte fått några poäng. 

5.3.2 Textanalys 

Dom 1 är tre sidor lång och den löpande texten täcker bara en sida. Underlaget för bedömningen med 

Klarspråkstestet är således inte så stort. 

Innehållskomponenter. Vissa innehållskomponenter saknas helt eller delvis i domen. I komponenten 

avgörandet får man veta vilket beslut som upphävs och vilket beslut som fastställs. Däremot står det 
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inte vad kammarrättens beslut praktiskt innebär. Klagandens yrkande innehåller yrkandet men som 

klagandens argument hänvisar man till ett utlåtande som finns i de tidigare avgörandena. Motpartens 

inställning finns med och även motpartens argument.  

Frågan i målet skrivs inte ut särskilt utan får framgå av parternas inställning och rubriken saken som 

talar om vilken typ av ärende det gäller. I vissa mål ges en inledande bakgrund till frågan, men det 

finns inte här. Man redogör inte särskilt för parternas bevisning. Den finns i de tidigare avgörandena. 

Slutligen kommer domstolens bedömning. Den kan innehålla en redovisning av resonemanget. Här 

redovisas dock inte hur bedömningen gjorts utan man går direkt till domstolens slutsats som bildar 

utgångspunkt för avgörandet. 

Textens yttre struktur. Analysen av textens yttre struktur visar både förtjänster och brister. Texten 

har en mycket tydlig ytstruktur som inramas av de fasta rubriker som finns i kammarrättens domar. De 

är förutom uppgifter om parterna och målet: kammarrättens avgörande, yrkanden m.m. samt skälen 

för kammarrättens avgörande. Avgörandet står på första sidan men, som jag visat ovan, framgår det 

inte vad avgörandet innebär i praktiken.  

Eftersom texten är mycket kort, och som jag visat ovan saknar vissa innehållsdelar, blir rubrikerna 

något missvisande. Skälen för kammarrättens avgörande innehåller inte de egentliga skälen, utan 

snarare själva avgörandet. Styckeindelningen bygger mer på vem som har ordet i stycket än vad 

stycket innehåller. De båda parternas inställning får ett stycke var, och kammarrättens bedömning 

utgör ett stycke. Vissa stycken skulle kunna delas upp ytterligare. Styckena delas av med blankrad och 

inte enbart med tankstreck, vilket gör texten mer överskådlig. 

Agentivitet. Det är oftast tydligt vem som agerar i texten. Parterna omnämns med personnamn och 

myndighetens namn och de handlar genom att de ”yrkar” något, ”motsätter” sig något och ”anför” 

något. Dock förekommer formuleringar med passiva verbformer där den som agerar är underförstådd. 

Det förekommer när det är myndigheten eller kammarrätten som agerar. ”NN har beviljats …” och 

”Myndighetens överklagande ska således bifallas.”  

Syntax. Textens syntaktiska uppbyggnad varierar beroende på var i texten man läser. Under rubriken 

yrkanden m.m. där parternas inställning och argument refereras är meningarna förhållandevis enkelt 

byggda, även om de ibland tyngs av ordvalet, till exempel ”NN motsätter sig ändring av 

förvaltningsrättens dom och anför bl.a. följande”. Under skälen för kammarrättens avgörande, där 

domstolen har ordet, är textens syntax mer komplicerad. Stycket består visserligen bara av två 

meningar, men där förekommer ändå ett långt inskott som utgörs av en hänvisning till lagtext (se 

nedan). 

Meningslängden varierar i stort mellan de 10 till 25 ord som Klarspråkstestet rekommenderar. Dock 

förekommer en mening som innehåller mer än 40 ord. Den utgör större delen av det stycke som står 

under skälen för kammarrättens avgörande. Den skulle kunna delas upp för att bli mer läsvänlig. Att 

den blir så lång beror på att man har integrerat en lagtexthänvisning i meningen och att man dessutom 

försöker vara fullständig när man beskriver det medicinska problemet: 

Kammarrätten finner vid en sammantagen bedömning att det saknas sådana övervägande skäl enligt 2 kap. 

1 § LAF för ett samband mellan händelsen den (dag månad år) och NN’s långvariga besvär med myalgi och 

skada i vänster skulderblad och bröstrygg som förutsätts för att besvären ska kunna godkännas som 

arbetsskada. 

Ordval. Texten innehåller flera juristspråkliga eller ålderdomliga ord och fraser, exempelvis de 

juristspråkliga upphäver, fastställer, anför, beakta, bifallas och det ålderdomliga härvid. 

5.3.3 Intervjuer 

Jag har intervjuat två personer om dom 1. Den ena var part i målet och den andra är en person från min 

bekantskapskrets.  

Intervjuerna visar att informanterna har svårt att förstå hur Kammarrätten har kommit fram till sitt 

avgörande, som innebär avslag för privatpersonen. En av informanterna påpekar att det inte verkar 
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som om kammarrätten har brytt sig om nya uppgifter som framkommer i parternas yrkanden eftersom 

detta inte bemöts i domskälen. 

De påpekar också att flera av orden inte är ord som man använder så ofta och ger som exempel på det 

upphäver, fastställer, härvid och bifallas. En av informanterna reagerar starkt mot formuleringen ”NN 

motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom”. Informanten menar att den är onödigt krånglig, att 

man måste läsa den flera gånger för att förstå och att det vore rakare att skriva ungefär NN tycker att 

förvaltningsrättens dom är riktig. 

5.3.4 Resultatsammanfattning dom 1 

Textanalysen visar att det finns vissa brister i texten. På innehållsnivå saknas flera komponenter. Detta 

märks också i resultatet på Klarspråkstestet där området viktigt innehåll i domen och läsarhjälp får 

låga poäng. Det tas främst upp i frågorna 4–7 samt fråga 15. Även intervjusvaren pekar på att innehåll 

saknas, då informanterna hade svårt att svara på hur kammarrätten har kommit fram till sitt avgörande. 

Analysen visar både brister och förtjänster avseende textens yttre struktur. Textstrukturen tas upp på 

olika ställen i testet, främst under områdena dispositionen, rubrikerna och styckena och sambanden. 

Bristerna och förtjänsterna framgår inte så tydligt av poängresultatet, eftersom de i viss mån väger upp 

varandra poängmässigt. De frågor som pekar ut förtjänsterna är frågorna 18 och 21. De frågor som tar 

upp bristerna är främst fråga 10, 19 och 22. 

Analysen av agentiviteten visar inte några större problem. I Klarspråkstestet tas bland annat detta upp 

under tonen i domen i fråga 1 och 2. 

Slutligen visar analysen på delvis komplicerad syntax och avvikande ordval. Detta tas upp i områdena 

meningarna och orden och fraserna i testet. Främst frågorna 26–29 har haft relevans. 

Begriplighetsproblem som orsakas av meningsbyggnad och ordval märktes även i intervjuerna.  

5.4 Dom 2 – Livränta II 

5.4.1 Klarspråkstest 

Dom 2 har fått 40 % av den maximala poängen på Klarspråkstestet. De områden som har fått högst 

poäng är tonen i domen, viktigt innehåll i domen och styckena och sambanden. De områden som har 

fått lägst poäng är orden och fraserna, rubrikerna, meningarna, läsarhjälp och disposition.  

5.4.2 Textanalys 

Dom 2 är tre sidor lång och löptexten täcker en och en halv sida. 

Innehållskomponenter. Vissa innehållskomponenter saknas helt eller delvis i domen. I komponenten 

avgörandet står vilket beslut som upphävs och vilket beslut som fastställs. Däremot står det inte vad 

kammarrättens beslut praktiskt innebär. För att få reda på det behöver man läsa slutet av domen, där 

det står utskrivet: ”NN är därför inte är berättigad till livränta”. 

Klagandens yrkande innehåller yrkandet och klagandens argument innehåller ett bemötande av vad 

som kommit fram i förvaltningsrättens dom. Motpartens inställning finns med och mycket kortfattat 

motpartens argument. Frågan i målet skrivs ut indirekt genom att kammarrätten påpekar vad som 

krävs för att privatpersonen ska ha rätt till livränta. Vissa domar har en inledande bakgrund till frågan, 

men det finns inte här. Bakgrunden framgår indirekt genom parternas inställning och rubriken saken 

som talar om vilken typ av ärende det gäller. 

Man redogör för parternas bevisning genom att referera utlåtanden från två läkare samt 

Försäkringskassans medicinske rådgivare. Slutligen kommer domstolens bedömning. Den kan 

innehålla underkomponenten redovisning av resonemanget. Här redovisas delvis hur bedömningen 

gjorts genom att man talar om vad som krävs enligt lag för att privatpersonen ska ha rätt till livränta. 

Det framgår dock inte på vilket sätt man anser att dessa krav inte är uppfyllda, utan man går direkt till 
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domstolens slutsats. Denna bildar utgångspunkt för avgörandet som upprepas mer utförligt i slutet av 

domen. 

Textens yttre struktur. Analysen av textens yttre struktur visar både på förtjänster och brister. 

Rubrikerna som används i domen är de fasta rubriker som används i kammarrättens domar: klagande, 

motpart, överklagat avgörande, saken, kammarrättens avgörande, yrkanden m.m., samt skälen för 

kammarrättens avgörande. De fasta rubrikerna ger en tydlig ytstruktur. Avgörandet står på första sidan 

direkt efter uppgifterna om parterna och typen av ärende. Som jag visat ovan står det dock inte där vad 

avgörandet innebär. 

Styckena delas av med blankrad i stället för med tankstreck. Styckeindelningen bygger också här på 

vem som har ordet i texten. De båda parternas inställning beskrivs i var sitt stycke. Domstolen talar 

sedan om vad den ska pröva i ett stycke. Ett stycke ägnas åt den ena partens bevisning och ett åt den 

andra partens bevisning. Slutligen ägnas ett stycke åt domstolens slutsats och avgörande. På grund av 

att styckena delas in efter den principen innehåller vissa stycken flera tankegångar och skulle kunna 

delas upp ytterligare. 

Agentivitet. Det är oftast tydligt vem som agerar i texten. Parterna omnämns med personnamn 

respektive myndighetens namn. Läkarna som har gjort expertutlåtanden omnämns också med namn. 

De inblandade omnämns med namn när de handlar i texten, till exempel ”Försäkringskassan yrkar” 

och ”NN anser”. Någon gång förekommer dock passiva formuleringar som gör det svårt att veta vem 

som agerar, till exempel ”Oberoende av att det tidigare beviljats livränta […]”.  

Syntax. Analysen visar på komplicerad meningsbyggnad och långa meningar. Meningsbyggnaden är 

överlag ganska komplicerad i domen. Meningarna innehåller mycket information, och några längre 

inskott förekommer, till exempel: 

YY har, vid försäkringsmedicinsk utredning för bedömning avseende NN:s arbetsförmåga, konstaterat att 

instabiliteten i ländryggen är en sannolik konsekvens av kotkompressionen som NN ådrog sig i (månad år). 

Ibland är logiken i meningen troligen  svår att följa för den som inte är insatt i de juridiska texterna: 

Enligt förarbeten till lagen om arbetsskadeförsäkring krävs det en positiv bevisning för att den skadliga 

inverkan har orsakat skada i det enskilda fallet. 

I det sista exemplet citeras en ordalydelse ur förarbetena till den tillämpliga lagen. Meningen blir 

komplicerad eftersom den byggs så att citatet ska passa in i oförändrad form. Det komprimerade 

framställningssättet gör också att flera av meningarna innehåller fler än 30 ord. 

Ordval. Domen innehåller flera ord som avviker från vardagligt språkbruk, främst de juristspråkliga 

orden upphäver, fastställer, yrkar, anför, föreligger och med beaktande av. Därutöver innehåller 

domen också orden positiv bevisning, övervägande skäl och sannolik. Dessa ord förekommer i 

allmänspråket men verkar här ha en speciell juridisk betydelse som inte förklaras. Domen innehåller 

också medicinska termer som kan vara svåra att förstå för lekmannen, till exempel degenerativa 

förändringar.  

5.4.3 Intervjuer 

Jag har intervjuat två personer om dom 2. Ingen av dem har varit part i målet utan de är båda personer 

från min bekantskapskrets.  

Informanterna tog upp olika aspekter som viktiga. En av dem reagerade starkt mot att kammarrätten 

inte redogör för hur man har kommit fram till beslutet, som innebär avslag för privatpersonen. Två 

läkares bedömning står mot en bedömning gjord av Försäkringskassans medicinske rådgivare, och 

informanten tycker inte att det framgår varför man har litat mest till den senares bedömning. 

Informanten påpekade att man särskilt gärna skulle vilja ha en redogörelse för detta om man själv hade 

varit den part som fick avslag. Den andra informanten gissade att det beror på att orden sannolikt samt 

positiv bevisning har en speciell roll för utgången men att de i så fall inte får tillräcklig tyngd i texten 

för att man ska förstå att det är så. 
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När det gäller språket och tonen var omdömena bland annat: ”juridisk”, ”korrekt”, ”trögflytande”, 

”byråkratisk”, ”tömd på känslor”. Båda informanterna hade dock uppfattningen att texten behöver se 

ut så för att dess betydelse ska vara tillräckligt exakt. 

5.4.4 Resultatsammanfattning dom 2 

Textanalysen visar att det finns vissa brister i texten. På innehållsnivå saknas flera komponenter. Detta 

märks dock inte så tydligt i resultatet på Klarspråkstestet. Området viktigt innehåll i domen får 50 % 

av poängen och läsarhjälp 16 %. De frågor som är relevanta är främst frågorna 4–9 samt fråga 

15 och 16. Även intervjusvaren pekar på att innehåll saknas, då informanterna påpekade att de inte 

förstår hur kammarrätten har kommit fram till sitt avgörande. 

Analysen visar både brister och förtjänster avseende textens yttre struktur. Textstrukturen tas upp på 

olika ställen i testet, främst under områdena dispositionen, rubrikerna och styckena och sambanden. 

Poängresultatet är inte alldeles tydligt här, eftersom brister och förtjänster till viss del väger upp 

varandra poängmässigt. De frågor som pekar ut förtjänsterna är frågorna 18 och 21. De frågor som tar 

upp bristerna är främst fråga 10, 19 och 22. 

Analysen av agentiviteten visar inte heller här på några större problem. I Klarspråkstestet tas detta upp 

under tonen i domen i fråga 1 och 2. 

Slutligen visar analysen på komplicerad syntax och avvikande ordval. Detta tas upp i områdena 

meningarna och orden och fraserna i testet. Frågorna 26–32 har haft relevans. Även intervjusvaren 

visar på att ordvalet har betydelse för domens begriplighet. Informanterna pekade ut flera ord som de 

tyckte skulle behöva förklaras. 

5.5 Dom 3 – Inkomsttaxering 

5.5.1 Klarspråkstest 

Dom 3 har fått 52 % av den maximala poängen på Klarspråkstestet. De områden som har fått högst 

poäng är tonen i domen, meningarna, rubrikerna, styckena och sambanden och orden och fraserna. 

De områden som har fått lägst poäng är viktigt innehåll i domen, dispositionen och läsarhjälp. 

5.5.2 Textanalys 

Dom 3 är två sidor lång och den löpande texten täcker knappt en sida. 

Innehållskomponenter. Vissa innehållskomponenter saknas helt eller delvis i domen. I komponenten 

avgörandet står att kammarrätten avslår överklagandet. Däremot står det inte vad överklagandet var 

eller vad kammarrättens avgörande praktiskt innebär. Det står inte heller i slutet av domen utan 

formuleras även där på ett mer abstrakt sätt: ”Överklagandet ska således avslås.”  

Klagandens yrkande innehåller informationen att privatpersonen ”fullföljer sin talan”. Klagandens 

argument innehåller ett bemötande av vad som kommit fram i förvaltningsrättens dom samt några 

tillägg till argumentationen. Textpartiet är en utveckling av det som parten har tagit upp i 

förvaltningsrätten. För att förstå relevansen av det som står behöver man därför ha läst det tidigare 

avgörandet. Motpartens inställning redovisas kortfattat med meningen: ”Skatteverket motsätter sig 

bifall till överklagandet.”  

Frågan i målet skrivs inte ut men framgår till viss del av innehållet under rubriken saken, som talar 

om vilken typ av ärende det gäller, i kombination med att man läser parternas inställning och 

argument. Innehållskomponenten bakgrund finns inte med som särskild del, utan också den framgår 

indirekt genom parternas inställning och rubriken saken. Slutligen kommer domstolens bedömning . 

Den innehåller dock inte den möjliga underkomponenten redovisning av resonemanget utan man går 

direkt till domstolens slutsats. Den bildar utgångspunkt för avgörandet. I den här domen fastställer 

kammarrätten förvaltningsrättens dom. Man hänvisar därför till förvaltningsrättens resonemang och 

slutsats:  
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Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning. Vad NN anfört i överklagandet och vad som i 

övrigt framkommit i målet föranleder inget annat ställningstagande. Överklagandet ska således avslås. 

Textens yttre struktur. Analysen av textens yttre struktur visar både förtjänster och brister. 

Rubrikerna som används i domen är de fasta rubriker som används i kammarrättens domar: klagande, 

motpart, överklagat avgörande, saken, kammarrättens avgörande, yrkanden m.m., samt skälen för 

kammarrättens avgörande. Detta ger texten en tydlig ytstruktur. Dock speglar rubrikerna inte alltid 

innehållet i texten, eftersom vissa innehållskomponenter saknas. Skälen för kammarrättens avgörande 

innehåller inte skälen, utan en hänvisning till förvaltningsrättens resonemang. Avgörandet står på 

första sidan direkt efter uppgifterna om parterna och typen av ärende. Som jag visat ovan står det dock 

inte vad avgörandet innebär i praktiken. 

Även här verkar principen för styckeindelning vara att börja ett nytt stycke för ny person. Klagandens 

inställning behandlas i ett stycke, motpartens inställning i nästa stycke och slutligen kammarrättens 

slutsats i det sista stycket. På grund av att styckena delas in efter den principen innehåller vissa 

stycken flera tankegångar och skulle kunna delas upp. Styckena delas också här med blankrad i stället 

för med tankstreck, vilket gör texten överskådlig. 

Agentivitet. Det är tydligt vem som gör vad i texten. Parterna omnämns med personnamn respektive 

myndighetens namn när de agerar, till exempel ”NN fullföljer sin talan” och ”Skatteverket motsätter 

sig bifall till överklagandet.” 

Syntax. Textens syntax är relativt okomplicerad och meningarna har normal längd. Texten är dock, 

som nämnts, mycket kort vilket gör att det inte finns så mycket material att undersöka. En 

framförställd bestämning förekommer: ”det särskilt inrättade arbetsrummet”. Meningsbyggnaden är 

annars förhållandevis okomplicerad. Detta beror kanske till viss del på att det mesta av texten är ett 

referat av den ena partens inställning. Dessa partier i texten har visat sig vara syntaktiskt enklare i flera 

av texterna. Meningarna är relativt korta. Meningslängden varierar från cirka fem till tjugo ord.  

Ordval. Domen innehåller vissa juristspråkliga ord och uttryck, till exempel fullföljer sin talan, 

yrkandet är av sådan art, anfört och avslås.  

5.5.3 Intervjuer 

Jag har intervjuat två personer om dom 3. Den ena har varit part i målet och den andra är en person i 

min bekantskapskrets.  

De synpunkter som kom fram tydligast i intervjuerna var att det inte framgår hur kammarrätten har 

kommit fram till sitt avgörande som innebär avslag för privatpersonen. 

En av informanterna tyckte också att det kan var en psykologisk nackdel att ha avgörandet först om det 

är negativt för parten. I så fall behövs en sammanfattning av de viktigaste skälen till avgörandet även 

på första sidan. 

5.5.4 Resultatsammanfattning dom 3 

Textanalysen visar att det finns vissa brister i texten. På innehållsnivå saknas flera komponenter. Detta 

märks till viss del i resultatet på Klarspråkstestet. Området viktigt innehåll i domen får 41 % av 

poängen men läsarhjälp får inga poäng. De frågor som är relevanta är främst frågorna 4–9 samt 

fråga 15 och 16. Även intervjusvaren pekar på att innehåll saknas. I intervjusvaren påpekades bland 

annat att det inte framgår hur kammarrätten har kommit fram till sitt avgörande. 

Analysen visar både brister och förtjänster avseende textens yttre struktur. Textstrukturen tas upp på 

olika ställen i testet, främst under områdena dispositionen, rubrikerna och styckena och sambanden. 

Det syns inte så väl i poängresultatet, eftersom området har både brister och förtjänster som till viss 

del väger upp varandra poängmässigt. De frågor som pekar ut förtjänsterna är frågorna 18 och 21. De 

frågor som tar upp bristerna är främst fråga 10, 19 och 22.  

Analysen av agentiviteten visar inte på några problem. I Klarspråkstestet tas bland annat detta upp 

under tonen i domen i fråga 1 och 2. 
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Analysen visar inte på några särskilda problem avseende textens syntax, som behandlas i meningarna 

frågorna 26–28, vilket också syns i poängresultatet. Däremot finns exempel på avvikande ord. Detta 

tas upp i orden och fraserna men syns inte lika tydligt i poängresultatet . Frågorna 29–31 har haft 

relevans. 

5.6 Dom 4 – Återkrav av sjukersättning 

5.6.1 Klarspråkstest 

Dom 4 har fått 71 % av den maximala poängen på Klarspråkstestet, näst högst av de sex domarna. De 

områden som har fått högst poäng är dispositionen, läsarhjälp, tonen i domen, viktigt innehåll i 

domen, styckena och sambanden, orden och fraserna och meningarna. Det område som har fått lägst 

poäng är rubrikerna. 

5.6.2 Textanalys 

Dom 4 är fem sidor lång. Den löpande texten täcker två och en halv sida. Dessutom tillkommer en sida 

löptext där en av domarnas skiljaktiga mening redovisas. Jag bortser från den senare i min analys. 

Innehållskomponenter. Alla innehållskomponenter finns med i domen. Komponenten avgörandet 

består av två meningar. Där står vilken del av överklagandet kammarrätten avvisar respektive bifaller. 

Båda meningarna innehåller också kortfattad information om vad avgörandet innebär i praktiken: 

1. Kammarrätten avvisar NN:s yrkande om återbetalning av underhållsstöd. 

2. Kammarrätten bifaller överklagandet i övrigt och upphäver underinstansernas avgöranden om 

återbetalning. 

Klagandens yrkande innehåller informationen att parten fullföljer sin talan samt ett tillägg till 

yrkandet. I motpartens inställning står att Försäkringskassan motsätter sig att förvaltningsrättens dom 

ändras och vidhåller vad den anfört och åberopat i förvaltningsrätten. Frågan i målet skrivs ut genom 

att kammarrätten förklarar vad i överklagandet som den kan pröva: 

Kammarrätten kan i detta mål endast pröva det som omfattas av Försäkringskassans beslut den (dag månad 

år) och förvaltningsrättens dom, dvs. om Försäkringskassan hade rätt att kräva återbetalning av 

sjukersättning som utbetalats med för högt belopp för tiden månad år – månad år. 

Efter att frågan i målet skrivits ut ges en inledande bakgrund. I den bakgrunden finns också 

innehållskomponenterna klagandens argument och motpartens argument. Här förklarar man också 

begreppet vilandeförklaring som har betydelse för målet, och tillämplig lagtext citeras i ett tydligt 

markerat citat. Sedan kommer domstolens bedömning. Den innehåller en utförlig redovisning av 

resonemanget där domstolen redogör för vilka argument den fäster vikt vid. Denna redovisning leder 

fram till en slutsats som bildar utgångspunkt för avgörandet. 

Textens yttre struktur. Analysen av textens yttre struktur visar både på förtjänster och brister. Texten 

ramas in av den fasta ytstrukturen som de standardiserade rubrikerna klagande, motpart, överklagat 

avgörande, saken, kammarrättens avgörande, yrkanden m.m., och skälen för kammarrättens 

avgörande ger.  

Den här domen är utförligt skriven. Här är problemet det omvända jämfört med domarna som 

analyserats hittills. Problemet är att de fasta rubrikerna inte speglar allt innehåll i texten snarare än att 

de utlovar innehåll som inte finns med. Detta gör texten svår att överblicka. Så innehåller till exempel 

texten under rubriken skälen för kammarrättens avgörande hela åtta innehållskomponenter: frågan i 

målet, bakgrund, klagandens argument, motpartens argument, domstolens bedömning med 

underkomponenten redovisning av resonemanget samt domstolens slutsats och avgörande. 

Avgörandet står på första sidan direkt efter uppgifterna om parterna och typen av ärende, och det står 

också kort vad avgörandet innebär i praktiken. 
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Styckena delas av med blankrad i stället för med tankstreck. Det gör texten mer överskådlig. Principen 

för styckeindelning verkar vara att nytt stycke påbörjas när ett nytt ämne eller en ny tankegång 

behandlas. 

Agentivitet. Det är tydligt vem som gör vad i texten. Parterna benämns med personnamn och 

myndighetens namn när de agerar i texten. Ett fåtal passiva formuleringar används, till exempel: ”I den 

i målet tillämpliga lydelsen av (lagparagraf) föreskrivs följande”. Här används passiv eftersom den 

underförstådda agenten är ”lagen själv”, eller möjligen lagstiftaren.  

Syntax. Texten innehåller flera meningar med fler än 30 ord. Detta beror på att man försöker 

komprimera mycket information i en mening. Även om meningarna är långa är meningsbyggnaden 

relativt okomplicerad, men meningarna innehåller många informationstäta ord. 

Ordval. Texten innehåller flera juristspråkliga eller ålderdomliga ord och uttryckssätt, till exempel 

avvisar, upphäver, bifaller, fullföljer sin talan, anfört, yrkar, åberopa, bestämt sin talan, gör gällande 

att, den i målet tillämpliga lydelsen, därvid, underlåtit, obehörigen och för tid därefter.  

5.6.3 Intervjuer 

Jag har intervjuat två personer om dom 4. Den ena var part i målet och den andra är en person ur min 

bekantskapskrets. 

Informanterna hade lite olika åsikter om texten. En av dem tyckte att det var för mycket text att ta sig 

igenom. Den andra informanten tyckte att det var krångligt att reda ut alla tidsuppgifter som finns i 

domen och föreslog att man borde använda en tidsaxel eller någon annan typ av skiss för att 

åskådliggöra detta. Båda informanterna hade haft svårigheter att förstå vad kammarrätten egentligen 

har beslutat.  

En av informanterna hade starka synpunkter på språket som ålderdomligt, avståndstagande och 

svårbegripligt, och gav som exempel yrka, bifall, åberopa samt den i målet tillämpliga lydelsen. 

Vederbörande kände det också som att domstolen medvetet använder ett tillkrånglat språk för att visa 

sin makt och skrämma medborgarna, så att de inte ska våga gå till domstol.  

Den andra informanten tyckte inte att språket borde förenklas. 

5.6.4 Resultatsammanfattning dom 4 

Analysen av innehållskomponenter visar att alla komponenter finns med i domen. Det syns också på 

resultatet av Klarspråkstestet där viktigt innehåll i domen och läsarhjälp har fått höga poäng. De 

relevanta frågorna är fråga 4–8 samt 15 och 16.  

Analysen visar både brister och förtjänster avseende textens yttre struktur. Textstrukturen tas upp på 

olika ställen i testet, främst under områdena dispositionen, rubrikerna och styckena och sambanden. 

Brister och förtjänster syns inte så väl i poängresultatet, eftersom de till viss del väger upp varandra 

poängmässigt. De frågor som pekar ut förtjänsterna är frågorna 18 och 21. De frågor som tar upp 

bristerna är främst fråga 19 och 22. 

Analysen av agentiviteten visar inte på några problem. I Klarspråkstestet tas bland annat detta upp 

under tonen i domen i fråga 1 och 2. 

Analysen textens syntax visar att meningarna är långa men enkelt byggda. Detta behandlas i 

testområdet meningarna frågorna 26–28. Det syns dock inte så väl i poängen på Klarspråkstestet.  

Det finns exempel på avvikande ord. Detta tas upp i orden och fraserna fråga 29–31 men syns inte 

lika tydligt i poängresultatet, eftersom det vägs upp av andra frågor. Intervjuerna pekade bland annat 

på svåra ord och krångligt språk. Den här domen får höga poäng på flera områden och borde då vara 

lättare att förstå. Att informanterna ändå rapporterar begriplighetsproblem verkar ha att göra med att 

ordvalet avviker från allmänt språkbruk. 
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5.7 Dom 5 – Laglighetsprövning 

5.7.1 Klarspråkstest  

Dom 5 har fått 46 % av den maximala poängen på Klarspråkstestet. De områden som har fått högst 

poäng är tonen i domen, viktigt innehåll i domen, rubrikerna, meningarna och orden och fraserna. De 

områden som har fått lägst poäng är styckena och sambanden, dispositionen och läsarhjälp. 

5.7.2 Textanalys 

Innehållskomponenter. Vissa innehållskomponenter saknas helt eller delvis i domen. I komponenten 

avgörandet står vilket beslut som upphävs och vilket beslut som fastställs. Det står dock inte vad 

kammarrättens beslut praktiskt innebär, utan det uttrycks: 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer bildningsnämndens i X-orts kommun beslut 

den (dag månad år). 

I slutet av domen upprepas att kammarrätten bifaller kommunens överklagande, men inte heller där 

står det utskrivet vad avgörandet innebär. Läsaren måste läsa hela domen och bilagorna för att få reda 

på vad bildningsnämndens beslut var, vad förvaltningsrättens dom innebar och vad kammarrätten har 

prövat, för att på egen hand kunna dra en slutsats om vad avgörandet innebär. 

Klagandens yrkande innehåller yrkandet och en redovisning av klagandens argument. Dessa är dock 

formulerade som en utveckling av vad parten har tagit upp tidigare och det är, som det verkar, också 

ett bemötande av det tidigare beslutet. Denna del innehåller ett antal uppgifter om avstånd mellan orter 

och uppgifter om vilket antal barn som behövt barnomsorg under olika perioder. För att förstå varför 

dessa uppgifter är relevanta måste man läsa förvaltningsrättens dom.  

Motpartens inställning och underkomponenten motpartens argument innehåller också uppgifter om 

avstånd och tid. Eftersom den delen bemöter klagandens argument som just redovisats är den inte på 

samma sätt beroende av de tidigare texterna. Frågan i målet skrivs inte ut särskilt utan får framgå av 

parternas inställning och rubriken saken som talar om vilken typ av ärende det gäller. 

Innehållskomponenten bakgrund finns inte med. Bakgrunden framgår dock till viss del indirekt av 

parternas inställning och texten under rubriken saken.  

Man redogör inte särskilt för någon bevisning, vilket är naturligt eftersom detta mål prövar en fråga 

som handlar om argumentation snarare än om bevisning. Slutligen kommer domstolens bedömning. 

Den innehåller här komponenten redovisning av resonemanget där kammarrätten utförligt redogör för 

hur man har gjort sin bedömning. Redogörelsen mynnar ut i domstolens slutsats som bildar 

utgångspunkt för avgörandet.  

Textens yttre struktur. Analysen av textens yttre struktur visar både på förtjänster och brister. 

Rubrikerna som används i domen är de fasta rubriker som används i kammarrättens domar: klagande, 

motpart, överklagat avgörande, saken, kammarrättens avgörande, yrkanden m.m., samt skälen för 

kammarrättens avgörande. Dessa ger texten en tydlig ytstruktur. Under skälen för kammarrättens 

avgörande finns två underrubriker: tillämpliga regler och bedömning av sakfrågan. Dessa 

underrubriker speglar innehållet bättre än de fasta rubrikerna. 

Avgörandet står på första sidan direkt efter uppgifterna om parterna och typen av ärende. Som jag 

visat ovan står det dock inte vad avgörandet innebär i praktiken. 

Styckena delas in på olika sätt i olika delar av domen. Under rubriken yrkanden mm. delas styckena 

med hjälp av tankstreck. Hela den första sidan består därför av löpande text utan blankrader. Eftersom 

även avstånden mellan två orter uttrycks med tankstreck mellan orterna (”X-orten – Y- orten 15 km”) 

är det svårt att se var styckena delas. Under skälen för kammarrättens avgörande delas styckena in 

med blankrad. Principen för styckeindelningen är oklar. Flera av styckena är mycket långa och skulle 

kunna delas upp.  

Agentivitet. Det är i stort sett tydligt vem som agerar i texten. Parterna benämns med personnamn och 

kommunens namn. En tvetydighet är dock att det är bildningsnämnden inom kommunen som är part. 
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Därför används omväxlande bildningsnämnden i X kommun och kommunens namn för att benämna 

parten. I övrigt är det överlag tydligt vem som gör vad. När parterna agerar skrivs deras namn ut, ”NN 

motsätter sig bifall”. När passiva formuleringar används är det tydligt vem som är den underförstådda 

agenten. 

Syntax. Meningsbyggnaden i domen är förhållandevis enkel, men vissa av meningarna är långa. 

Språket varierar något på så sätt att det är enklare när parternas inställning refereras än när domstolen 

redogör för sin bedömning. Några framförställda bestämningar förekommer, till exempel ”en för 

barnen fin miljö”. Meningslängden varierar i princip mellan 10 och 25 ord, men det finns meningar 

som innehåller 40–50 ord beroende på hur man räknar ordens förekomst. Detta orsakas oftast av att 

meningen innehåller uppräkningar som avdelas med kommatecken. 

Ordval. Domen innehåller de juristspråkliga orden upphäver, bifaller, yrkar, anför, lagrum och 

förevarande mål. 

5.7.3 Intervjuer 

Jag har intervjuat två personer om dom 5. Den ena har varit part i målet och den andra är en person ur 

min bekantskapskrets.  

I intervjuerna framkom flera åsikter. Den av informanterna som inte var part i målet efterfrågade en 

bakgrund till målet i början av texten, så att man lättare förstår vad man läser om. Andra åsikter var att 

det bör stå redan på första sidan vad avgörandet rent praktiskt innebär, och även en sammanfattning av 

skälen till avgörandet. Annars måste man ändå bläddra igenom domen och bilagorna för att förstå 

detta. 

Informanterna kategoriserande språket som ”svårläst”, ”torrt”, ”omständligt” men ”ändå ganska 

modernt”. Båda informanterna sa också att de inte förväntar sig något annat av den här typen av text 

och en av dem tyckte att texten var bättre än förvaltningsrättens dom. 

5.7.4 Resultatsammanfattning dom 5 

Textanalysen visar att det finns vissa brister i texten. På innehållsnivå saknas vissa komponenter. Detta 

märks inte så tydligt i resultatet på Klarspråkstestet. Området viktigt innehåll i domen får drygt hälften 

av poängen. Området läsarhjälp får dock inga poäng. De relevanta frågorna är här 4–7 samt 

fråga 15 och 16. Även intervjusvaren pekar på att innehåll saknas. Informanten som inte var part i 

målet önskade en bakgrundsbeskrivning i domen. 

Analysen visar både brister och förtjänster avseende textens yttre struktur. Textstrukturen tas upp på 

olika ställen i testet, främst under områdena dispositionen, rubrikerna och styckena och sambanden. 

Brister och förtjänster framgår till viss del av poängresultatet på klarspråkstestet. De frågor som pekar 

ut förtjänsterna är frågorna 18 och 21. De frågor som tar upp bristerna är främst fråga 10, 19 och 22. 

Analysen av agentiviteten visar inte på några större problem. I Klarspråkstestet tas bland annat detta 

upp under tonen i domen där dom 5 får drygt hälften av poängen. Det visas i fråga 2 som kompletteras 

av fråga 1. Området innehåller också andra frågor som sänker poängen. 

Analysen visar på några mindre problem när det gäller syntax, såsom långa meningar. Det stämmer 

ganska bra med testets 67 % av poängen på området meningarna där frågorna 26–28 har haft relevans. 

Domen innehåller också vissa ord som kan påverka begripligheten negativt. Det är inte så tydligt i 

testresultatet där orden och fraserna får hälften av poängen. 

5.8 Dom 6 – Bistånd 

5.8.1 Klarspråkstest 

Dom 6 har fått 79 % av den maximala poängen på Klarspråkstestet och är därmed den dom som fått 

högst poäng av de sex domarna. De områden som har fått högst poäng är tonen i domen, viktigt 
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innehåll i domen, dispositionen och meningarna som alla har fått full poäng. Områdena läsarhjälp, 

rubrikerna, styckena och sambanden samt orden och fraserna har fått lägre poäng. Dock har inte 

något område fått mindre än 50 % av poängen, vilket den här domen är ensam om. 

5.8.2 Textanalys 

Innehållskomponenter. Alla innehållskomponenter finns med, och vävs ihop på ett sätt som skiljer 

sig från de andra domarna. I komponenten avgörandet står det att kammarrätten avvisar överklagandet 

i en del men bifaller det i övrigt. Det står också utskrivet vad avgörandet praktiskt innebär och vad 

som kommer att hända efter kammarrättens avgörande.  

Klagandens yrkande innehåller kortfattad information om yrkandet. Det följs av komponenten 

motpartens inställning där det framgår att motparten motsätter sig yrkandet. Sedan följer klagandens 

argument där privatpersonens skäl utvecklas. Efter det kommer motpartens argument där motparten 

utvecklar skälen för sin ståndpunkt.  Frågan i målet skrivs inte ut särskilt utan får framgå av parternas 

inställning och rubriken saken som talar om vilken typ av ärende det gäller.  

Slutligen kommer domstolens bedömning som även innehåller en redovisning av resonemanget. Här 

skiljer sig den här domen skiljer från de andra domarna i presentationsteknik. Kammarrätten tar upp 

varje frågeställning som framkommit i utredningen och redogör för hur man resonerar samt kommer 

fram till en slutsats för varje fråga. På så sätt vävs komponenterna bakgrund och bevisning in i 

domstolens resonemang. När domstolen på detta sätt har resonerat sig igenom hela ärendet når man en 

slutsats som bildar utgångspunkt för avgörandet. 

Textens yttre struktur. Analysen av textens yttre struktur visar både förtjänster och brister. 

Rubrikerna som används i domen är de fasta rubriker som används i kammarrättens domar: klagande, 

motpart, överklagat avgörande, saken, kammarrättens avgörande, yrkanden m.m., samt skälen för 

kammarrättens avgörande. Detta ger även denna text en fast ytstruktur. Här används även ytterligare 

en rubrik – vad parterna anfört – som i sin tur har parternas namn som underrubriker. Där tas 

innehållskomponenterna klagandens argument och motpartens argument upp. Detta gör att rubrikerna 

speglar texten relativt väl. Avgörandet står på första sidan och där står också vad avgörandet praktiskt 

innebär. 

Principen för styckeindelningen verkar variera i olika delar av domen. Under rubriken vad parterna 

anfört är principen att nytt stycke inleds när texten övergår till att handla om den andra parten. Detta 

medför att stycket som handlar om den första av parterna blir mycket långt – mer än en sida täcks av 

löpande text utan blankrader.  Under rubriken skälen för kammarrättens avgörande verkar principen i 

stället vara att nytt stycke inleds för varje ny fråga som kammarrätten tar ställning till. Detta gör 

styckena kortare, men flera av dem skulle kunna delas upp ytterligare.  

Agentivitet. Det är tydligt vem som gör vad i texten. Parterna benämns med personnamn eller 

personligt pronomen respektive nämndens namn när de agerar i texten till exempel ”NN yrkar”. När 

passiva formuleringar används är det tydligt vem som är den underförstådda agenten.  

Syntax. Meningarna i domen är förhållandevis enkelt byggda. Jag hittar inga exempel på att inskott, 

framförställda bestämningar eller onaturlig ordföljd stör läsningen. I den mån formuleringar ger ett 

komplicerat intryck är det ordvalet som ger effekten. Meningslängden varierar i stort sett mellan de 

10 till 25 ord som Klarspråkstestet rekommenderar.  

Ordval. Domen vissa juristspråkliga ord, till exempel avvisar, bifaller, yrkar, avyttras, mot bakgrund 

härav och i vad det avser. 

5.8.3 Intervjuer 

Jag har intervjuat två personer om dom 6. En av personerna har varit part i målet och den andra är en 

person från min bekantskapskrets. 

De här intervjuerna skilde sig från varandra. Den ena informanten tyckte att språket var klart och 

tydligt och att domen i stort var lättläst. Den andra informanten tyckte att det var oklart vad 

kammarrätten egentligen hade beslutat. Vederbörande tyckte också att domen innehöll för mycket text 
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för att behandla ett så litet ärende och att det borde gå att göra mer kortfattat. Den informantens 

samlade omdöme om texten var ”rörig” medan den andra informanten beskrev texten som ”klar och 

redig”. 

5.8.4 Resultatsammanfattning dom 6 

Analysen av innehållskomponenter visar att alla innehållskomponenter finns med i domen, vilket syns 

på resultatet av Klarspråkstestet genom full poäng på viktigt innehåll i domen. Frågorna 4–7 samt 15 

är relevanta. 

Analysen av textens yttre struktur visar på fördelar med dispositionen vilket syns genom full poäng på 

Klarspråkstestets område dispositionen. Detta visas i fråga 10. Analysen visar också att rubrikerna 

fungera i denna dom, vilket inte syns så tydligt på Klarspråkstestet där rubrikerna får hälften av 

poängen. Relevanta frågor är 18, 19 och 20. Bristerna gäller främst styckeindelning, vilket inte heller 

är så tydligt i testet. Detta behandlas i fråga 21. 

Analysen av textens agentivitet och syntax visar att dessa områden fungerar väl. Det syns i 

Klarspråkstestet där både tonen i domen och meningarna har fått full poäng. Fråga 26–29 visar detta. 

Analysen av ordvalet visar att även denna dom innehåller vissa ord som avviker från allmänspråket, 

vilket syns till viss del då orden och fraserna får hälften av poängen på testet.  
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6 Sammanfattande diskussion 

6.1 Domarna 

6.1.1 Sammanfattning 

Vid en överblick över de sex analyserna kan man se att de pekar på ungefär samma förtjänster 

respektive brister i de olika domarna, om än i olika utsträckning. Jag ska kort sammanfatta dessa 

resultat: 

Agentivitet. Det är överlag tydligt vem det är som agerar i domarna. När passiva formuleringar 

används är det, med något undantag, tydligt vilken agent som underförstås. Detta gäller alla de sex 

domarna och visas av textanalyskategorin agentivitet samt Klarspråkstestets område tonen i domen. 

Innehåll. Det förekommer också i flera av domarna (dom 1, 2, 3 och 5) att innehållsdelar som behövs 

för begripligheten saknas. Detta visar analyskategorin innehållskomponenter samt med 

Klarspråkstestets områden viktigt innehåll i domen och läsarhjälp. Detta påpekas också i flera av de 

intervjuer jag har gjort. 

Textstruktur. I alla domarna finns problem som rör textstrukturen, såsom missvisande rubriker, långa 

stycken, stycken som delats med tankstreck och liknande. Det visar analyskategorin textens yttre 

struktur samt Klarspråkstestets områden dispositionen, och rubrikerna. 

Syntax. Komplicerad meningsbyggnad eller mycket långa meningar förekommer i fyra av domarna 

(dom 1, 2, 4, och 5). Det visar analyskategorin syntax samt Klarspråkstestets område meningarna. 

Ordval: Slutligen innehåller alla domarna i någon utsträckning juristspråkliga eller ålderdomliga ord 

eller fraser. Det visar analyskategorin ordval samt Klarspråkstestets område orden och fraserna. Detta 

är också något som man tar upp i flera av intervjuerna jag har gjort.  

Överlag uppmärksammar alltså min analys och Klarspråkstestet samma fenomen i texten, och flera av 

dessa märks också i intervjusvaren. 

6.1.2 Diskussion 

Då jag redan redogjort ingående för resultaten av min analys kommer jag här främst att ta upp 

begriplighetsproblem som på olika sätt har märkts i mina intervjusvar. 

Innehåll. Det som verkar bereda störst begriplighetsproblem är det faktum att det saknas information 

som man som läsare behöver för att förstå domen. Det är framför allt två typer av information som 

saknas.  

För det första saknas ofta information om bakgrunden till målet i kammarrätten. För att förstå vad 

målet handlar om behöver man ofta läsa de tidigare avgörandena och på så sätt få skaffa sig en ram för 

att förstå kammarrättens dom. Detta orsakar kanske inte främst begriplighetsproblem för parterna. De 

har ju varit med om ärendets utveckling. Det är i stället utomstående som av någon anledning läser 

domen som får svårt att förstå hur allt hänger ihop. Informanter i gruppen som bestod av icke-parter 

efterlyste flera gånger mer information om just bakgrunden till målet.  

För det andra saknas i flera fall en redogörelse för hur domstolen har kommit fram till sin slutsats. Att 

den informationen saknas är ett allvarligare problem än det förra eftersom det gör det omöjligt för 

parten eller någon annan utanför domstolen att granska domstolens resonemang. Den möjligheten är 

en viktig del av offentlighetsprincipen, och en av orsakerna till att domar är offentliga handlingar. 

När kammarrätten enbart fastställer förvaltningsrättens dom och resonemang kan det tyckas 

överflödigt att skriva ut resonemanget en gång till. En av personerna som jag intervjuade tolkade dock 
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avsaknaden av resonemang i kammarrättens dom som ett uttryck för att domstolen inte har satt sig in i 

ärendet, och hade på grund av den övertygelsen överklagat kammarrättens dom. Ofta är det kanske så 

att det inte finns så mycket att tillägga till det tidigare resonemanget. Som det här exemplet visar kan 

det ändå löna sig att skriva ut vilka skäl man har fäst avseende vid för att undvika onödiga 

överklaganden. 

Mitt material innehåller även två domar där kammarrättens motivering är mycket sparsam trots att 

domen innebär en ändring av förvaltningsrätten dom. I dessa fall är det ännu viktigare att ge parten en 

förklaring till utgången. 

En tydlig redovisning av resonemanget underlättar läsningen också för andra jurister som kanske läser 

domen just med fokus på den juridiska argumentationen.  

Språket och tonen. Många av informanterna har beskrivit språket som svårläst, högtravande och 

opersonligt. När jag har bett dem försöka ringa in vad det är i texten som ger dem det intrycket, har de 

ofta pekat ut ord och formuleringar som de upplever som stela eller svåra att förstå. När jag har frågat 

om de kommer på något mer har svaren ofta landat i att det är en känsla, eller ett allmänt intryck som 

texten ger. Troligen är det en kombination av alla faktorer jag har tagit upp i min analys, och fler än så, 

som ger dem detta intryck av texten. 

Bland parterna verkade några uppfatta texten som riktad till dem personligen, ungefär som ett brev. 

Detta är inte så konstigt eftersom ärendena ofta har sin utgångspunkt i ett myndighetsbeslut som 

enbart involverar privatpersonen och myndigheten, och där myndigheten vänder sig direkt till 

privatpersonen. Övergången till den sakliga ”fallbeskrivning” som domstolen ger sker omärkligt 

eftersom det för parten hela tiden handlar om samma ärende. Ett uttryck för det är att en part reagerade 

över att domen inte innehöll några ursäktande eller förmildrande uttryck som ”tyvärr” eller liknande. 

Avseende språket och tonen uttryckte en av parterna också att den uppfattar det tillkrånglade språket 

som ett sätt att hålla medborgarna på avstånd så att de inte vågar gå till domstol. Samma part uttryckte 

att det nästan är som om man måste lära sig ett annat språk för att kunna uttrycka sig (i överklagandet) 

så att domstolen ska förstå och ta upp ärendet. 

Domstolen kan inte visa respekt och empati för parten genom förmildrande ord eller direkt tilltal i en 

dom. Domen är ju en neutral beskrivning av fallet och ska, som konstaterats tidigare, kunna läsas av 

olika mottagare. Domstolen kan i stället visa respekt och empati genom att på ett fullständigt sätt 

redogöra för sin bedömning med ett språkbruk som inte ter sig alltför främmande för parten. Mycket 

av det som informanterna upplever som negativt kan säkert motverkas genom att man lägger särskild 

omsorg på de aspekter jag har tagit upp i min undersökning av texten. 

6.1.3 Rekommendationer 

Klarspråkstestet för domar är en bra källa till rekommendationer för hur man bör utforma en dom. Jag 

ska ändå här försöka säga något mer specifikt om vad jag har funnit i de sex domarna jag har 

undersökt, och vad det ger anledning att tänka på när man skriver domar. 

Innehåll. Utgångspunkten bör vara att kammarrättsdomen ska kunna läsas som en fristående text.  

Skriv en kort bakgrund till målet. Det ger läsaren en ram för att tolka texten. Skriv också gärna vad 

domstolens uppgift är i det aktuella målet. Vilken fråga ska eller kan man pröva? Även detta ger en 

ram för att tolka texten. Dessutom är det ett sätt att förklara för parterna vad man kan ta ställning till 

och inte, vilket minskar risken för missnöje med att inte allt har tagits upp i domen. 

Skriv hur domstolen gjort sin bedömning. Vilka omständigheter har man fäst vikt vid? Vilka 

omständigheter har man inte funnit lika betydelsefulla och varför? Detta är viktigt för förståelsen av 

utgången och bör alltid finnas med i domen. Det är särskilt viktigt om domen innebär ändring av 

förvaltningsrättens dom. 

Rubriker. Använd underrubriker. De fasta rubrikerna ger texten en tydlig struktur, men de tvingar in 

innehåll under rubriker som inte speglar texten. Ett sätt att lösa detta är att använda friare 

underrubriker för att spegla textens innehåll.  
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Disposition. Skriv avgörandet först. Avgörandet står redan nu på första sidan i domen, vilket är bra. 

Dock är det viktigt att skriva ut vad avgörandet praktiskt innebär. Syftet med att avgörandet ska 

komma först är att parten snabbt ska få reda på utgången. Om den enbart uttrycks med komplicerade 

ord som bifalles och upphävs måste parten ändå läsa till slutet av domen, och kanske även bilagorna, 

för att förstå utgången. Detta motverkar syftet med att avgörandet kommer först. 

Använd punktlistor för att undvika långa uppräkningar av likartad information, såsom uppgifter om 

tid, avstånd eller liknande. 

Styckeindelning. Dela in stycken efter vilken tankegång de behandlar, inte för att visa vilken part det 

handlar om. För det ändamålet kan i stället underrubriker användas. 

Ordval. Använd allmänspråkliga ord. Endast hälften av de svåra orden som valdes ut för Ekman Östs 

undersökning förstods korrekt av informanterna. Försök i möjligaste mån att använda mer 

allmänspråkliga motsvarigheter till de juristspråkliga och ålderdomliga ord som har pekats ut i 

undersökningen. Förslag till alternativa ord och uttryckssätt finns i Klarspråkstestet för domar, del 3, 

kommentarer och exempel (Förtroendeutredningen, Bilagedel B 2008 s. 54–59).  

Ord som finns i allmänspråket men har en särskild juridisk betydelse är särskilt förrädiska eftersom de 

kan tolkas i sin allmänspråkliga betydelse. Ett exempel på detta från mitt material är positiv bevisning, 

där ordet positiv kan tolkas i flera, vitt skilda, betydelser. Förklara betydelsen av sådana ord om det 

går, eller åskådliggör betydelsen med exempel. 

6.2 Klarspråkstestet 

6.2.1 Diskussion 

Klarspråkstestet har visat sig vara ett mycket bra verktyg för att hitta svaga drag i texten. 

Med 35 frågor som berör tio olika områden av texten fångar det upp det mesta som kan orsaka 

begriplighetsproblem. För min undersökning har vissa frågor visat sig vara relevanta för de flesta av 

domarna, medan andra frågor helt har kunnat tas bort. 

Ett problem är tolkningen av testresultatet. Poängsättningen gör att resultatet kan bli missvisande om 

man använder testet alltför mekaniskt. Att till exempel viktig information saknas i texten kan vara 

avgörande för textens begriplighet. I poängresultatet syns det kanske endast i form av ett avdrag på en 

eller två poäng som i övrigt vägs upp av att texten får poäng på andra faktorer som rör lägre nivåer i 

texten, till exempel stavning och ordval. Ju kortare en dom är desto mer troligt är det att den kommer 

att få höga poäng på dessa lägre nivåer, eftersom det helt enkelt finns färre exempel på långa meningar 

med komplicerad syntax och svåra ord att bedöma.  

Klarspråkstestet kräver ett analytiskt moment. Det går inte att mekaniskt ”mata in” texten och få ett 

mått på dess begriplighet, utan man måste gå in i texten på varje frågeområde och göra en bedömning. 

Detta innebär i sin tur att resultatet på testet till stor del beror på vem som har gjort testet och vilka 

förkunskaper den personen har. För att kunna bedöma hur man exempelvis ska poängsätta området 

meningarna behöver man ha kunskap om vad en inskjuten sats eller en framförställd bestämning är. 

Visserligen ges exempel på vad det är man ska leta efter i instruktionen till testet, men det kan ändå 

vara svårt att hitta motsvarigheterna till exemplen i den text man testar. Särskilt svårt att använda testet 

på ett objektivt sätt är det förmodligen om man testar en text som man själv har skrivit, eftersom man 

blir ”hemmablind” för sina egna formuleringar. 

6.2.2 Slutsatser och rekommendationer för användning av testet 

Slutsatsen är att Klarspråkstestet för domar är ett bra verktyg som har potential att hitta det mesta som 

kan vara problematiskt i en dom. Dock måste man fästa större uppmärksamhet vid vad testet faktiskt 

pekar ut och hur det eventuellt påverkar textens begriplighet än vid själva poängresultatet. Eftersom 

frågorna är så många ”drunknar” viktiga indikationer lätt i den totala poängmängden. 
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Det är också viktigt att tänka på att de olika områdena påverkar varandra. Om alla 

innehållskomponenter finns med kommer området viktigt innehåll i domen att få höga poäng. Om 

dessa innehållskomponenter är skrivna med svårbegripliga ord och komplicerad syntax kommer 

innehållet kanske, trots att det finns där, inte gå att förstå. I så fall höjs inte textens begriplighet. 

Däremot höjs poängen på Klarspråkstestet, vilket ger ett missvisande omdöme om textens 

begriplighet. Ett exempel från intervjuerna på just detta var hur en part, trots att avgörandets praktiska 

innebörd stod utskriven tidigt i domen och dessutom var positiv för parten, fann orden så svåra att 

förstå att den fick ringa till Kammarrätten för att få klarhet i innebörden. Detta visar också att 

begripliga domar kan spara tid och kostnader, då anställda på Kammarrätten inte behöver lägga 

arbetstid på att förklara domarna.  

Om man använder testet som stöd när man skriver en dom behöver man också tillämpa det med 

urskillning. Även om informativa underrubriker ger två extra poäng behövs de förmodligen inte i en 

kort dom. 

6.2.3 Rekommendationer för framtiden 

Nyström Höög refererar till undersökningar som har visat att ”variationen mellan texter inom samma 

genre kan vara betydande” (Nyström Höög m.fl. 2012:82) Trots att Klarspråkstestet finns anpassat till 

beslut, rapporter och domar, ligger dess svaghet i att det fortfarande är alltför allmänt formulerat för att 

passa alla domar, vilket medför att viktiga indikationer på begriplighetsproblem försvinner i 

poängmängden. Kanske har man nu nått så ungefär så långt som man kan med att som språkvetare 

utveckla testet. Nästa steg skulle eventuellt kunna vara att anpassa testet till olika måltyper för att öka 

dess precision. Detta bör i så fall göras av språkvetare och domare tillsammans för att få in både det 

juridiska och det språkvetenskapliga perspektivet på vad en dom bör innehålla.  

6.3 Metodreflektion 
I efterhand är mitt intryck att metoden att kombinera textanalys med intervjuer har fungerat relativt bra 

för att ge en bild av både textens inneboende begriplighet och läsarens faktiska förståelse. 

Betoningen i min undersökning har kommit att hamna på texten, med mottagarens synpunkter som 

komplement. Det hade varit intressant att i ännu högre grad relatera parternas åsikter till respektive 

dom. Det hade också varit intressant att intervjua flera personer för att kunna jämföra svar från olika 

informantgrupper med varandra på ett tydligare sätt.  

I efterhand kan jag också konstatera att metoden för textanalysen och Klarspråkstestet nästan helt 

sammanföll i vissa delar, och att jag därmed i de delarna gjort en dubbel analys av samma fenomen i 

texten. Detta är naturligt, eftersom både Klarspråkstestet och analysen söker efter 

begriplighetsproblem. Det vore snarare anmärkningsvärt om samma fenomen och frågeställningar inte 

kom upp i de olika analysmetoderna. Den dubbla analysen stärker också mina resultat. 

6.4 Avslutning 
Min undersökning visar att det finns begriplighetsproblem i domarna jag har undersökt. Problemen 

gäller främst texternas innehåll, yttre struktur, syntax och ordval. Min undersökning visar också att 

Klarspråkstestet för domar hittar dessa problem, men att det främst är vissa frågor i testet som har 

relevans. Det räcker därför inte att se till den samlade poängen på testet för att kunna bedöma textens 

begriplighet, utan det kräver en djupare tolkning av vad svaren visar.  
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Bilaga 1 Klarspråkstestet 

1. Tonen i domen 

1. Benämns de agerande i domen på ett tydligt och konsekvent sätt? 

Ja Tveksamt Nej 

2. Framgår det tydligt vem som gör vad − är språket befolkat? 

Ja Tveksamt Nej 

3. Har domen ett vardagsnära språk i stället för ett omständligt och högtravande? 

Ja Tveksamt Nej 

2. Viktigt innehåll domen 

4. Innehåller domen det som läsarna behöver veta och det som krävs enligt lag? 

(t.ex. avgörandet och skälen till det, tvistefrågan, yrkanden, inställning 

och argument, bevisning, överklagande, skiljaktig mening) 

Ja Tveksamt Nej 

5. Är domslutet klart och entydigt formulerat? 

Ja Tveksamt Nej 

6. Har viktig information som yrkanden och myndigheters avgöranden integrerats i texten i stället för 

att lämnas i bilagor? 

Ja Tveksamt Nej 

7. Är de egentliga domskälen pedagogiskt presenterade under egen rubrik? 

Ja Tveksamt Nej 

8. Lämnas relevant information om händelsen eller ärendet och vad vittnen, parter eller myndigheter 

skrivit och sagt? 

Ja Tveksamt Nej 

9. Finns det förklaringar till varför inte all dokumentation återgetts? 

Ja Nej 

3. Dispositionen 

10. Står det som läsaren är mest intresserad av tidigt i domen? (t.ex. sammanfattning och domslut) 

Ja Nej 

11. Är dispositionen tematisk när många yrkanden eller sakfrågor behandlas? 

Ja Tveksamt Nej 

12. Används så kallad vävteknik i domskälen? 

Ja Tveksamt Nej 

4. Läsarhjälp 

Svara på fråga 13 och 14 bara om domen har fler än 9−10 sidor. 

13. Finns det en sammanfattning i början av domen? 

Ja Nej 

14. Finns det en innehållsförteckning i början av domen? 

Ja Nej 

15. Finns det en bakgrundsbeskrivning som ger ramen till målet? 

Ja Tveksamt Nej 

16. Finns det läsanvisningar som talar om hur texten är upplagd? (T.ex. Tingsrätten övergår nu till att 

behandla …) 

Ja Tveksamt Nej 
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17. Används punktlistor, tabeller, skisser eller andra uppställningar för att förtydliga komplicerat 

innehåll? 

Ja Nej 

5. Rubrikerna 

18. Har domen rubriker med tydlig nivåindelning? 

Ja Tveksamt Nej 

19. Har texten rubriker som svarar mot innehållet? 

Ja Tveksamt Nej 

20. Är underrubrikerna informativa? 

Ja Tveksamt Nej 

6. Styckena och sambanden 

21. Är nya stycken markerade med blankrad? 

Ja Blandat Nej 

22. Är styckeindelningen logiskt genomförd med en tankegång 

per stycke? 

Ja Tveksamt Nej 

23. Finns det bindeord som visar hur stycken och meningar hänger 

ihop, till exempel eftersom, men, därför att, trots att, nämligen, 

däremot, visserligen? 

Ja Tveksamt Nej 

24. Syftar personliga pronomen (han, hon, de, denne, denna, dessa) 

på rätt person? 

Ja Tveksamt Nej 

25. Är hänvisningarna inom texten tydliga? (Undviks till exempel 

Med hänvisning till ovanstående ...) 

Ja Tveksamt Nej 

7. Meningarna 

26. Varierar meningslängden så att några meningar är korta (omkring10 ord) och andra är längre (upp 

till ungefär 25 ord)? 

Ja Tveksamt Nej 

27. Är meningarna enkelt byggda utan till exempel långa inskjutna satser (inskott) och bestämningar 

före sitt huvudord? 

Ja Tveksamt Nej 

28. Har meningarna en normal ordföljd med subjektet på dess 

rätta plats? 

Ja Tveksamt Nej 

8. Orden och fraserna 

29. Är orden och fraserna allmänspråkliga i stället för ålderdomliga och juristspråkliga, till exempel 

föreligga, jämte, förplikta, ostridigt, ålägga? 

Ja Tveksamt Nej 

30. Används korta och klara prepositioner i stället för de långa och vaga angående, avseende, 

beträffande, gällande, rörande m.fl.? 

Ja Tveksamt Nej 

31. Förklaras fackord och förkortningar som måste vara med i domen? 

Ja Tveksamt Nej 

32. Undviks fackjargong som använts av tidigare instanser? 

Ja Tveksamt Nej 
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9. Stavning och språkriktighet 

33. Är domen korrekturläst så att den inte innehåller felstavade ord eller andra språkfel? 

Ja Tveksamt Nej 

10. Domens uppställning och yttre utformning 

34. Är beslutsfattarna angivna och anges det om domen är enhällig eller ej? 

Ja Nej 

35. Följs anvisningarna för domars formella och grafiska utformning (uppgifter i sidhuvud, teckensnitt 

och teckenstorlek, marginaler, radavstånd m.m.)? 

Ja Tveksamt Nej 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

1. Vad är det exakt som kammarrätten har prövat? 

 Var i texten hittar du den informationen? 

2. Vad har kammarrätten beslutat? 

 Var i texten hittar du den informationen? 

3. Varför blev utgången just som den blev? 

 Var i texten hittar du den informationen? 

4. Vilka bevis/argument har varit avgörande? 

 Var i texten hittar du den informationen? 

5. Kommer informationen i rätt ordning tycker du? 

 Om nej: Varför inte? 

6. Är det något som du saknar i domen? 

 Om ja: Vad? 

 Varför det? 

7. Är det något som du tycker är överflödigt? 

 Om ja: Vad?  

 Varför det? 

8. Hur tycker du att språket är i domen? 

 Är det enkelt eller omständligt, modernt eller ålderdomligt? 

9. Hur tycker du att tonen är i domen? 

 Är den vardagsnära eller högtravande, personlig eller avståndstagande? 

10. Var det några ord eller uttryck som du särskilt lade märke till? 

 Om ja: Vilket/vilka? 

 Varför det? 

11. Tänker du på något annat som du skulle vilja ta upp? 
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