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Sammanfattning 
Jag har studerat fem skrivelser från Torsby kommun för att se vilka problem och potential de har. 
Undersökningen syftar till att visa hur väl mottagaranpassade kommunstyrelsens beslutsunderlag är, 
dels för politikerna i kommunstyrelsen, dels för personer ur allmänheten vilka också har möjlighet att 
läsa texterna på kommunens webbplats. 

Jag använder fokusgruppsintervjuer med texternas två mottagargrupper för att se hur de upplever 
texterna. Med begrepp och metoder från dialogismen och den systemisk-funktionella grammatiken 
söker jag vidare precisera texternas genre, intertextualitet och modelläsare för att se hur dessa inverkar 
på texternas begriplighet.  

Mina resultat visar att de handlingar som produceras inom Torsby kommun för att fungera som 
underlag för beslut inte är mottagaranpassade, vare sig till sin primära läsargrupp politikerna, eller till 
sin sekundära läsargrupp allmänheten. Det finns visserligen problem på ytspråklig nivå, men det 
viktigaste för att texterna ska bli begripliga är informationsurval, ämnesspecifika uttryck och 
sammanhang. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Enligt Sveriges språklag sedan 2005 ska offentliga texter vara vårdade, enkla och begripliga. Detta 
anses i första hand vara en demokratifråga – det är en rättighet som varje människa har att begripa de 
texter som myndigheter producerar. Därför är det inte bara den grupp som texten primärt produceras 
för som enkelt bör kunna ta till sig innehållet, utan också varje tjänsteperson, politiker eller 
privatperson som i något sammanhang stöter på texten. Ett argument som inte framförs lika ofta, men 
som kanske borde det, är att texter som produceras inom offentliga förvaltningar kan fylla olika 
funktioner för olika läsare. Till exempel kan en rapport om cannabisens skadeverkningar primärt 
produceras för att informera vårdpersonal, men ska kanske också kunna läsas av en orolig anhörig, av 
en gymnasieelev som gör ett specialarbete eller en politiker som vill göra en väl avvägd bedömning 
inför ett ställningstagande i frågan om legalisering av cannabis. Därför måste en skribent i någon mån 
ha alla tänkbara läsare i åtanke för att texten ska kunna läsas och begripas av alla. 

Arbetet med att åstadkomma begripliga offentliga texter har kommit att bli synonymt med begreppet 
klarspråk, vilket jag kommer att beskriva närmare nedan. Torsby kommun har under 2013 påbörjat en 
klarspråkssatsning med syfte att förbättra den skriftliga kommunikationen. Till grund för min 
undersökning ligger därför de skrivelser som fungerar som underlag till beslut för kommunstyrelsen, 
och hur de interagerar med sina mottagargrupper. 

1.1.1 Klarspråk och mottagaranpassning 

Begreppet klarspråk, så som det används inom språkvården, står för ett begripligt och 
mottagaranpassat myndighetsspråk, enligt Klarspråk lönar sig (Ds 2006:10). Inom klarspråks-
diskursen är mottagaren mycket central och i princip alla råd om hur man skriver en klarspråkstext 
handlar på ett eller annat sätt om att underlätta för läsaren. 

Andreas Nord gör i sin fallstudie Att göra någon annans text tydlig (2011) en litteraturöversikt där han 
konstaterar att textens sammanhang och inramning har en avgörande roll för om texten ska vara 
funktionell eller ej. Han menar vidare att mottagaranpassning snarast handlar om att språkbruket ska 
passa ihop med de krav som sammanhanget ställer. Det finns med andra ord inte någon motsättning 
mellan att använda ett språkbruk anpassat efter genre, och att aktivt välja det språk som gagnar läsaren 
bäst. Det språk som gagnar läsaren bäst, ett mottagaranpassat språk, anses också vara ett språk som 
innehåller all information som läsaren inte kan förväntas känna till sedan tidigare. 

1.1.2 Så fattas besluten i Torsby kommun 

Politikerna 

Principbesluten i en kommun fattas av kommunfullmäktige, som består av 31 politiker. Men många 
beslut fattas också av kommunstyrelsen, eller någon annan nämnd, eller av tjänstepersoner på uppdrag 
av någon nämnd. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare. Det finns också två 
utskott som ska förbereda de olika frågorna inför besluten, arbetsutskottet och samhällsutskottet. 
Dessa består vardera av fem ledamöter ur kommunstyrelsen, och fem ersättare. 
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I Torsby finns en heltidsanställd politiker, som är kommunalråd. De övriga politikerna är så kallade 
fritidspolitiker, som har sina förtroendeuppdrag vid sidan av sina vanliga arbeten. 

Texterna 

Många beslut som fattas i kommunen börjar med en text. Det kan vara en förfrågan, ett klagomål eller 
liknande från en medborgare, eller ett utredningsuppdrag från en politisk nämnd eller en 
förvaltningschef, avdelningschef eller liknande. Efter att ha diarieförts sänds texten till den person 
eller avdelning som ska ansvara för att frågan utreds, och därmed också tillhandahålla ett gott 
beslutsunderlag för politikerna. En sådan utredning resulterar bland annat i en eller flera texter, som 
ska belysa frågan ur olika synvinklar och ge politikerna tillräcklig information för ett välgrundat 
beslut. Tjänstepersonen som ansvarar för utredningen går ofta igenom ärendet med politikerna i det 
berörda utskottet, där de också får möjlighet att ställa frågor. 

Både den första texten, som initierar beslutsprocessen, och de texter som är resultatet av 
tjänstepersonernas utredning, finns tillgängliga via kommunens webbplats i olika tidsintervall. Här kan 
alltså allmänheten också komma i kontakt med de olika texterna. 

Texterna som i slutändan fungerar som beslutsunderlag är intressanta, eftersom de ju har en tydlig 
funktion – att ge ett gott underlag för beslut – men också ska kunna läsas och förstås av innevånarna i 
Torsby innan besluten fattas. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med min undersökning är att undersöka mottagaranpassningen i några av kommunens 
skrivelser, vilka har flera mottagargrupper. Ett underordnat syfte med undersökningen är vidare att 
kunna föreslå för kommunen vilka förbättringar som de eventuellt skulle kunna göra inom ramarna för 
sitt språkvårdsprojekt. För att kunna göra det måste min undersökning kunna besvara följande frågor: 

• Hur enkla och begripliga upplevs texterna av sin primära läsargrupp, politikerna i 
kommunstyrelsen? 

• Hur enkla och begripliga upplevs texterna av sin sekundära läsargrupp, personer ur 
allmänheten? 

• Vad behöver förbättras för att texterna ska bli bättre anpassade för båda grupperna? 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
Nedan kommer jag att presentera idéer och begrepp som kommer att visa sig viktiga för min 
undersökning. 

1.3.1 Dialogism och intertextualitet 

Min utgångspunkt för den här undersökningen är ett dialogistiskt synsätt där varje text ses som 
integrerad i en kedja av tidigare texter, och således också kommer att integreras i kommande texter i 
framtiden. Varje text är unik, men också varje kommunikativt tillfälle – varje kontext som texten 
kommer att bli läst i (Jfr Bachtin 1986). Alltså är en text på sätt och vis i sig flera olika texter – en ny 
för varje gång den blir läst. Denna dynamiska språksyn passar min undersökning väl eftersom det 
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finns en ärendegång på kommunen där samma text blir läst i olikartade situationer och av olika 
personer. Synsättet blir särskilt relevant då texterna inte bara blir lästa inom kommunförvaltningen, 
utan också har en sekundär läsargrupp, eftersom handlingarna finns tillgängliga för allmänheten. 

Just det kontextbundna kommer alltså att spela en stor roll för min beskrivning. Därför blir begreppet 
intertextualitet, särskilt viktigt. Begreppet myntades av Julia Kristeva baserat på Bachtins idéer om 
dialogismen (Ajágan Lester Ledin & Rahm 2003:204). Det innebär att alla texter bär spår av andra 
texter genom att ord, fraser och ibland hela textpartier från existerande texter upprepas i nya texter, 
men också när tankegångar från tidigare texter återkommer i nya formuleringar i nya texter. Viss 
intertextualitet är tydligare än annan. Tydligast framträder så kallad manifest intertextualitet, när 
texten explicit hänvisar till andra texter. Antingen kan det röra sig om direkta citat från texterna, eller 
genom hänvisningar till exempelvis en lagparagraf (Ledin 2011). 

De nya texterna är endast begripliga tack vare sin intertextuella koppling till tidigare texter. Det är 
dock inte alltid helt enkelt att medvetet se spåren från de tidigare texterna. När en text förflyttas från 
en kontext till en annan blir den dekontextualiserad, och för att texten ska vara begriplig måste den få 
en koppling mellan den förra och den aktuella kontexten. Ett viktigt begrepp i min undersökning är 
därför rekontextualisering (Ajágan-Lester m fl. 2003). För att en text ska vara meningsfull måste det 
finnas en kontextuell ram, ett sammanhang, där texten upplevs som relevant för läsaren. 
Rekontextualisering kan se ut på många olika sätt. Det kan till exempel röra sig om att en text 
parafraseras i en ny text, kanske även med skribentens egna tillägg som ger en annan vinkel och 
kanske också en något annorlunda betydelse. Men rekontextualisering kan också ske i samtal. 

1.3.2 Modelläsare 

Eftersom jag i min undersökning främst intresserar mig för mottagaren använder jag Umberto Ecos 
begrepp modelläsare (1979, 1984 enl. Björkvall 2003). Modelläsaren är, enligt Björkvall (2003:27), 
”den erbjudna identitet som de empiriska läsarna måste förhålla sig till när de läser”. På grund av det 
starka mottagarfokus som är centralt i klarspråksrekommendationerna, blir begreppet användbart i min 
undersökning. 

Björkvall kopplar också modelläsaren till Bachtins dialogism, såtillvida att modelläsaren ju förväntas 
känna igen textens koppling till andra texter. Modelläsaren måste därmed också förhålla dig till dem 
på ett eller annat sätt, till exempel som ett svar eller någon annan form av reaktion. Eco nämner ett 
antal sätt på vilket modelläsaren konstrueras i texten, bland annat benämningar, typografiska val och 
språk (svenska eller engelska, till exempel). En annan betydelsefull komponent är ”den 
encyklopediska kunskap som presupponeras i texten”, alltså det som texten förutsätter att 
modelläsaren vet om olika företeelser i världen (Björkvall 2003:26). 

Modelläsaren och den empiriska läsaren 

En viktig distinktion som måste göras är den mellan modelläsare och empirisk läsare. Medan 
modelläsaren är en konstruktion i texten, en sorts idé, är den empiriska läsaren en verklig person – det 
är du, eller jag, eller vem som helst som faktiskt läser texten (Björkvall 2003:8). Hur väl den empiriska 
läsaren stämmer överens med modelläsaren, och hur den förra förhåller sig till den senare, är 
avgörande för hur texten uppfattas och förstås när den blir läst. 
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Systemisk-funktionell grammatik 

Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) är en beskrivningsmodell där grammatiken blir ett 
sätt att analysera vad talare och skribenter håller på med (Holmberg & Karlsson 2006). Inom den 
systemiska teorin ses grammatik som betydelseskapande, i motsats till traditionell grammatik där den 
endast anses betydelsebärande. Således tar man i modellen hänsyn till satsens funktion och inte bara 
dess struktur. Man tänker sig att språket kan delas upp i tre metafunktioner som var och en påverkar 
alla nivåer av texten, från disposition till ordval. Metafunktionerna kan analyseras för att säga något 
om vilken bild av verkligheten som texten förmedlar (i den ideationella metafunktionen), hur en 
relation skapas mellan läsare och avsändare (i den interpersonella metafunktionen) och hur väl texten 
hänger ihop (i den textuella metafunktionen). 

Modelläsaren är enligt Björkvall (2003) en av de roller som realiseras i texten, och den systemisk-
funktionella grammatiken erbjuder en användbar begreppsvärld för att lyfta fram de olika rollerna i 
texten och hur dessa framställs. 

1.3.3 Genre och kommunikativt syfte 

Det finns många definitioner av begreppet genre, och många av dessa utgår från läsarens 
förväntningar på texten. Det är därför ett användbart begrepp för min undersökning, eftersom jag vill 
undersöka hur texter och läsare interagerar. Jag kommer att utgå ifrån Karin Helgessons 
genredefinition. Hon betraktar genren som en sorts mellannivå mellan text och samhälle (2011:35). 
Hon beskriver genren som en tradition som tas i bruk i en situation, och därmed också förändras över 
tid. Den är vidare en del i en återkommande social process, den innefattar prototypiska föreställningar 
om textutformningen, och den är namngiven, och därmed språkligt och socialt kodifierad. 

Hos Helgesson blir alltså en viktig genredistinktion att språkbrukarna själva ska ha namngivit genren – 
i hennes fall som platsannons. Det verkar inte finnas någon helt självklar beteckning bland brukarna 
för texterna som jag har undersökt, man refererar till texterna som handlingar eller skrivelser, men 
lika ofta som underlag för beslut. Alltså har man egentligen inte namngivit genren, men man är väl 
medveten om att texternas funktion är att ge en grupp politiker en bra grund för sitt beslut, och man 
läser texten med den förväntningen. Eftersom texterna har detta övergripande och uttalade 
kommunikativa syfte gemensamt blir just syftet centralt i min undersökning. Då tar man nämligen 
hänsyn till texternas sociala kontext, och till deras funktion. För att uppfylla sitt kommunikativa syfte 
måste texten innehålla vissa delar för att kunna fungera i en lässituation. Helgesson (2011:37) påpekar 
också att olika läsare ju kan se olika kommunikativa syften med samma text. Vidare kan dessa 
delsyften vara mer eller minder dolda. Det är alltså viktigt vilket läsmål som läsaren har, och att dessa 
motsvaras av skribentens kommunikativa syfte. 

En invändning mot en definition av genrebegreppet utifrån ett kommunikativt syfte kan vara att en text 
kan ha hur många kommunikativa delsyften som helst, vilka antingen existerar parallellt, eller som 
delar av ett överordnat kommunikativt syfte (Jfr Helgesson 2011:37). Jag menar dock att detta inte 
behöver vara problematiskt; en genre rymmer variation och jag ser olika underordnade kommunikativa 
syften som sådan. Det är fortfarande möjligt att se genren som ramar att förhålla sig till, ramar som 
kan normeras och omförhandlas. 
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1.4 Tidigare forskning 
Det finns en hel del forskning om begriplighet i offentliga texter, särskilt om juridisk text. 
Modelläsarbegreppet har tillämpats på en mängd olika texttyper, men inte mig veterligen på offentliga 
texter. Nedan redogör jag för några relevanta undersökningar om offentlig text, och några där 
modelläsaren är central. 

Britt Louise Gunnarsson är en av de första som visar att mottagaranpassning ökar begripligheten. Hon 
upptäcker i sin avhandling Begriplighet i lagtext (1982) bland annat att ytspråkliga ändringar i 
lagtexter inte ökade begripligheten för personer utan juridiska förkunskaper, när det gällde att kunna 
tillämpa lagtexterna. I stället krävdes omarbetningar med fokus på läsarens läsmål för att texten skulle 
bli begriplig. 

I SOU 2008:106 finns ett antal rapporter som berör begriplighet i domar. Domen är en texttyp som 
kräver en hel del mottagaranpassning på alla nivåer i texten. Marie Sörlin undersöker i sin rapport 
Förståelsen av domar hur läsare reagerar på textens struktur, form och innehåll i domslut. Hon har 
gjort en intervjustudie där fem advokater berättar om vad deras klienter upplever som svårt att begripa 
i domar. Hon visar att klienterna vill förstå vilka delar i domarna som är relevanta för dem, hur de ska 
hitta dessa delar samt att det inte alltid är tydligt för dem hur rätten motiverar sitt beslut. Det verkar 
också positivt om domen klargör vilken roll domstolen har gentemot klienten och dess uppgift i det 
aktuella målet. Barbro Ehrenberg-Sundin gör i En läsbarhetsanalys av domar inom samma utredning 
en granskning av ett antal domar, där hon egentligen tycks definiera deras genre på ett liknande sätt 
som jag kommer att göra i min undersökning. Hon beskriver en blandning av stelt byråkratspråk och 
vårdat talspråk samt en del problem vad gäller disposition och språkfel på ytspråksnivå. 

Modelläsarbegreppet är främst tillämpat inom litteraturvetenskap. Det har också använts för att 
beskriva multimodala texter såsom i Anders Björkvalls doktorsavhandling Svensk reklam och dess 
modlelläsare (2003), vars definition av begreppet jag utgår ifrån i min undersökning. Björkvalls 
undersökning är främst inriktad på hur identiteter skapas och upprätthålls med hjälp av reklamtexter, 
medan min undersökning snarast riktar in sig mot hur mottagaren och texten interagerar. Begreppet är 
också centralt i Katrin Lilja Waltås licentiatavhandling Läroböcker i svenska? (2011) om 
lärobokstexter. Hon kan visa hur helt olika modelläsare konstrueras i läroböcker riktade till elever på 
olika gymnasieprogram. Här är det alltså skilda texter som riktar sig till skilda mottagargrupper, men i 
min undersökning vill jag beskriva hur modelläsaren ser ut för en text som har mer än en 
mottagargrupp. 

2 Material och metod 
Nedan beskriver jag det material jag kommer att undersöka, vilket är dels fem av de texter som 
kommunstyrelsen använder som underlag för beslut, dels två fokusgruppsintervjuer med texternas två 
olika mottagargrupper. Vidare beskriver jag mina analysmetoder för respektive material. 
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2.1 Textmaterial 
Mitt textmaterial består av fem handlingar skrivna av tjänstepersoner vid Torsby kommun: 

• Bredbandsutbyggnad är ca 350 ord, och redogör för ett förslag på hur kommunens 
stamfiberutbyggnad ska se ut samt vem som kan tänkas dra nytta av denna. 

• Ändring av Detaljplan för Långflons Gränshandel är ca 200 ord och gäller en detaljplan 
vilken kommunen tidigare godkänt, men som byggherren nu ansöker om att få ändra i. 

• Familjecentral är ca 300 ord och behandlar huvudmannafrågan för en ny inrättning, en 
familjecentral. 

• Fastställelse av ändring i Torsby kommuns ABVA, Information till fastighetsägare och 
Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu är ca 150 ord och gäller de dokument som återfinns i 
handlingens rubrik. Skribenten vill att kommunstyrelsen ska lägga till ett årtal på 
dokumentnamnen, så att det ska bli tydligare vilken version av dokumenten det rör sig om. 

• Delårsbokslut 31 augusti 2013 är ca 200 ord och är en sammanfattning av kommunens 
ekonomiska läge. Det rör sig alltså inte om det fullständiga delårsbokslutet, utan textens 
förslag till beslut är att delårsbokslutet i alla delar lämnas till kommunfullmäktige. Bifogat till 
handlingen finns en tabell som beskriver det ekonomiska läget mer detaljerat. 

Texterna är skrivna av fem olika skribenter vilka arbetar inom olika nämnder. Jag kommer hädanefter 
att kalla texterna Bredbandsutbyggnad, Detaljplan, Familjecentral, Fastställelse och Delårsbokslut. I 
avsnitt 3.1.1 i resultatkapitlet kommer jag att behandla texterna närmare, och där återfinns även ett 
kortare exempelstycke från varje text. 

Handlingarna har valts ut på grund av att de är kortare än genomsnittet. Det beror på att de måste 
kunna fungera som diskussionsunderlag vid gruppintervjuer, och därför bör gå att läsa igenom under 
en rimlig tidsrymd – även för en person som kanske inte är så läsvan. Texterna bedöms av mina 
kontaktpersoner vid kommunen som representativa för texttypen, och har alltså fungerat som underlag 
för beslut vid kommunstyrelsemöten under 2013. Ingen av texterna är skriven av någon av mina två 
kontaktpersoner. 

Handlingarna finns tillgängliga på Torsby kommuns hemsida som delar av kallelser till 
kommunstyrelsemöten. 

2.2 Intervjumaterial 
För att komma åt hur texterna faktiskt upplevs av en läsare har jag genomfört två 
fokusgruppsintervjuer. En fokusgruppsintervju karakteriseras av en nondirektiv intervjustil där det 
viktigaste är att få fram en stor mängd synpunkter (Kvale & Brinkmann 2009:166). Det viktiga är 
alltså att få deltagarna att diskutera sinsemellan och intervjuaren ska främst lyfta frågeställningar för 
gruppen att diskutera. 

Den ena fokusgruppen bestod av kommunstyrelsen, som ju är textens primära mottagare. Den andra 
fokusgruppen bestod av ”vanliga” kommuninvånare, vilka ju kan ses som texternas sekundära 
mottagare. Man kan hävda att skribenten bör få lika stor plats som läsaren, eftersom både skribent och 
läsare har att förhålla sig till genrens kommunikativa ramar. Då min undersökning är 
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mottagarorienterad, kommer jag dock främst att beskriva det som händer mellan text och läsare. 
Skribenten kommer därför att beskrivas helt ur läsarens perspektiv. 

Intervjuerna tog ca två timmar vardera, och med deltagarnas tillåtelse spelade jag in intervjuerna. Det 
inspelade materialet har sedan grovtranskriberats för att få ett överskådligt material som är möjligt att 
tematisera. 

I citaten i det redovisade materialet har jag anpassat uttalandena till skriftspråkliga normer så långt jag 
bedömer möjligt utan att karaktären av muntligt uttalande går förlorad. Jag har alltså valt att ta bort 
upprepningar och omtag, men inte ändrat ordval. I de fall där jag utelämnat exempelvis omtag, 
bifallande turer eller upprepningar har jag markerat detta med […]. 

Informanterna har också fått fingerade namn, så att ingen av dem ska kunna identifieras. 
Könsfördelningen i gruppen med vanliga kommuninnevånare var väldigt ojämn. Därför har jag valt att 
referera till samtliga deltagare med fingerade efternamn i stället för förnamn, eftersom svenska 
efternamn är könsneutrala till sin karaktär. 

2.2.1 Kommunstyrelsen 

Min första fokusgruppsintervju bestod av kommunstyrelsens samtliga elva ordinarie ledamöter. I 
kallelsen till kommunstyrelsemötet den 8 april 2014 uppmanades politikerna att infinna sig två timmar 
tidigare än vanligt för att delta i intervjun. Jag kommer hädanefter att referera till denna grupp som 
Politikergruppen. 

Informanterna i Politikergruppen kände alla varandra sedan tidigare. De var också vana att läsa den 
undersökta texttypen. Under intervjun var stämningen god, deltagarna tycktes vana att föra formella 
diskussioner och lät i princip varandra tala till punkt innan nästa talare tog turen. 

2.2.2 Allänheten 

Min andra fokusgrupp bestod av personer ur allmänheten vilka vare sig hade, eller tidigare haft, något 
förtroendeuppdrag i kommunen. En annons lades ut i lokaltidningen Torsbybladet där allmänheten 
erbjöds möjligheten att ”tycka till” om kommunens texter. Sju personer deltog, och de flesta av dem 
hade inte träffat varandra tidigare. Som tack för sin medverkan fick deltagaren två biobiljetter var, och 
blev också bjudna på kaffe med smörgås vid intervjutillfället. Jag kommer hädanefter att referera till 
denna grupp som Allmänhetsgruppen. 

Stämningen var god även i denna grupp, och i motsats till Politikergruppen kännetecknades 
diskussionen av det man inom samtalsanalys brukar kalla närhets- och engagemangstilen, med mycket 
samtidigt tal och bekräftande bifall, så kallade uppbackningar. 

2.2.3 Intervjuguiderna 

Inför intervjuerna hade jag förberett en intervjuguide för varje grupp, med fokus på 
klarspråksbegreppen vårdat, enkelt och begripligt. Jag sökte svar på följande frågeställningar: 

• Hur enkla är handlingarna att läsa, och hur lätt är det att förstå vad de handlar om? 

• Hur väl insatt i ämnet behöver man vara för att begripa texterna? 

• Vilken lässtrategi använder politikerna sig av när de läser handlingarna? 
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• Vilka delar uppfattar informanterna som obligatoriska för att texten ska uppfylla sitt 
kommunikativa syfte, och således vara funktionell? 

• Vilken bild får man av kommunen när man läser texten? 

För att få ett så jämförbart material som möjligt sökte jag svar på i princip samma frågeställningar i de 
båda grupperna. Det som skilde sig åt mellan intervjuguiderna var att Politikergruppens intervjuguide 
var mer inriktad mot läsmål och Allmänhetsgruppens intervjuguide var mer inriktad mot 
klarspråksbegreppen. Den skillnaden gjorde jag eftersom politikerna är textens primära mottagare, och 
de därför kan tänkas ha en strategi för hur och varför de läser texterna. Allmänhetsgruppen däremot är 
mindre bekant med texttypen, och det blir irrelevant för min undersökning hur de tror att de kanske 
skulle läsa texten om de vore vana vid texttypen. 

2.2.4 Skillnader mellan grupperna 

Det finns några skillnader mellan fokusgrupperna, som kan anses påverka resultatet. Att informanterna 
i Politikergruppen känner varandra sedan tidigare, medan de flesta av informanterna i 
Allmänhetsgruppen var nya för varandra vid intervjutillfället kan ha påverkat dynamiken i grupperna. 
Vidare hade politikerna läst och fattat beslut baserade på texterna vid tidigare kommunstyrelsemöten. 
Texterna var därför inte helt nya för dem, och de kände sedan länge till vilket primärt syfte texttypen 
har. För allmänheten var situationen mer skild från en faktisk lässituation än för Politikergruppen, 
eftersom de inte själva sökt upp informationen på webben utan fått texterna av mig, utskrivna på 
papper. 

Jag menar ändå att mina resultat är relevanta, eftersom en person ur allmänheten antagligen skulle läsa 
texten lika kontextlöst i en faktisk lässituation. Texterna finns som delar av kallelser till 
kommunstyrelsemöten, vilket informanterna fick berättat för sig. Läsaren ur Allmänhetsgruppen kan 
alltså förväntas ha lika mycket eller lika litet kontextuell kunskap om texten vid intervjun, som om hen 
läste den som en del av en kallelse. 

2.3 Analysmetoder 

2.3.1 Modelläsaren 

För att extrahera texternas modelläsare har jag valt att anpassa Björkvalls (2003) analysmodell till 
texttypen jag undersöker. Björkvalls analysmaterial har starka multimodala inslag, vilket innebär att 
bilder, grafik och typsnitt också analyseras som betydelsebärande textelement. Mitt material innehåller 
dock få mulitmodala textelement, endast en tabell i Delårsbokslut. Då min undersökning främst riktar 
in sig på textuell begriplighet har jag därför valt att inte göra min analys utifrån det vidgade 
textbegreppet. Jag kommer att beröra de typografiska valen i min genreanalys, men inte i min analys 
av modelläsaren. 

Roller i texten 

I min analys av textens roller kommer jag främst att använda mig av den processanalys som man 
finner inom den systemisk-funktionella grammatikens ideationella metafunktion. En sådan analys 
synliggör vilken idéstruktur som textens modelläsare förväntas acceptera, och lägger i dagen hur olika 
roller framställs i texten. Inom den interpersonella metafunktionen konstrueras däremot förhållandet 
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mellan läsare och skribent. Det kan också säga något om vilken modelläsare som konstrueras, men 
eftersom en närläsning av texterna avslöjar att de har låg modalitet och saknar tilltal bedömer jag att 
en ideationell analys säger mer om texternas modelläsare. 

Den systemisk-funktionella analysmodellen är mycket omfattande, och det finns inte plats inom 
ramarna för min undersökning för att göra en fullständig processanalys där hänsyn också tas till de 
relationella processerna, och vad dessa presupponerar om de olika aktörerna. Jag kommer dock att ta 
med antalet relationella processer i min redovisning, då de kan säga något om hur statisk och abstrakt 
texten är. 

Jag kommer i min analys främst beröra aspekterna nedan: 

Transitivitet: Transitiva processer handlar om hur textens olika aktörer framställs. Man talar om fyra 
olika processtyper vilka betecknar ifall skeenden upplevs i mentala, sägs i verbala, görs i materiella 
eller är i relationella processer. Jag har i min analys kategoriserat samtliga processer i texten enligt 
dessa kategorier, och sedan undersökt vad processerna säger om deltagarna. 

Ideationella grammatiska metaforer: Vilka processer som realiseras kongruent i texten, det vill säga 
om man uttrycker processbetydelse genom att använda finit verb eller om processer bäddas in, har 
inom systemisk-funktionell grammatik betydelse för hur olika roller framställs i texten. En inbäddning 
kan vara en infinit sats eller en så kallad ideationell grammatisk metafor, exempelvis en nominalfras. 
Detta säger också något om textens abstraktionsgrad, och således vilken textkompetens som 
modelläsaren har. 

Ergativitet: Jag kompletterar också min transitivitetsanalys med en analys av processernas ergativa 
dimension. En ergativitetsanalys blottlägger vilka av textens aktörer som framställs som ansvariga för 
olika skeenden. Här blir det också intressant att titta på ergativa handlingar som konstrueras med 
passivt verb, och därmed också döljer satsens agent. Även här blir de grammatiska metaforerna 
aktuella att beröra, då dessa kan dölja processer, och därmed också agenter.  

Med min analys av texternas roller vill jag alltså se hur de olika aktörerna framställs, vilket säger 
någonting om modelläsarens världsuppfattning. Jag vill också beröra hur abstrakta texterna är, vilket 
kan definiera vilken textkompetens modelläsaren har. 

Presupponerad bakgrundskunskap 

Enligt Björkvall är den presupponerade encyklopediska kunskapen – alltså vilken bakgrundskunskap 
läsaren förväntas ha – en annan viktig komponent för vilken modelläsare som konstrueras i texten. För 
att ta reda på vad som det förväntas att läsaren vet om själva de företeelser som ärendet berör, ser jag 
på vilka ord och uttryck som texten förutsätter att läsaren känner till. I min analys av intervjuerna 
fokuserar jag sedan på vilka konsekvenser det kan få för läsaren om hen inte känner till textens 
ämnesspecifika uttryck. 

2.3.2 Genre 

Min genredefinition utgår som vi sett från texternas uttalade kommunikativa syfte. Men för att kunna 
säga något mer om genren krävs att man ser till texternas innehåll. Jag kommer därför att som ett av 
mina analysverktyg se på vilka innehållsliga delar, vilka innehållkomponenter, som texterna består av. 

Jag kommer också att se på textens lexikogrammatiska dimension, dess ytspråkliga drag, eftersom 
dessa också har kopplats samman med genre (Jfr Helgesson 2011:40). 
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Innehållkomponenter 

I min genreanalys utgår jag alltså från Karin Helgessons modell (2011) där hon fokuserar på textens 
olika informationsblock, dess innehållskomponenter. Jag har valt att, liksom Helgesson, definiera 
innehållskomponenterna utifrån vilken informativ funktion innehållet har, och inte i vilken ordning 
informationen uppträder i texten (Helgesson 2011:67). 

Helgessons metod är dock kvantitativ, hon utgår från ett stort material och letar efter strukturer i vilka 
informationsblock som finns med. Hon kategoriserar de olika informationsblocken efter teman och ser 
varje tema som en innehållkomponent vilken hon sedan definierar som obligatorisk eller icke 
obligatorisk. 

Helgessons material består enbart av texter. Mitt material däremot innefattar även intervjuer med 
empiriska läsare, vilket öppnar för möjligheten att dels se vilka innehållsliga drag som läsarna anser 
obligatoriska för texterna, dels hur dessa realiseras i texterna. Därför kommer jag i min underökning 
att ta ett mer pragmatiskt grepp, och utgå från läsarna och vilken information de i intervjuerna lyfter 
som särskilt viktiga för att texten ska tjäna sitt kommunikativa syfte. Sedan analyserar jag texterna 
enligt Helgessons metod för att se om läsarens förväntningar på textinnehållet infrias: Finns de 
önskvärda innehållskomponenterna i texterna, och hur realiseras de? På så vis kan man se vilken 
information som är nödvändig för att texterna ska uppfylla sitt kommunikativa syfte. 

Ytspråkliga drag 

Till de ytspråkliga dragen räknar jag typografi och layout, meningslängd, kommatering och 
språkriktighet. Jag kommer att kommentera skillnader och likheter mellan de olika texterna för att 
kunna specificera vilka ytspråkliga drag som är typiska för genren och även i ljuset av mina 
intervjuresultat belysa hur dessa påverkar textens relation till läsaren. 

2.3.3 Intertextualitet 

Jag kommer slutligen att beskriva texternas intertextualitet. I min textanalys kartlägger jag 
intertextualiteten, hur den ser ut och på vilka sätt den skiljer sig mellan de olika texterna. Jag kommer 
sedan att vända mig till intervjuerna för att se hur det påverkar förståelsen att läsaren inte tagit del av 
de tidigare texter som texten bär spår av. 

3 Resultat 
Jag kommer att redovisa mina resultat tematiskt. Det innebär att samtliga avsnitt kommer att innehålla 
både mina egna analyser, och resultat från intervjuerna. Jag kommer först att beskriva texternas 
modelläsare för att sedan definiera deras genre. Sist kommer jag att beskriva intertextualiteten i 
texterna. 
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3.1 Modelläsare 
I min analys av modelläsaren kommer jag att först med hjälp av en processanalys precisera vilka roller 
som konstrueras i texten för dess modelläsare att ta ställning till. Sedan kommer jag att kommentera 
vilken ämnesspecifik kunskap som läsaren förväntas känna till, och slutligen vad detta kan säga om 
texternas modelläsare.  

3.1.1 Roller 

Nedan redogör jag för min analys av processerna i texten, vad dessa kan säga om texterna, och vilka 
roller som läsaren erbjuds att ta ställning till. Texterna är sinsemellan ganska olika, och jag kommer 
därför att först kommentera dem var för sig, för att sedan presentera vilka olika roller som 
modelläsaren har att förhålla sig till. Varje analysredovisning inkluderar ett kortare exempelstycke 
från den behandlade texten. I slutet av avsnittet kommer jag att precisera vilken roll som texterna kan 
sägas erbjuda modelläsaren. 

Bredbandsutbyggnad 
Bredbandsutbyggnad handlar som namnet antyder om en aktuell bredbandsutbyggnad inom 
kommunen. De två första styckena saknar helt finita verb, och därmed saknar de också processer att 
analysera. De processer som styckena berör är i stället inbäddade i grammatiska metaforer. 

Exempelstycket nedan kommer från innehållskomponenten Beslutet, och visar hur kommunen får en 
framträdande roll i texten som den som ”bekostar” saker, ”åtar” sig saker och ”skall bygga” saker: 

Kommunen skall, om behov visar sig, bygga stamfiber från Snårberg, korsningen mot 
Tjärnberget, till Flatåsen för att fibrera stationen och möjliggöra anslutning för Nyskoga 
fiberförening med Digerberget och eventuellt Björnbysätern. Kostnad c:a 1.5 miljon. 

Kommunen bekostar kanalisation och rör mellan reningsverk via Väls till Västanå för att 
möjliggöra anslutning av fastigheter i och kring Labråten till Rådoms fiberförening. Kostnad c:a 
0,5 miljoner. 

I min transitivitetsanalys finner jag att texten har en stor andel relationella processer, 45 %. Många av 
de materiella processerna är inbäddade i grammatiska metaforer och infinta satser. Av de ergativa 
processerna är 12 handlingar, som till exempel ”åtar”, ”bekostar” och ”samförlägger”. Två av dessa är 
båda uttryckta med passiva verb och har därmed dold agent, och karaktären av en händelse. 

Två av telestationerna är ”nedläggningshotade”, men vem det är som hotar stationerna är alltså här 
inbäddat i en grammatisk metafor. Däremot förväntas läsaren göra inferensen att kommunen kommer 
att kunna rädda stationerna eftersom kommunen kommer att bekosta en fiberutbyggnad till dessa. 
Fiberföreningarna däremot får här en passiv roll, då de processer som de är delaktiga i bäddas in i 
infinita satser och grammatiska metaforer. 

Detaljplan 

Texten handlar om en detaljplan som kommunen antagit, men som ett investmentbolag nu vill ändra i. 
Såhär vill man motivera ändringen: 

Inbora Invest AS, har under detaljprojekteringen av en första etapp vid Långflon noterat att 
detaljplanen är dels är (sic!) mer detaljerad än vad som erfordras för att nå planens syfte och 
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dels har i planen tagits för lite hänsyn till pågående markanvändning, boende i kvarteret med 
befintlig affäsbyggnad. 

Intressant att notera är att den enda aktör som omtalas i materiella processer med aktivt verb, som är 
en ergtiv handling, är Inbora Invest AS. Det blir därför den aktör som får den mest framträdande rollen 
i texten. Vissa aktörer försvinner däremot helt, till exempel döljer nominalfrasen ”pågående 
markanvändning” helt vem som använder marken, och till vad. 

Även den här texten har en hög andel relationella processer, 55 %. Av de materiella och verbala 
processerna är en stor andel, 75 %, uttryckta med passivt verb och således handlingar med dolda 
agenter. Texten har också en stor andel grammatiska metaforer och infinita satser. 

Kommunens roll blir mindre framträdande genom att kommunens nämnder, eller kommunstyrelsen, 
omtalas antingen som bärare i en relationell process, där en materiell process bäddas in i en infinit 
sats, eller som aktörer i materiella processer uttryckta med passiva verb. Den enda materiella 
processen med aktivt verb där kommunen är aktör, representerad av Miljö- bygg- och 
räddnignsnämnden, är en ergativ händelse: nämnden ”får i uppdrag att handleda ärendet”. Kommunen 
blir därmed också en passiv roll i texten, vilket modelläsaren alltså förväntas hålla med om, eller 
åtminstone acceptera. 

Familjecentral 

Texten Familjecentral behandlar frågan om vem som ska ha huvudansvaret för en familjecentral som 
kommunen ämnar starta upp. Tjänstepersonen som skrivit Familjecentral ger inte något förslag till 
beslut utan lämnar frågan öppen för diskussion, vilket man visserligen kan tolka som att kommunen 
får en aktiv roll i texten. Samtidigt gör mängden passiva konstruktioner bland textens ergativa 
handlingar bland annat att kommunens roll blir vag, av textens ergativa handlingar är 67 % uttryckta 
med passivt verb, och alltså konstruerade med dold agent. Vagheten i kommunens roll förstärks av att 
det i Familjecentral finns gott om grammatiska metaforer, och även infinita satser där kommunens roll 
och ansvar finns inbäddat: 

Utifrån ovanstående lämnar jag öppet för kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i 
huvudmannafrågan. Det är dock viktigt att ansvaret läggs ut på endera socialen eller skolan så 
att tillskapandet av familjecentralen hamnar på en part som får ett tydligt ansvar för att utveckla 
och driva verksamheten. Ska familjecentralsverksamheten starts upp i någon form vid 
halvårsskiftet 2013 så är det viktigt att ansvaret klargörs så snart som möjligt för att vi inte skall 
tappa fart i processen. 

Texten har däremot en relativt låg andel relationella processer jämfört med de andra texterna, 30 %. 

Familjecentral särskiljer sig genom att vara den enda av de undersökta texterna som har ett 
skribentjag. Skribenten omtalar sig själv som ”jag” och ”undertecknad”, och ger då sig själv en tydlig 
roll i texten som en representant för kommunen. I texten finns också ett ”vi” som är medium i 
händelsen ”inte skall tappa fart”. Textens ”vi” är den enda roll i texten som läsaren erbjuds att 
identifiera sig med. Även här konstrueras alltså en passiv roll för textens modelläsare, och för 
kommunen där ansvaret visserligen finns att utläsa, men inte uttrycks kongruent. 
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Fastställelse 

En stor del av texten Fastställelse består av upprepade dokumentrubriker. Samtliga av dessa saknar 
finit verb, vilket gör att antalet grammatiska metaforer är många. Men de förekommer även rikhaltigt i 
andra delar av texten. Skrivelsen är ett förslag om att lägga till ett årtal på ett antal olika handlingar. 
Nedan motiverar skribenten sitt förslag: 

Osäkerhet kan förekomma, huruvida det är det gällande dokumentet, av rubricerat som används, 
om det inte förtydligas. För att säkerställa att rätt upplaga av Torsby kommuns ABVA, 
Information till fastighetsägare samt riktlinjer för fettavskiljare, används, förslår (sic!) tekniska 
avdelningen att dokumenten förtydligas med samma årtal som ny VA-taxa, för 2014 skall 
således ABVA kallas ABVA 2014 […]. 

Texten Fastställelse har liksom Familjecentral en ganska låg andel relationella processer, 23 %. Av 
textens ergativa handlingar är dock 80 % konstruerade med passivt verb, och har således dold agent. 
Det gör textens roller mycket vaga, då nästan alla agenter är dolda. Det är bara ”tekniska avdelningen” 
som får en aktiv roll, i de två verbala processer där den föreslår något. 

Som vi ser i den första meningen döljs vem som kan vara osäker på vilken version av dokumenten 
som används i en grammatisk metafor, och vem som ska förtydliga det hela döljs i en passiverad 
handling. Kommunen döljs även i den andra meningen i en passiv konstruktion, medan tekniska 
avdelningen är den som aktivt föreslår ett förtydligande. 

Tekniska avdelningen kan ses som en del av kommunen vilket är intressant. Tjänstepersonen 
representerar en avdelning som är en del av kommunen, men positionerar sig mot kommunstyrelsen 
som ska besluta i ärendet genom att ge sin egen avdelning den enda aktiva rollen i texten. 
Kommunstyrelsen är också en av de instanser som beslutet ska ”expedieras till”, det vill säga medium 
i en handling. Detta sammantaget skapar en passiv bild av kommunen. 

Delårsbokslut 

Ett delårsbokslut ska enligt lag läggas fram till kommunstyrelsen för att den ska kunna följa upp 
verksamheten, och det är därför den här texten finns. Texten verkar syfta till att sammanfatta och 
beskriva det ekonomiska läget i kommunen. Antalet relationella processer i texten är ganska högt, 43 
%. Av textens ergativa handlingar är 58 % konstruerade med passivt verb. Texten innehåller inte 
särskilt många infinita satser, men däremot en hel del grammatiska metaforer. 

Texten konstruerar dock något tydligare roller än de övriga texterna, kanske främst med hjälp av det 
lite ovanliga verbet ”prognostisera”: 

Nämnder och förvaltningar prognostiserar ett driftsnetto på – 678 mkr. Därmed överskridas 
(sic!) budgeten med 18,9 mkr. I denna redovisning ingår dock en icke budgeterad kostnad på 14 
mkr för utbyggnaden av kommunens fibernät. Det är tack vare en återbetalning av AFA-pengar 
som kommunen har möjlighet att fortsatt kunna finansiera den fiberutbyggnad som påbörjats i 
kommunen. 

Jag har analyserat verbet som en verbal process, vilken tillåter Barn- och utbildningsnämnden, 
tekniska avdelningen och kommunen att uttala sig om sin ekonomiska framtid och på så sätt få en mer 
framträdande och handlingskraftig roll. 
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Samlad bedömning 

Alla undersökta texter har en ganska hög andel relationella processer, vilket tyder på relativt hög 
abstraktionsnivå i texterna. Att en aktör bäddas in i grammatiska metaforer eller passiva 
konstruktioner, vilket är vanligt i texterna, kan tyda på att skribenten antingen tycker att aktörens roll 
är alltför självklar för att lyftas fram, eller på att skribenten bedömer att aktörens roll är irrelevant för 
framställningen (Holmberg & Karlsson 2006). Det är ofta kommunen, representerad av 
kommunstyrelsen eller liknande, som göms i grammatiska metaforer eller döljs av passiver. Endast en 
av texterna framställer kommunen som handlingskraftig medan andra roller framställs som beroende 
av kommunen. I övriga texter ligger fokus på andra deltagare, Inbora Invest AS får den mest 
framträdande rollen i Detaljplan, skribentjaget i Familjecentral kan tänkas innefatta kommunen, men 
detta är inte självklart, och Fastställelse ger kommunen en passiv roll i en överlag obefolkad text. 
Delårsbokslut däremot framhäver de olika nämnderna vilka kan ses som delar av kommunen. 

Modelläsaren som konstruerads i texten förväntas ha en viss textkompetens där många grammatiska 
metaforer som bäddar in olika deltagare och agenter inte antas vålla problem. Modelläsaren accepterar 
också att kommunen tas för given och bäddas in i inkongruent uttryckta processer. Detta tyder på att 
modelläsaren är en person som har tillräcklig kunskap om ärendegången och det behandlade ärendet 
för att kunna ta kommunens roll för given. 

3.1.2 Ämnesspecifik kunskap 

Enligt Björkvall är den presupponerade bakgrundskunskapen, alltså vilken bakgrundskunskap läsaren 
förväntas ha, en viktig komponent för vilken modelläsare som konstrueras i texten. I min analys 
framträder två särskilt viktiga aspekter av detta – användning av specifika uttryck typiska för 
ämnesområde, och kännedom om ärendet i fråga. 

Politikergruppen diskuterade olika termer och uttryck, och påpekade att dessa särskilt kunde vålla 
begriplighetsproblem för läsarna i Allmänhetsgruppen. Men även för Politikergruppen verkar det 
oklart var gränsen går mellan olika begrepp i texterna. Båda intervjugrupperna hade exempelvis 
problem med Bredband och de många uttrycken i den: Vad är skillnaden mellan rör och tomrör? Vad 
innebär det att fibrera, innebär det att också gräva och lägga rör eller bara att ”blåsa in fibrerna”? 

Nedan listar jag exempel på vad jag analyserat som ämnesspecifika uttryck: 

 

Bruttoarea Detaljplan Detaljprojektering 

Exploateringsgrad Byggnadsarea Entresolbjälklag 

Familjecentral SuToHaMu ABVA 

Fettavskiljare Fibrering Rör 

Prognostisera Mkr (Negativ) skatteavräkning 

Stamfiber Kanalisation Fiberförening 

Värdesäkra   
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I samtliga texter förväntas läsaren känna till diverse uttryck som tillhör det ämnesområde som texten 
behandlar, men det varierar en del hur många sådana uttryck varje text innehåller. Samtliga texter 
kräver också att läsaren är insatt i själva ärendet som behandlas. Till exempel anses en detaljplan vara 
”mer detaljerad än vad som erfordras för att nå planens syfte”. Läsaren förutsätts då alltså inte bara 
veta vad en detaljplan är, utan också känna till den aktuella detaljplanens syfte, och de olika sätt på 
vilka detaljplanen i fråga kan tänkas påverka detta syfte. Men det är inte bara fackuttryck som jag 
bedömer som ämnesspecifika. ”SuToHaMu” är till exempel inte en term eller ett fackuttryck i strikt 
mening. Men det kan heller inte anses genomskinligt för en person som inte är från Torsby, eller dess 
närliggande områden, att det rör sig om ett samarbete mellan Torsby och tre andra, närliggande 
kommuner. Detta kan heller inte anses som självklar kunskap för en person endast bott några år i 
Torsby. 

Intervjuresultaten visar att den ämnesspecifika och den kontextuella kunskap som krävs av läsaren kan 
vålla begriplighetsproblem. I Delårsbokslut verkar ämnesspecifika ord och ekonomiskt fackkunskap 
faktiskt vara det största hindret för förståelse av texten. Informanterna i Allmänhetsgruppen blev 
förvirrade, eftersom de upplevde att dokumentet redovisade en mängd förluster, för att sedan meddela 
ett positivt resultat. 

Sjöberg: Man tror att man har gjort en prognos på driftsnetto på minus 678 miljoner, det verkar 
ju lite konstigt tycker jag… 
Berggren: Man planerar väl efter det? 
Bäckström: Det är väl budgeterat en summa, och sen när de har kommit en bit in på året, så ser 
de att det här går åt skogen! Och då blir det ett minustecken? 
Sjöberg: Men de kan ju inte ha räknat över en halv miljard tokigt! 
Bäckström: Ja, det verkar ju väldigt konstigt. 
Ljungström: Men sen så… Det betyder ju inte minus där! 
Sjöberg: Men det ska ju inte stå här! 
Ljungström: Visst, det blir jättekonstigt i tabellen. 
Sjöberg: Men det står i den löpande texten, minus 678 miljoner man blir alldeles… 
Berggren: Ja! 
Ljungström: Nä, men det betyder inte minus! 

 

I båda intevjugrupperna diskuterar man hur man skulle kunna lösa problemet med de ämnesspecifika 
ord som läsaren förväntas känna till. Man menar att en bifogad lista eller förklaringar i texten skulle 
vara en god hjälp. 

Att den ämnesspecifika kunskapen och kunskap om ärendet lyfts som problematiskt av de empiriska 
läsarna i fokusgrupperna visar att modelläsaren som konstrueras i texterna är väl insatt i 
ämnesområdet, och stöder att texternas modelläsare är väl insatt i ärendet och i texttypen.  

3.1.3 Texternas modelläsare 

Den modelläsare som konstrueras i texten antas alltså i princip ha en tjänstepersons 
bakgrundskunskaper i ärendet och inom ämnesområdet. Modelläsaren har också en viss textkompetens 
där olika inbäddningar inte är problematiska, och modelläsaren väntas acceptera att kommunen inte 
alltid har en central roll som handlingskraftig och aktiv. Som vi sett verkar modelläsaren heller inte 
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stämma särskilt väl överens med den empiriska läsaren eftersom man i båda fokusgrupperna tyckte att 
texterna behövde utförligare förklaringar av ärendet och av ämnesspecifika uttryck. 

3.2 Genre 
Jag kommer här först att kommentera texterna med avseende på vilken information som den primära 
läsargruppen förväntar sig ska finnas i texten. Jag kommer sedan att se vilka innehållskomponenter 
som faktiskt finns i texterna, och hur väl dessa stämmer överens med läsarnas förväntningar på texten. 
Därefter går jag igenom texternas ytspråkliga drag, och på vilka sätt dessa tycks inverka på relationen 
mellan text och läsare. I det avslutande avsnittet kommer jag att göra ett försök att definiera texternas 
genre utifrån mina resultat och i relation till texternas uttalade kommunikativa syfte. 

3.2.1 Innehållskomponenter 

I Politikergruppen, texternas primära mottagare, tycktes man överens om att för att kunna fungera som 
underlag för ett bra beslut, måste en skrivelse innehålla svaret på frågorna ”varför, hur, när och 
kostnad?”. Jag urskiljer också tydligt i texterna fyra innehållkomponenter, som kan svara på dessa 
frågor.  

Beslutet: Varje text innehåller någon form av framåtpekande information, som alltid förekommer 
under en egen rubrik: förslag till beslut. Denna komponent tycks helt obligatorisk, särskilt om man tar 
i beaktande texternas uttalade kommunikativa syfte. Denna innehållkomponent särskiljer sig genom 
sin handlingsdirigerande karaktär, och att futuralt presens används. 

Ärendet: Alla texter innehåller också information som motiverar beslutet som föreslås, det vill säga 
vilka fakta som ligger till grund för bedömningen. Det kan vara bakgrund och nuvarande förhållanden. 
I vissa texter rör det sig bara om hänvisning till andra dokument, i andra texter tar den här 
komponenten ganska mycket plats i anspråk. 

Tidsförankring: Alla texter innehåller någon form av tidsförankring, antingen genom hänvisning till 
tidigare beslut och texter, eller till när beslutet senast ska verkställas. Den här komponenten tolkar jag 
som syftande till att placera in texten i ett temporalt sammanhang. 

Ekonomiska omständigheter: En återkommande informationsenhet rör ekonomiska omständigheter 
på olika sätt. I Delårsbokslut är innehållskomponenten mest framträdande, eftersom texten ju redovisar 
kommunens ekonomiska läge. Men innehållskomponenten återfinns också när kommunen ska bekosta 
något, som i Bredbandsutbyggnad, eller när det gäller hur många tjänster som finns planerade för 
arbetet med familjecentralen. Två texter saknar dock denna innehållskomponent; Detaljplanen och 
Fastställelse. Jag väljer därför att se komponenten som möjlig, men inte obligatorisk eftersom 
kommunens beslut inte alltid medför en kostnad eller en ekonomisk vinst. 

Jag menar att innehållskomponenten Beslutet svarar på frågan hur, Ärendet besvarar frågan varför. 
Tidsförankring kan ibland svara på frågan när, men gör inte alltid det. Kostnad besvaras av 
komponenten Ekonomiska omständigheter, när det finns en ekonomisk aspekt. 

Intressant att notera är att dessa inte förekommer i samma ordning i de olika texterna, och att vissa 
texter saknar någon innehållskomponent. I nästa avsnitt kommer jag att visa vad som händer i mötet 
med läsaren när någon av innehållskomponenterna saknas eller är ofullständig. 
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3.2.2 Läsarens förväntningar på texten 

En av texterna, Familjecentral, är extra intressant eftersom den helt saknar innehållskomponenten 
Beslutet. Rubriken finns där, men ”det saknas förslag till beslut i ärendet om vilken verksamhet som 
ska utses till huvudman”. 

Detta skapar inga omedelbara begriplighetsproblem, men däremot blir texten misstrodd eftersom den 
inte uppfyller de genremässiga förväntningarna som läsarna har. Politikerna kände sig irriterade 
eftersom de tyckte att tjänstepersonen inte gjort sitt jobb när hen inte gav någon rekommendation: 

Holmberg: Sedan måste det finnas ett annat sätt att formulera det här, så att förslag till beslut 
inte blir att det saknas förslag till beslut. För förslag till beslut i alla andra handlingar är ju 
förslag till beslut! Han har säkert gjort vad han kan med de mallar som finns, men hur skriver 
man en mall, när det inte finns något förslag? 

Pettersson: Men är det inte bättre att en tjänsteman tar ett förslag till beslut och så går vi emot 
det i så fall? ”Jag föreslår att socialnämnden blir ansvarig”, och så får vi säga att nej det tycker 
vi inte! Vi tycker att Barn- och utbildningsnämnden skulle vara bättre. Det är väl det som 
tjänstemännen ska göra, ge ett förslag till beslut! Och sedan, om tjänstemannen inte får som den 
vill, det är väl inte hela världen? 

Persson: Här är det ju liksom inte nånting! 

[…] 

Rönn: Nä det sänder väl inga bra signaler utåt heller! För den som inte läser hela texten, ”jaha 
nu ska vi se vad det blir för beslut… nähä?!” 

 

I allmänhetsgruppen återkom ett liknande resonemang: 

Sjöberg: Ja, det är ju skolan eller socialförvaltningen, men det står ju inget klart 
ställningstagande eller tips om vad som kan vara lämpligast. Det står det allmänna surret om hur 
de har gjort i andra kommuner och att endera kan vara lika bra. Så de kan ju inte få något 
underlag för att fatta vettiga beslut, med hjälp av den här skrivelsen tycker jag. 

Bäckström: Nä, nä! För det måste ju finnas något mer underlag. 

Sjöberg: För man borde ju kunna ge någon fingervisning till de som fattar beslut, med hjälp av 
det här! Men då blir de nästan mer rådvilla i så fall, för det här är ju inget underlag över huvud 
taget! 

 

Syftet med handlingarna är ju att ge en god grund för ett beslut. Varken kommunstyrelsen eller 
allmänhetsgruppen upplever texten som ändamålsenlig eftersom den kanske viktigaste 
innehållskomponenten saknas. Här har vi alltså att göra med en text som inte uppfyller sitt uttalade 
kommunikativa syfte, och därmed inte uppfyller läsarens förväntningar på texten. Och här är det alltså 
inte språket i sig, utan informationsurvalet som vållar läsaren problem – både den primära läsaren och 
den sekundära. 

En komponent som däremot vållar förvirring om den är ofullständig är Tidsförankring. Det gäller två 
av texterna, Familjecentral och Bredbandsutbyggnad. I Familjecentral tycker man att det är bra att 
texten hänvisar till ett beslut taget den 18 oktober, men man vill gärna veta vilket år denna oktober 
inträffade. När det gäller Bredbandsutbyggnad finns det ingen framåtpekande temporal angivelse. 
Både Politikergruppen och Allmänhetsgruppen ställer sig då frågande till när innehållskomponenten 
Beslutet ska genomföras, vilket alltså inte framkommer i texten. 
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3.2.3 Ytspråkliga drag 

De olika texterna ser ganska olika ut. Man har använt samma typsnitt i brödtexten, och rubriken 
Förslag till beslut tycks vara obligatorisk, men i övrigt varierar texterna mycket till sin disposition och 
utformning. Vilka rubriker som finns och i vilken ordning de kommer varierar också, liksom hur 
rubrikerna ser ut och vilket typsnitt de har. Två av texterna har punktlista vid uppräkning, den ena är 
en numrerad lista, den andra har svarta punkter. Det tycks alltså inte finnas en normerad ram för 
genrens typografiska utformning, utan det verkar som att de mallar som eventuellt finns kan skilja sig 
åt mellan olika nämnder, eller kan möjligen lämna mycket fritt för skribenten att avgöra vad gäller 
disposition och typografi. 

I samtliga texter återfinns en hel del långa meningar, särskilt i de kortare texterna. De långa 
meningarna har också i många fall ett tveksamt bruk av kommatecken. Texterna innehåller också en 
del konstruktioner som inte rekommenderas av svensk språkvård idag, till exempel används 
konsekvent stavningen ”skall”. 

Det finns även korrekturfel i samtliga texter. Exempelvis förekommer det i två olika texter att en 
mening har två finita verb, dels där det egentligen skulle vara hjälpverb och infinitiv, dels en 
upprepning av ”är” vid en dels/dels-konstruktion. Det finns också några felstavningar och ett 
kongruensfel. Jag tolkar detta som att texterna ses som ett arbetsverktyg, att skribenten ser innehållet 
som det viktiga och vid en genomläsning letar man snarare faktafel, än språkliga malörer. 

Sammantaget verkar textens genremässiga ramar främst handla om innehållet. Finns det gemensamma 
mallar så normerar de troligen snarast vilka innehållskomponenter som bör finnas med, och inte vilken 
form en punktlista bör ha, eller typsnittet i rubrikerna. 

De ytspråkliga dragen och texternas begriplighet 

I Allmänhetsgruppen menar man att texterna känns slarviga, på grund av det man upplevde som 
bristande korrektur, alltför långa meningar och ett emellanåt märkligt skiljeteckenbruk. Det tycktes 
skapa irritation som tog fokus från texternas innehåll. I båda intervjugrupperna påpekar man att vissa 
av texterna saknade tydliga rubriker. Några informanter i Politikergruppen berättade att de inte alltid 
läste handlingarna från början till slut, utan letade efter den information som var relevant. Därför 
upplevdes Familjecentral, vilken saknar rubriker förutom Förslag till beslut, som svår att orientera sig 
i. 

Lundberg: Om man håller sig till en viss mall blir det lättare för oss att läsa, och så vänjer sig 
allmänheten vid ett visst upplägg. 

 

Man tyckte också att tydliga rubriker som kom i en viss ordning skulle underlätta läsningen både för 
kommunstyrelsen och för allmänheten. Eftersom man ofta läste texten på jakt efter specifik 
information, menade man alltså att texterna skulle tjäna på att ha en tydligare typografiskt normerad 
genre. 

Generellt tycks dock de problem som texterna har på ytnivå vålla mer begriplighetsproblem, och 
utlösa mest irritation, inom Allmänhetsgruppen. Diskussionerna gled betydligt oftare över till att 
handla om meningslängd och kommatering i Allmänhetsgruppen än i Politikergruppen, även om 
Politikergruppen också hade synpunkter på detta. Jag tror att detta kan bero på att stort fokus i den 
allmänna språkvårdsdebatten ofta landar i språkriktighet på lexikal och syntaktisk nivå, och mindre 
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ofta handlar om informationsurval och mottagaranpassning. En annan anledning till att 
Politikergruppen oftare än Allmänhetsgruppen diskuterade innehållsliga komponenter och 
informationsurval kan vara att de är bättre förtrogna med ärendena, och därför inte stördes lika mycket 
av brister i ytspråket. Det kan också bero på att politikerna ju är mer vana vid texttypen och har 
tydligare förväntningar på genren. 

En av texterna, Fastställelse, vållade dock ganska stora problem i båda intervjugrupperna när det gäller 
ytspråket. Så är texten också den mest syntaktiskt invecklade i det undersökta materialet. I 
Allmänhetsgruppen tog det ganska många minuter innan man gemensamt lyckats diskutera sig fram 
till vad texten handlar om. Politikergruppen uttryckte frustration över att texten var onödigt 
komplicerad, och menade att det skulle underlätta deras liv väsentligt ifall alla texter var skrivna med 
ett mindre komplicerat språk: 

Holmberg: Det känns som att tjänstemännen tror att vi vill att de ska skriva så, och att det ska 
vara väldigt formellt och uppstyltat och så. Men vi behöver väl berätta för dem att det är inte så! 

Lundberg: Nä, men när en text ser ut så. Och så förväntas det av oss att ta ett beslut. Då blir jag 
väldigt frustrerad och irriterad. Jag känner mig dum som inte kan begripa. 

 

Holmbergs och Lundbergs kommentarer tyder på att detta inte var det första underlaget till beslut som 
vållat problem genom sin komplicerade, och kanske inte alltid korrekta, meningsuppbyggnad. Båda 
intervjugrupperna värderar högt att texterna ska vara bekväma att läsa, och tycker att det är önskvärt 
med tydliga och enhetliga rubriker, punktlistor när det är befogat, samt enkelt ordval och enkelt 
uppbyggda meningar. 

2.2.4 En sammanfattning av genre 

Textmaterialets genre verkar snarast definierad genom sitt uttalade syfte och sina 
innehållskomponenter. Texterna bär relativt få typografiska likheter, och en av genrens främsta 
funktioner verkar faktiskt vara att texten ska symbolisera ärendet som texten behandlar. 

Det faktum att innehållkomponenterna tycks så viktiga för genren, medan typografi, rubriker och 
ordval inte verkar vara det, kan vara ett problem när läsaren snabbt vill orientera sig i texterna. Att 
komplicerad syntax verkar accepterat, men inte obligatoriskt, inom genren verkar också vålla 
begriplighetsproblem, i synnerhet för Allmänhetsgruppen men även i viss mån för Politikergruppen. 

3.3 Intertextualitet och rekontextualisering 
Texterna visar på många drag av manifest intertextualitet. Det förekommer också vagare intertextuella 
referenser, till exempel till hur exploateringsgrad ”normalt regleras” inom kommunen. Det tolkar jag 
som en hänvisning till en mängd tidigare texter som tillsammans bildar en praxis. 

Samtliga texter hänvisar alltså till tidigare texter inom kommunen. Bredbandsutbyggnad refererar till 
ett strategidokument, en kostnadskalkyl och en handlingsplan. Familjecentral hänvisar till ett 
budgetförslag och Delårsbokslut till ”ett komplett delårsbokslut”. Ett annat exempel är Detaljplan och 
Fastställelse, vilka helt och hållet kretsar kring ett antal dokument och omständigheter kring dessa. En 
del intertextualitet gäller också texter som inte producerats inom kommunen, exempelvis refererar 
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Detaljplan till Plan- och bygglagen. Gemensamt för den manifesta intertextualiteten i texterna är att de 
inte citerar de andra texterna, utan i stället erbjuder läsaren att själv kontrollera vad som står där. 

När texterna blir lästa i intervjusituationerna är de i hög grad dekontextualiserade. Som vi sett kan det 
vara problematiskt för den empiriska läsaren att texterna presupponerar en del bakgrundskunskap av 
olika slag hos sin modelläsare. Då intertextualitet även handlar om andra spår än rena upprepningar 
kan man också tänka sig att textkompetens och kunskap om ärendegången spelar en stor roll för hur 
läsaren förstår textens sammanhang. Politikerna är vana att läsa den här typen av texter, de har fått 
liknande texter rekontextualiserade på olika möten med kunniga tjänstepersoner och de känner väl till 
ärendena som ligger på kommunstyrelsens bord. Om just detta berättar Lundberg: 

– Om man suttit ett antal år i exempelvis arbetsutskottet, då är man ju var vid den texten och 
textskrivningen, man kan ärendena bakåt, det är lättare att förstå det. […] För oss sker 
någonting av en repetition när det kommer till kommunstyrelsen, och det är aldrig fel. Så det är 
lättare att läsa när det kommer till kommunstyrelsen. Mycket av den här texten har ju en… det 
handlar ju om rutin också! 

 

I Allmänhetsgruppen kommenterar man också att det är svårt att förstå eftersom man inte vet ”vad 
texten handlar om”. Men trots behovet att rekontextualisera texterna uppger flera informanter i 
Allmänhetsgruppen att de ändå inte skulle spåra ärendet bakåt i de handlingar som texterna hänvisar 
till. Flera informanter uppger i stället att de skulle sluta upp att läsa texten helt, eftersom de inte 
begrep. Man kan naturligtvis inte utesluta att andra textuella faktorer spelar in här, till exempel syntax 
eller abstrakt språk. Men det verkar som att en text med begriplighetsproblem på det ytspråkliga 
planet, eller med många dolda aktörer och otydliga roller, är enklare att begripa när man har den 
ämnesspecifika kunskapen, och möjlighet att få hjälp att rekotextualisera texten. 

Följande citat från en diskussion i Politikergruppen, om hur allmänheten skulle kunna tänka kring en 
av handlingarna, belyser detta. Holmberg var inte med när beslutet baserat på underlaget som 
diskuteras fattades. 

Holmberg: Det blir ju ingen oklarhet för dem som tar beslutet, för man har fått det förklarat och 
kan ställa frågor. 

Pettersson: Vet ni vad det var för beslut som togs i det här? Ja, jag vet men om ni vet? 

Holmberg: Nä, jag har ingen aning, jag kan inte ens läsa mig till... 

Granström: Ja, men vi som är insatt, en politiker vet ju vad det står där. Det vet vi ju! 

Bergvall: Men jag är inte helt säker på att alla som sitter i fullmäktige och ser det här för första 
gången är helt säker på vad det är, om de inte hade någon med, som förklarar i gruppmöte före. 

 

Politikerna verkar alltså mer eller mindre beroende av en muntlig rekontextualisering med hjälp av 
insatta tjänstepersoner. Trots sitt uttalade kommunikativa syfte kan texterna alltså inte ensamma 
fungera som underlag för ett beslut, utan fungerar snarare som ett verktyg mellan politiker och 
tjänstepersoner. 
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3.4 Sammanfattning 
Mina resultat visar att de handlingar som produceras inom Torsby kommun för att fungera som 
underlag för beslut inte är mottagaranpassade, vare sig till sin primära läsargrupp politikerna, eller till 
sin sekundära läsargrupp allmänheten. Texternas modelläsare har stora ämnesspecifika kunskaper, och 
tar kommunens roll för given. Genren definieras främst av texternas innehåll och funktion. Vidare gör 
texternas intertextuella kopplingar dem svåra för läsaren att sätta in i ett sammanhang. 

Varken Politikergruppen eller Allmänhetsgruppen upplevde texterna som enkla och begripliga. Båda 
intervjugrupperna skulle önska att ämnesspecifika uttryck förklarades tydligt i texterna, eller i en lista 
vid sidan av. Särskilt problematisk blev den ämnesspecifika kunskapen för informanterna i 
Allmänhetsgruppen, eftersom de inte hade samma kännedom om ärendegången inom kommunen eller 
kunde få texterna rekontextualiserade genom samtal med en tjänsteperson. Alltså är dissonansen som 
störst mellan modelläsaren och den empiriska läsaren ur Allmänhetsgruppen. 

4 Diskussion och slutsatser 
Texterna i min undersökning brottas som vi har sett med en rad begriplighetsproblem. Dessa återfinns 
på samtliga nivåer i texterna. Klarspråk reduceras i vissa diskurser till att handla om meningslängd, 
om du-tilltal, aktiva verb och korta fundament (Jfr Nord 2011), och texternas höga abstraktionsgrad 
och i vissa fall komplicerade syntax vållar visserligen begriplighetsproblem. 

Men som min undersökning visar är en minst lika viktig faktor för att en text ska bli meningsfull, att 
den empiriska läsaren och modelläsaren sammanfaller så väl som möjligt. Och för att modelläsaren 
och den empiriska läsaren ska sammanfalla, så måste fler kriterier uppfyllas än att texten ska vara 
genomarbetad rent ytspråkligt: Alla innehållskomponenter som textens genre kräver för att det 
kommunikativa syftet med texten ska uppfyllas måste finnas med. Och texten får inte förutsätta 
bakgrundskunskap hos sin modelläsare, som den empiriska läsaren saknar. Vidare måste skribenten ta 
i beaktande att de roller i texten som hen själv anser självklara, kanske inte är det för läsaren. 

Precis som Gunnarsson (1982) visar präglas alltså en autentisk lässituation av läsarens läsmål. Därför 
är det viktigt för en skribent att tänka på att olika läsare kan ha olika läsmål, och anpassa texten efter 
det. Sörlin (2008) visar att det är viktigt att läsaren kan förstå vilka delar i de undersökta domarna som 
är relevanta för dem och hur de ska hitta dessa, samt att det är tydligt vilka motiveringar som 
domstolen gjort och att texten skapar tydliga roller. Dessa resultat rimmar väl med vad jag kan visa i 
min undersökning. Vidare kan jag visa att skrivelserna behöver ges ett tydligt sammanhang för att vara 
meningsfulla för läsaren. 

Man får heller inte glömma bort att texten är kvittot på tjänstepersonens hårda arbete. Därför är det 
viktigt att den inte blir misstrodd på grund av utelämnad information, slarvigt språk eller att texten på 
något annat sätt inte uppfyller de genremässiga förväntningarna. Nedan kommer jag att ge exempel på 
hur kommunen kan arbeta för att förbättra sina skrivelser, baserat på resultaten från min undersökning. 
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4.1 Innehållet 
Som vi sett är alltså texternas innehållkomponenter, och i synnerhet de obligatoriska, mycket viktiga 
för att texterna ska bli funktionella och enkla att förstå. Läsaren måste också kunna hitta de olika 
innehållskomponenterna, vilket skulle bli enklare om samtliga, och inte bara Beslutet, alltid återkom i 
samma ordning och under samma rubrik i beslutsunderlag från de olika nämnderna och avdelningarna. 
Här kan det till exempel vara en god idé att ha mer enhetliga mallar som normerar hur texternas 
disposition bör se ut. För att utarbeta dessa kan man till exempel arbeta med workshops eller liknande 
för att se vilka innehållkomponenter som är nödvändiga. Då kan man också utröna vilka 
innehållskomponenter som av läsaren anses som viktigast, och därmed i enlighet med 
klarspråksrekommendationerna bör komma först i texten. 

4.2 Att skapa sammanhang 
Även de texter som av informanterna beskrivs som välskrivna vållade begriplighetsproblem, i de fall 
då läsarna inte hade hela ärendebilden och den ämnesspecifika kunskapen som modelläsaren 
förväntades ha. Det verkar också finnas en muntlig praktik kring texterna mellan kommunstyrelsens 
ledamöter och tjänstepersonerna som skriver texterna. En praktik som syftar till att rekontextualisera 
texterna, alltså ge dem ett sammanhang, och på så vis göra dem meningsfulla som verktyg i 
beslutfattningsprocessen. 

Att sätta in texterna ett sammanhang verkar alltså vara det allra viktigaste för att göra texterna 
funktionella. Därför verkar det krävas att handlingarna får en tydligare kontextuell ram, förklaringar 
av olika ord och uttryck, och att texterna håller en god språklig kvalitet på samtliga nivåer. Det gäller 
särskilt när texterna ska läsas av allmänheten – och kanske även av kommunfullmäktige, vars 
ledamöter inte alltid haft insyn i ärendegången. 

Politikerna har ofta möjlighet att få texterna förklarade för sig. Allmänheten kan däremot endast 
komma i kontakt med skrivelserna jag undersökt via kommunens webbplats. Här bör man alltså kunna 
utnyttja mediets möjligheter för att erbjuda läsaren att rekontextualisera texterna. 

Informanterna i Allmänhetsgruppen uppgav ju att de inte skulle söka upp och kontrollera de 
handlingar som texterna hänvisade till för att förstå ärendet. En trolig anledning till det är att man inte 
vet var man kan hitta dessa handlingar. Därför kan kommunen skapa webblänkar, inuti eller i 
anslutning till texterna, så att man enkelt kan klicka sig till det aktuella dokumentet och spåra ärendet 
bakåt. På samma sätt kan man göra med ämnesspecifika uttryck och liknande, antingen förklarar man 
dem i texten, eller så har man en länk till en ordlista. På så vis kan skribenten också spara tid. Om det 
vore enkelt att komma åt ordförklaringar, övriga handlingar i ärendet och berörda lagtexter via 
webblänkar, skulle man kunna underlätta avsevärt för allmänheten att begripa innehållet i skrivelserna. 
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