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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks hur Patent- och registreringsverket uttrycker sig på sin webbplats. Syftet är 

att ta reda på vilken bild myndigheten ger av sig själv i sina texter och hur läsbara texterna är. 
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1 Inledning 

Frågan om huruvida Patent- och registreringsverkets webbtexter upplevs som tillgängliga eller inte är 

en av de frågor från myndighetens egen sida som är upprinnelsen till den här undersökningen. 

Eftersom PRV är en myndighet ligger det nära till hands att diskutera språket enbart utifrån ett 

klarspråksperspektiv. Att kommunicera som myndighet handlar dock inte bara om att uttrycka sig 

vårdat, enkelt och begripligt; de senaste åren har PRV, liksom andra myndigheter, alltmer börjat 

närma sig de kommersiella företagens sätt att uttrycka sig. Att ”bygga ett varumärke” har blivit en 

viktig ingrediens även för myndigheters kommunikation. Den gamla klassiska bilden av myndigheter 

som formella och opersonliga ersätts av kärnvärden kring modernitet och kundorientering. Det gäller 

inte minst PRV som sedan 1990-talet är en avgiftsfinansierad myndighet. Jag har därför i min 

undersökning valt att utgå från ett större perspektiv än det rent klarspråkliga. 

I organisationers strävan efter att framstå som moderna och kundorienterade ingår i hög grad texternas 

visuella utformning. Kanske i synnerhet när det gäller webbplatser har struktur, layout och färg en 

avgörande betydelse för hur organisationen uppfattas. Själva det språkliga blir då bara en del i hela 

upplevelsen av texten.  

Förutom textens konkreta omgivning är det också viktigt att ta hänsyn till den större kontext som en 

text ingår i för att kunna säga något om hur en text uppfattas och varför den uppfattas på ett visst sätt. 

Webbtexterna på prv.se tillhör med Michael Hallidays begrepp en verksamhet, nämligen 

myndighetsdomänen. Syftet med verksamheten sammanfaller med myndighetens uppdrag, det vill 

säga ”att skydda innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd” (Om oss, Patent- 

och registreringsverket). Texternas deltagare omfattar sändaren PRV, som är en myndighet, och 

mottagaren, som enligt PRV är små och medelstora företag (SMF), rådgivare inom innovations-

systemet, ombud, universitet och högskolor samt andra myndigheter. Kommunikationssättet för 

texterna som undersöks är digitala webbplatstexter. Verksamhet, deltagare och kommunikationssätt är 

de tre faktorer som ingår i det som Halliday kallar situationskontext (Halliday 1998). Alla tre faktorer 

har del i den betydelse som en text konstruerar och ligger därmed till grund för min undersökning.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur PRV framstår på sin webbplats prv.se, både verbalt 

och multimodalt. Ett annat syfte, som blir ett slags underordnat syfte, är att undersöka läsbarheten i 

texterna. Det görs i form av en kortare läsbarhetsbedömning av varje text som redovisas i slutet av 

respektive analys.  

Utifrån undersökningens båda syften utgår jag från följande frågeställningar, som delvis är hämtade 

från Per Holmbergs exempel på vilka frågor en interpersonell textanalys med lexikogrammatiska 

verktyg kan vägledas av (Holmberg, 2011:111): 
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 Vilken skribentroll framträder i texten? Framstår sändaren som sträng, försiktig eller kanske 

osäker? 

 Vilken läsarroll framträder i texten? Är till exempel mottagaren någon som förutsätts bli 

passivt informerad, någon som kritiskt ska värdera information eller som aktivt ska engagera 

sig i vissa aktiviteter? Vilken frihet lämnas åt textens läsare att välja bland olika 

responsmöjligheter? 

 Hur visas relationen mellan sändaren och mottagaren i texten? 

 Förekommer faktorer i texten som påverkar läsbarheten negativt, som exempelvis facktermer, 

långa och krångliga meningar eller otillräcklig textbindning? 

 Vad kan webbplatsens visuella och strukturella utformning säga om läsbarhet, skribentrollen 

och läsarrollen samt deras relation?  

1.2 Disposition 

Inledningsvis presenterar jag myndigheten PRV och dess målgrupper närmare. Därefter redogör jag 

för tidigare forskning som är relevant samt för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

min undersökning. Sedan följer en beskrivning av det material och den metod som jag har använt mig 

av och därefter en redogörelse för själva analysresultatet. Jag avslutar med en diskussion och 

sammanfattning där jag i slutet har samlat ett antal praktiska råd till PRV utifrån undersökningens 

resultat. 

1.3 Patent- och registreringsverket (PRV) 

PRV är en offentlig myndighet med immaterialrätt som huvudsakligt verksamhetsområde. 

Immaterialrätten, som omfattar patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt, var till en 

början kort och gott ett skydd för tillgångar. I dag marknadsförs immaterialrätt som ett 

affärsstrategiskt verktyg som företagare kan dra nytta av, vilket följande citat av PRV:s 

generaldirektör visar:  

”Med hjälp av vår samlade kompetens jobbar vi för att öka kunskapen om hur företagare kan använda 

såväl sina immateriella tillgångar som rättigheter som affärsstrategiskt verktyg: det ökar värdet i 

företagens verksamhet och stärker deras konkurrenskraft.”  

(GD har ordet, Patent- och registreringsverket) 

PRV har omkring 350 anställda, bland annat patentingenjörer, jurister, varumärkeshandläggare och 

kommunikatörer. De åtta kommunikatörerna är samlade på kommunikationsenheten som lyder under 

marknadsavdelningen där även enheten för kundrelationer och kundsupportprocessen ingår.  

PRV har flera olika målgrupper varav den främsta kanske är små och medelstora företag, men även 

ombud, universitet och högskolor och andra myndigheter hör till målgrupperna. En viktig målgrupp är 

så kallade rådgivare inom innovationssystemet, som ofta anlitas av nystartade företag och som det 

därför är särskilt angeläget att nå för PRV.  
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2 Teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning 

De teoretiska utgångspunkter som jag använder mig av i min undersökning är alla hämtade från den 

systemisk-funktionella lingvistiken. Jag inleder därför med att på ett mycket översiktligt sätt 

sammanfatta vad systemisk-funktionell lingvistik innebär, för att sedan gå in på de enskilda 

utgångspunkter inom teorin som är särskilt tillämpbara i min undersökning, nämligen meta-

funktionerna och det multimodala perspektivet. I min textanalys utgår jag från en diskursanalytisk ram 

som jag därför också beskriver nedan. Jag tar i samband med beskrivningen av de teoretiska 

utgångspunkterna upp tidigare forskning som är relevant för min undersökning.  

2.1 Systemisk-funktionell lingvistik 

Den systemisk-funktionella lingvistiken, eller SFL, är en teori inom lingvistiken som utvecklades i 

slutet av 1970-talet av Michael Halliday. En av grundtankarna inom teorin är idén om språkets 

betydelsepotential; det som sägs eller skrivs kan ha en mängd olika betydelser beroende på i vilket 

sammanhang det yttras, vem som är sändaren och vem som är mottagaren. Just det här synsättet på 

språk gör teorin högst relevant när det gäller syftet med min undersökning, nämligen att ta reda på 

vilka sändar- och mottagarroller som texterna konstruerar. Genom att tränga in i själva betydelsen kan 

vi säga något om vilket budskap som texten faktiskt förmedlar.    

En annan grundtanke inom SFL, som är nära kopplad till betydelsepotentialen, är att språket måste ses 

i sitt sammanhang, i sin kontext. Teorin bidrar därmed till att belysa de omkringliggande faktorer som 

en text alltid är beroende av. I min undersökning handlar det om att ta hänsyn till bland annat PRV:s 

historia som myndighet, de förändringar som myndigheter i dag går igenom och hur texterna är 

strukturerade på webbplatsen.  

Halliday skiljer mellan två olika slags kontext: kulturkontext och situationskontext, varav den senare i 

sin tur delas in i field, tenor och mode (Halliday & Hasan 1989:38), som till svenska kan översättas 

verksamhet, relation1 och kommunikationssätt. Situationskontextens tre faktorer spelar alla en roll för 

hur språket fungerar och struktureras i den situation där språket kommuniceras. Verksamheten kan 

exempelvis vara det ämnesområde eller domän där kommunikationen sker, relationen har som namnet 

antyder att göra med sändarens och mottagarens roller, medan kommunikationssättet är själva formatet 

(Holmberg & Karlsson 2013:19). Verksamheten, relationen och kommunikationssättet har sin direkta 

motsvarighet i de tre metafunktionerna som är särskilt relevanta för min undersökning.   

2.2 De tre metafunktionerna 

Inom det vidare fältet SFL ingår den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) som emellertid ibland 

används synonymt med SFL (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:7). Språkets metafunktioner är 

                                                      
1 En annan översättning av tenor, som används av Hellspong och Ledin, är deltagare. Jag väljer här 

Holmberg och Karlssons översättning relation för att i likhet med dem inte riskera att blanda ihop 

begreppet med det deltagarbegrepp som diskuteras senare i uppsatsen. 
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mycket centrala inom den systemisk-funktionella grammatiken och högst tillämpbara i min 

undersökning eftersom en analys utifrån metafunktioner både kan säga något om textens sändare och 

mottagare och om dess läsbarhet. Metafunktionerna kan beskrivas som tre olika typer av betydelse 

som finns i texter: den ideationella metafunktionen handlar om vilken version av verkligheten som 

skapas, den interpersonella metafunktionen handlar om hur vi skapar och upprätthåller sociala 

relationer och den textuella metafunktionen kan sägas knyta ihop ideationella och interpersonella 

betydelser till texter (Björkvall 2009:11‒12). När det gäller syftet med min undersökning aktualiseras 

främst den interpersonella metafunktionen.  

Karin Helgesson använder några av den interpersonella metafunktionens redskap som rör modalitet då 

hon undersöker vilka möjligheter och begränsningar som finns med SFG:s modalitetsanalys i Att ställa 

krav i platsannonsen (2011). Helgesson skiljer mellan olika realiseringar av modalitet, nämligen 

kongruent modalitet, subjektiva modalitetsmetaforer och objektiva modalitetsmetaforer. Hon visar att 

platsannonsören genom att använda de tre olika modalitetsrealiseringarna kan variera sin närvaro som 

kravställare; från att helt explicit framträda till att inte synas alls utan bara framställa kravet som ett 

faktum. Vidare visar hon att platsannonsören kan precisera kravet på den sökande genom att använda 

olika modalitetsgrad, från ofrånkomliga villkor till önskemål. (Helgesson 2011:127‒138) 

2.3 En diskursanalytisk ram 

Eftersom metafunktionerna i sig utgår från att det finns ett sammanhang omkring texten kan en 

diskursanalytisk ram sägas vara en förutsättning inom SFL. Lennart Hellspong och Per Ledin 

diskuterar olika tolkningar av diskursbegreppet, varav den tolkning de själva främst använder sig av är 

”de grundläggande tanke- och handlingsmönster som utmärker olika slags verksamheter” (Hellspong 

& Ledin 1997:51). Enligt den tolkningen kan vi exempelvis tala om en myndighetsdiskurs eller en 

universitetsdiskurs. En annan tolkning av diskursbegreppet som Hellspong och Ledin nämner är 

”'språkanvändning' eller 'text i kontext'”, vilket är den tolkning som har utvecklats till begreppet 

diskursanalys (1997:51). En diskursanalys tar alltså enkelt uttryck fasta på textens sammanhang och 

den funktion som texten har.  

I Helgessons avhandling Platsannonsen i tiden (2011) tillämpas en diskursanalytisk ram. 

Avhandlingens syfte är dels att undersöka eventuella förändringsmönster, dels att ta reda på om och 

hur samhällsförändringar kan avläsas i förändringen. För att ta reda på detta jämför Helgesson 

platsannonser från olika tidsepoker under loppet av 50 år och analyserar dem utifrån fakticitet och 

agens. Hon kommer fram till att flera faktorer påverkar platsannonsens utformning, bland annat 

konventioner som råder för genren, lagstiftning, relationen mellan annonsören och läsaren, 

platsannonsens läsare och skribentens föreställningar om dessa. Begreppet diskurs tolkar Helgesson 

som ”ett sätt att tala och tänka inom ett visst område” och menar att flera olika diskurser kan finnas 

samtidigt i en och samma platsannons (Helgesson 2011:47).  

Motstridiga diskurser i en och samma text belyser Per Ledin i sin artikel Intertextualitet, smärta och 

ett mångstämmigt Apotek (1997). Här ska nämnas att artikeln skrevs före avregleringen av 

apoteksmonopolet som 1997 endast var i diskussionsstadiet. De faktorer som tas upp som 

problematiska i artikeln är således inte främst Apotekets nya roll på en konkurrerande marknad, utan 

Ledin hänvisar i stället till den ökade informaliseringen i samhället, individualiseringen och 

kommersialiseringen i stort. Ledin analyserar en broschyr från Apoteket som visar sig bestå av mycket 

heterogena texter inom en tudelad medicinsk diskurs som växlar mellan ett läkar- och patient-

perspektiv. Det begrepp som Ledin främst använder i sin analys är intertextualitet, det vill säga att en 



5 

 

text alltid är relaterad till andra tidigare och framtida texter. Begreppet intertextualitet tillämpas inte i 

min undersökning även om flera närliggande områden berörs. Många av Ledins diskussioner i artikeln 

är dock högst relevanta för min undersökning. Han menar att Apoteket på grund av de ovan nämnda 

samhällsförändringarna måste vara såväl en specialist som en informell ledsagare, en som vinner 

”vardagsmänniskans förtroende” och en som får avsättning för sina konkurrensutsatta produkter på 

den alltmer kommersialiserade marknaden (1997:82). Apoteket har alltså en mödosam roll att spela, 

vilket kommer till uttryck i de heterogena texterna. Ledin väcker en intressant tanke då han med 

hänvisning till både Bachtin och Fairclough menar att heterogena och motsägelsefulla texter är vanliga 

i tider av social förändring, medan homogena texter skrivs då det råder social stabilitet. (Ledin 

1997:63‒86) 

2.4 Det multimodala perspektivet 

Inom SFL ryms också den forskningsgren som kallas multimodal analys. Den utgår från ett utvidgat 

textbegrepp som säger att text inte bara behöver omfatta skrivna texter utan också exempelvis bilder; 

en multimodal text omfattar alltså flera kommunikationsformer (Björkvall 2009:7). Det multimodala 

perspektivet är särskilt angeläget när det gäller texter på webben och är därför högst tillämpbart i min 

undersökning.  

Linnea Hanell utgår från webbplatsernas multimodala och ofta interaktiva natur när hon undersöker 

hur Försäkringskassans respektive Skatteverkets webbplats uppfattas i Texten på webben ‒ mellan 

myndighet och medborgare (2012). Hon använder bland annat en enkät där ett antal informanter ger 

synpunkter på webbplatsen efter att ha fått uträtta olika ärenden. Av relevans för min undersökning är i 

synnerhet Hanells diskussion om vilken ton som egentligen är att föredra: Skattemyndighetens 

traditionellt myndighetsmässiga distanserade ton i form av grå färg och skriftorienterade sidor eller 

Försäkringskassans färgglada och inbjudande sätt att kommunicera med hjälp av bilder och film. 

(Hanell 2012:105‒122) 

Gunther Kress och Theo van Leeuwen har utarbetat en modell som ofta används i multimodal analys 

och som Helgesson också använder i Platsannonsen i tiden (Helgesson 2011:93). Tre olika analyser 

ingår i modellen: undersökning av de visuella objektens placering i det semiotiska rummet 

(Information value, informationsvärde2), hur visuella objekt skjuts fram (Salience, framskjutenhet) och 

hur objekten avgränsas från varandra (Framing, avgränsning) (Kress & van Leeuwen 2006:177). Jag 

återkommer till denna modell både i metodkapitlet och i resultatkapitlet. 

 

                                                      
2 I likhet med Helgesson (2011) använder jag de översatta begreppen informationsvärde, framskjutenhet 

och avgränsning. 
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3 Material och metod 

3.1 Material 

De områden på webbplatsen som jag på PRV:s rekommendation har valt att undersöka är flikarna 

Patent och Varumärke samt deras underflikar. Anledningen till att PRV valde just Patent och 

Varumärke är att de tillhör verksamhetens kärnområden. Framför allt patentområdet utgör 

tyngdpunkten i PRV:s verksamhet. För den kortare strukturella och visuella analysen av webbplatsen 

kan jag sägas använda hela materialet på flikarna Patent och varumärke om totalt 230 texter, om än 

mycket översiktligt. För den längre verbala analysen har jag valt ut tio texter som representerar de fem 

texttyper som kan urskiljas i det totala materialet. Urvalet av just de tio texterna grundar sig på att de 

kan anses vara typiska för den texttyp de representerar. Jag har vad gäller urval också vinnlagt mig om 

att samtliga hierarkiska nivåer ska representeras i texterna samt att texterna ska vara av olika längd. 

Texterna på flikarna är av mycket varierande ordantal: den kortaste är 58 ord och den längsta 1 262 

ord. De tio texter jag analyserar har ett ordantal på mellan 119 och 1 262 ord. 

Det material jag har använt för att jämföra PRV:s webbplats med andra webbplatser är www.prh.fi 

(Patent- och registerstyrelsen i Finland), www.patentstyret.no (Patentstyret i Norge) och 

www.dkpto.dk (Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark).  

Till mitt material hör också en mejlkonversation med danska Patent- og Varemærkestyrelsen samt 

informella mejlkonversationer och samtal med medarbetare på PRV. 

3.2 Metod 

De verbala texterna är det som ligger närmast till hands att analysera när det gäller att ta reda på hur 

PRV framstår och hur läsbara texterna är. Webbplatsens visuella och strukturella utformning är 

emellertid också intressant både ur ett läsbarhetsperspektiv och utifrån hur sändaren framstår. Min 

metodbeskrivning är följaktligen indelad i två delar: en som gäller webbplatsens visuella och 

strukturella utformning och en som gäller webbplatsens verbala texter. I slutet av metodkapitlet 

redogör jag kortfattat för vilka begrepp jag utgår från för att bedöma läsbarheten både i de verbala 

texterna och ur ett multimodalt perspektiv. 

3.2.1 Webbplatsens visuella och strukturella utformning 

Tre analyser ingår som tidigare nämnts i Kress och van Leeuwens multimodala analysmodell: 

undersökning av de visuella objektens placering i det semiotiska rummet (informationsvärde), hur 

objekt skjuts fram (framskjutenhet) och hur objekten avgränsas från varandra (avgränsning) 

(Helgesson 2011:93). Helgesson testade de tre analysernas tillämpbarhet på materialet i sin avhandling 

Platsannonsen i tiden och fann att informationsvärde var betydligt svårare att tillämpa än 

framskjutenhet och avgränsning (Helgesson 2011:121). Jag kan inte heller se att informationsvärdet 

har direkt relevans för mitt syfte och har därför valt bort informationsvärde som analysvariabel i min 

multimodala analys för att i stället koncentrera mig på framskjutenhet och avgränsning. Dessutom 

berör jag analysvariabeln språkhandlingar. 
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Språkhandlingar 

Kategorin språkhandlingar återkommer i avsnittet om analysvariabler för verbala texter nedan och 

förknippas kanske främst med just skrivna texter. I linje med det utvidgade textbegreppet (se 

teorikapitlet) kan dock språkhandlingars givande och krävande roll även appliceras på bilder 

(Björkvall 2009:36‒37), och därigenom säga något om relationen till läsaren. På så sätt kräver 

exempelvis en bild på en person som tittar in i kameran mer interaktion av mottagaren än en bild på ett 

föremål eller en person som vänder sig bort. 

 

Framskjutenhet 
Framskjutenhet handlar om hur textelement framhävs i förhållande till andra textelement, så att det 

framskjutna elementet framstår som viktigare än de andra (Kress & van Leeuwen 2006:201). Anders 

Björkvalls Den visuella texten (2009) bygger till stor del på Kress och van Leeuwens idéer. Några av 

de semiotiska resurser för visuell framskjutenhet som Björkvall tar upp, och som också är tillämpbart i 

min undersökning, är storlek, typsnittsvariation och färg (Björkvall 2009:101).  

 

Avgränsning 
Avgränsning har att göra med ”hur textelement kan presenteras antingen som åtskilda och avgränsade 

eller som besläktade och samhöriga” (Björkvall 2009:105). Björkvall menar alltså att avgränsning och 

sambandsskapande är två sidor av samma mynt och beskriver det som Kress och van Leeuwen kallar 

Framing (Kress & van Leeuwen 2006:203) under rubriken ”Avgränsning och sambandsskapande” 

(Björkvall 2009:105). Björkvall anger ett antal semiotiska resurser för avgränsning och 

sambandsskapande, varav inramning och avstånd är särskilt relevanta för min undersökning (Björkvall 

2009:105). 

3.2.2 Webbplatsens verbala texter 

Jag vill ta reda på hur relationen mellan sändaren och mottagaren etableras på textnivå och vilka roller 

som framträder och analyserar därför texterna utifrån de metafunktionella strukturerna med 

tyngdpunkt på den interpersonella. Jag har valt att göra analysen utifrån de övergripande variablerna 

ramar, språkhandlingar och modalitet som alla beskriver hur sändaren placerar sig i förhållande till 

läsaren. Dessa variabler är därför viktiga för att besvara mina frågeställningar. De två första 

variablerna ramar och språkhandlingar har jag hämtat från Hellspong och Ledin som beskriver dem 

som ”viktiga inslag i den interpersonella strukturen” (1997:158). Den tredje variabeln modalitet 

handlar om att modifiera språkhandlingar, och utgör tillsammans med just språkhandlingar de två 

huvudavsnitten i Holmberg och Karlssons redogörelse för hur relationer skapas mellan talare 

(Holmberg & Karlsson 2013:32). Nedan beskriver jag närmare de enskilda analysvariabler som jag 

använder mig av i undersökningen. 

 

Ramar 
Hellspong och Ledin skiljer mellan textens inre och yttre situation. I den yttre situationen finns textens 

verkliga sändare och mottagare, medan den inre situationen i stället omfattar den tänkta sändaren och 

mottagaren, textens så kallade textjag och textdu. Det är denna inre situation som Hellspong och Ledin 

kallar ram. (Hellspong & Ledin 1997:172) 
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Eftersom ramarna i högsta grad har att göra med vilken skribentroll och läsarroll som framträder samt 

relationen dem emellan är det relevant för min undersökning att använda analysvariabler som säger 

något om textens ramar. De resurser jag har valt att undersöka när det gäller textens ramar är tilltal, 

omtal och röster:  

 Tilltal handlar om hur mottagaren tilltalas, med du eller ni eller kanske Ni? Med personliga 

eller opersonliga konstruktioner?  

 Omtal har att göra med hur de olika deltagarna i texten benämns, både när det gäller textens 

eget jag och andra deltagare. Det omtal som är mest relevant för mitt syfte är omtalet av 

textjaget: används vi eller PRV?  

 Röster innebär de olika textjag och textdu som förekommer i en text. Det kan exempelvis röra 

sig om en hänvisning till en laglig instans som gör att en annan röst än textens primära jag 

bäddas in i texten.  

 

Språkhandlingar 

Enligt SFL använder vi oss av fyra grundläggande språkhandlingar när vi talar eller skriver: fråga, 

påstående, uppmaning och erbjudande. Tabellen nedan åskådliggör de fyra språkhandlingarna och de 

två talarrollerna givande och krävande, som båda kräver respons men i olika hög grad.  

 

                          talarroll:  

  givande krävande 

utbyte: information påstående fråga 

 varor och tjänster erbjudande  uppmaning 

Tabell 1 Modell av den interpersonella spelplanens fyra fält3 

 

Modellen visar att frågor och uppmaningar har en mer krävande talarroll än vad påståenden och 

erbjudanden4 har. Därmed inbjuder en fråga i högre grad till interaktion än vad ett påstående gör. 

Språkhandlingar kan undersökas ur flera perspektiv, men det är främst interaktionspotentialen hos de 

respektive språkhandlingarna som är intressant för min undersökning, det vill säga hur en hög eller låg 

grad av interaktionspotential skapar närhet respektive distans mellan sändaren och mottagaren.  

 

Modalitet 

Den tredje och sista grundläggande analysvariabel som jag använder mig av i min analys är modalitet. 

Modalitet beskrivs inom den systemisk-funktionella grammatiken som ”talares eller skribenters sätt att 

förskjuta språkhandlingsbetydelsen på någon av fyra skalor: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och 

villighet” (Holmberg 2011:105). Nära besläktat med modalitet är garderingar, och jag väljer därför att 

                                                      
3 Efter Holmberg & Karlsson 2013:34 

4 Erbjudanden saknar kongruenta grammatiska uttryck och begreppet används därför inte främst i 

språkliga sammanhang (Holmberg & Karlsson 2013:55) 
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ta upp det under kategorin modalitet. En gardering är ett sätt för skribenten att reservera sig för det 

som uttrycks.  

 

Övriga variabler som realiseras i analysen   

I min undersökning är det också fruktbart att analysera texterna utifrån begreppet presuppositioner för 

att ta reda på om saker tas för givet i texten. Förväntas mottagaren exempelvis ha vissa bakgrunds-

kunskaper? 

Utifrån undersökningens syfte, som handlar om att undersöka hur PRV framstår på sin webbplats, är 

det naturligt att de flesta analysvariabler hamnar inom den systemisk-funktionella grammatikens 

interpersonella ramar, där ju relationen mellan sändare och mottagare står i fokus. Det behöver 

emellertid inte betyda att det inte kan vara klokt att även undersöka variabler inom den ideationella 

och textuella strukturen i texten för att uppnå undersökningens syfte. Deltagarroller är en sådan 

variabel. De deltagarroller som referenter i en text kan ha är agent (den som utför en handling, det vill 

säga att någon gör något), objekt (den som utsätts för en handling; något sker), status (den som 

medverkar i ett tillstånd; något är) och upplevare (den som deltar i en mental process; någon tänker, 

känner, ser eller hör) (Hellspong & Ledin 1997:130‒131). Att beskriva deltagarrollerna närmare och 

de deltagarprocesser som de är knutna till ryms inte inom undersökningens ram, utan jag får nöja mig 

med de korta förklaringar som anges inom parenteserna ovan. 

3.2.3 Läsbarhetsbedömning 

Många av de ovan nämnda variablerna kan visserligen säga något om läsbarheten, men för att konkret 

peka på vissa läsbarhetsaspekter har jag utgått från konventionella variabler såsom disposition, det vill 

säga textbindning, styckeindelning, metatext och liknande, samt syntax och ordval. Åsa Wengelin 

förhåller sig kritisk till enstaka läsbarhetsråd och hänvisar till forskare som Dale & Challs (1949), 

Björnsson (1968), Gunnarsson (1982) och Heimann Mühlenbock (2012) som alla menar att det 

”snarast är kombinationer av variabler som gör en text lättare eller svårare att läsa” (Wengelin 

2015:14). Jag har gjort min läsbarhetsbedömning utifrån samma tanke i stället för att sträva efter att 

mekaniskt undersöka enskilda läsbarhetsvariabler. Jag använder mig dessutom av generella regler när 

det gäller att skriva för webben som jag hämtar från Klarspråk på nätet (Englund & Guldbrand 2009). 

4 Resultat 

Nedan beskriver jag kortfattat den strukturella och visuella utformningen av de delar av webbplatsen 

som ingår i mitt undersökningsmaterial, nämligen fliken Patent och fliken Varumärke. Därefter går jag 

in på själva textanalysen och beskriver först de texttyper jag delar in materialet i för att sedan 

analysera varje utvald texttyp i tur och ordning. Slutligen jämför jag mitt resultat med hur innehållet 

på webbplatsen ser ut hos motsvarande finska, norska och danska myndighet: Patent och register-

styrelsen, Patentstyret och Patent- og Varemærkstyrelsen.  
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4.1 Visuell och strukturell utformning 

Fliken Patent består av 149 texter på sex hierarkiskt ordnade nivåer, och fliken Varumärke består av 

81 texter på fem hierarkiskt ordnade nivåer. Hädanefter gör jag ingen skillnad på vilken av flikarna 

texterna är hämtade från, varken i det här avsnittet eller i avsnittet om de verbala texterna, eftersom 

flikarna har ungefär samma uppbyggnad och texterna liknande innehåll. De enskilda texterna har 

intressanta olikheter, men olikheterna är inte kopplade till vilken flik de tillhör. 

4.1.1 Användarens orientering på webbplatsen 

Sammantaget ger innehållet på de båda flikarna ett informationstungt visuellt intryck. De färgstarka 

bilder som förekommer på flikarnas startsidor fungerar som ett lekfullt inslag, men bilder är sällsynta i 

resten av materialet. Strukturellt riskerar användaren att gå vilse eftersom avgränsningen mellan de 

olika hierarkiska nivåerna på vänstermenyn är tämligen otydlig. 

En medarbetare på PRV använder begreppet överskottsinformation om den stora textmängd som finns 

på prv.se. Med 149 texter under en och samma flik på sex hierarkiska nivåer är det lätt att hålla med 

om att det finns mer information än vad som kanske behövs. Den stora mängden information och de 

många hierarkiska nivåerna bidrar till att det är svårt att orientera sig på webbplatsen. Antalet nivåer 

som generellt rekommenderas i Klarspråk på nätet är tre eller fyra (Englund & Guldbrand 2009:25). 

Linnea Hanell menar vidare att det är stor skillnad mellan tryckt information i exempelvis ett brev, en 

broschyr eller ett faktablad och den information som ligger på en webbplats. Hon betonar vikten av att 

kunna orientera sig på just en webbplats: ”I onlinekommunikation med digitala texter är informationen 

inte på samma sätt utvald och förpackad. Medborgaren [...] måste själv hitta fram till den sida som kan 

förmedla relevant information” (Hanell 2012:106).  

4.1.2 Relationen till läsaren 

Innehållet på den högsta nivån i hierarkin, det vill säga den text som visas när användaren klickar på 

fliken Patent respektive Varumärke, ramas in av en global meny längst upp, en navigationsmeny 

därunder samt en vänstermeny. Längst upp till vänster på sidan visas PRV:s logotyp. På sidan finns 

också nio puffar i form av inramade fält. Sex av puffarna innehåller förutom texten (en eller ett par 

korta meningar) även en bild, som under fliken Patent alla går i gult och under Varumärke alla går i 

blått. Av de tolv bilderna visar endast tre bilder ansikten på personer, varav ett är suddigt och ett visar 

ett av personens ögon medan det andra ögat och munnen döljs. Längst ned till höger på sidan finns 

också en stillbild på en person i en utbildningsvideo om immaterialrätt. De språkhandlingar som 

signaleras med bilderna är således snarare givande än krävande, eftersom så få av bilderna visar 

personer och dessutom endast en av dessa tydligt visar ett ansikte som tittar in i kameran. 

4.1.3 Framskjutenhet 

Med hjälp av den semiotiska resursen färg fungerar de sex färgstarka bilderna med en för respektive 

sida gemensam färgskala som de mest framskjutna visuella elementen. Även resurserna storlek och 

typsnittsvariation används för att skjuta fram element på sidan; logotypen PRV framträder genom att 

vara större och ha ett annat typsnitt än övrig text och är dessutom röd. Logotypen hamnar dock lite i 

skymundan jämfört med bilderna i starkt gult och blått.  

De lägre nivåerna på flikarna Patent och Varumärke domineras helt av text. Bilder förekommer i 

mycket liten utsträckning, bland annat på sidor med exempel på varumärken. Den ovan nämnda 

utbildningsvideon dyker upp ibland, men då längst ned på sidan. Olika stycken i texterna (rubrik, 
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ingress, mellanrubriker) framhävs med hjälp av färg, storlek och kursiv stil. Enstaka särskilt viktiga 

ord eller meningar framhävs sällan. Något som för övrigt utmärker webbplatsen är att texten är 

ovanligt bred, den löper horisontellt över hela textfältet och är alltså inte uppdelad i kolumner. 

4.1.4 Avgränsning 

Vänstermenyn ska visa var i hierarkin användaren befinner sig. Den flik på prv.se som användaren för 

tillfället står i ramas in med hjälp av en röd bottenplatta och en liten pil till vänster. Eventuella 

underflikar avgränsas från ursprungsfliken med hjälp av resursen avstånd. Avståndet är dock mycket 

litet, vilket gör att avgränsningen mellan de olika nivåerna blir otydlig. Generellt är också avstånd en 

mindre kraftfull resurs för att markera avgränsning än vad exempelvis inramning är (Björkvall 

2009:107).  

4.2 Verbala texter 

Nedan redogör jag för de fem olika texttyper som jag har delat in materialet i efter vilken funktion 

texterna har. De fem texttyperna fördelar sig på följande sätt på de båda flikarna: 

 119 texter med informativ funktion 

 58 texter med instruktiv funktion 

 25 texter med förklarande funktion 

 9 texter med övertalande funktion 

 19 texter med berättande funktion 

Eftersom texterna med informerande och instruktiv funktion visade sig omfatta sinsemellan rätt olika 

texter och dessutom är de två vanligast förekommande texttyperna har jag valt att analysera fler texter 

av dessa typer.  

Den texttyp som dominerar på webbplatsen under flikarna Patent och Varumärke är texter med 

informativ funktion där syftet är att informera läsaren om något. Till de informativa texterna har jag 

räknat ett antal sidor med siffertabeller samt sidor med beställningsformulär. Dessa ingår dock inte 

bland de verbala texter jag har valt ut för systematisk analys eftersom de inte är representativa för hela 

materialet. Följande texter får i stället representera texter med informativ funktion: Vad kan inte 

patenteras?, Märken i färg eller svartvitt ‒ ny europeisk praxis, Frister och anstånd och Typexempel 

för validering. 

Det förekommer även texter med instruktiv funktion, det vill säga texter som beskriver hur läsaren 

ska göra. Det kan exempelvis vara i form av en mer eller mindre uttalad checklista till läsaren (Innan 

ansökan), en gör-så-här-text (Beskrivning) eller i form av frågor och svar (Frågor om varumärke).  

En annan tämligen vanlig texttyp är texter med en förklarande funktion. Dessa texter reder ofta ut 

vad ett visst begrepp innebär (Tekniskt föreläggande).  

En texttyp som inte är särskilt vanlig men som ändå för syftet är relevant att undersöka är texter där 

PRV motiverar varför man ska vända sig till dem, alltså texter med en övertalande funktion (Varför 

patent?). 

Lite udda i sitt sammanhang, men relativt vanlig på webbplatsen, är texter som har en berättande 

funktion (Exempel på patentkostnad ‒ Sloo AB).  
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Kapitlet är fortsättningsvis disponerat så att jag i tur och ordning går igenom var och en av texttyperna. 

Först ger jag en kort beskrivning av den text eller de texter som analyserats inom den aktuella 

texttypen, därefter följer en sammanfattande diskussion om den aktuella texttypen och slutligen pekar 

jag på iakttagelser utifrån de enskilda analysvariablerna. Varje delkapitel avslutas med en 

läsbarhetsbedömning av de texter som analyserats. 

 

4.2.1 Texter med informativ funktion  

Den första texten med informativ funktion, Vad kan inte patenteras? (bilaga 1), omfattar 361 ord. 

Texten redogör kortfattat för föremål och företeelser som inte är patenterbara. Den inleds med en 

metatext och är därefter indelad i en punktlista och sex korta stycken med varsin mellanrubrik, varav 

det sista stycket utgörs av ett exempel med en avslutande tabell.  

Den andra texten, Märken i färg eller svartvitt, omfattar 301 ord och är också den indelad i flera 

kortare stycken men saknar mellanrubriker. Den informerar om en ny europeisk praxis som gäller 

svartvita märken. Texten tar bland annat upp Sveriges ståndpunkt i frågan och hänvisar till aktuella 

förarbeten i en statlig utredning.  

Den tredje texten, Frister och anstånd, utgörs av så kallade riktlinjer, det vill säga en ej tvingande lag. 

Det är den längsta texten i mitt material (1 262 ord) och den är uppställd med numrerade stycken.  

Den fjärde och sista av texterna med informativ funktion är Typexempel för validering. Den omfattar 

245 ord och innehåller en inledande text som informerar om vad som krävs vid validering av ett 

europeiskt patent i Sverige. Därefter följer två typexempel som delvis är uppställda som punktlistor. 

 

En sträng myndighet och en osynlig mottagare 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att texterna med informativ funktion präglas av en typisk 

myndighetsdiskurs, även om en av de analyserade texterna delvis har ett annat tonläge. Texterna ger 

ofta en sträng bild av sändaren, medan mottagaren är tämligen osynlig och inte förväntas interagera 

med sändaren eller förhandla med betydelser, utan i stället inta rollen som en som godtar fakta. Det är 

också tydligt att en juridisk ram har förts in i texterna. Den juridiska ramen är som väntat särskilt 

tydlig i de juridiskt orienterade texterna Märken i färg eller svartvitt och Frister och anstånd. Men den 

märks även i de övriga texterna genom att man outtalat eller uttalat hänvisar till högre juridiska 

instanser.  

Den ojämlika relationen mellan sändaren och mottagaren, eller myndighet och medborgare, förstärks 

genom det opersonliga tilltalet. Mottagaren blir på så sätt anonym, men de opersonligt konstruerade 

satserna medverkar till att även sändaren framställs som anonym. Det omtal som sändaren använder 

om sig själv i några av texterna, PRV, skapar en känsla av att man inte riktigt står bakom det som sägs, 

utan ställer sig utanför som en betraktare. Jämför ”PRV:s praxis är alltså oförändrad” (Märken i färg 

eller svartvitt) med samma sats uttryckt med ett personligt pronomen som omtal: ”Vår praxis är alltså 

oförändrad”. I det senare exemplet, som är konstruerat, tydliggörs att det är verkliga personer som står 

bakom uttalandet snarare än en abstrakt myndighet.  

Texterna präglas således av distans mellan sändaren och mottagaren. En av texterna, Vad kan inte 

patenteras?, ändrar dock karaktär i slutet av texten. Den är fortfarande informerande men kräver en 

helt annan interaktivitet av användaren i och med inslaget av frågor och en uppmaning; sändarrollen 

blir mer krävande. Frågorna, exempelvis "Kan du få patent på din uppfinning?", skapar därmed en 
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närhet mellan sändaren och mottagaren och det gör också du-tilltalet. Rubriken i samma text har också 

delvis en annan karaktär än den övriga texten. Genom att utgöras av en frågesats: ”Vad kan inte 

patenteras?” får författaren kontakt med läsaren. Rubriken skapar alltså närhet, men håller samtidigt en 

viss distans genom den passiva verbformen: ”Vad kan inte patenteras” i stället för det alternativa ”Vad 

kan du inte patentera”. 

 

Ramar 
Texten Vad kan inte patenteras? är en utpräglat informativ text där mottagaren sällan syns. Det 

personliga tilltalet är ovanligt; i stället används opersonliga konstruktioner, bland annat med 

pronomenet det som subjekt: ”Det går inte heller att få patent på [...]”. I den sista delen av texten, 

Exempel, byter texten tonläge till ett där du-tilltalet tvärtom dominerar: ”Anta att du har uppfunnit en 

cykelgenerator”.  

När det gäller omtalet av textens eget jag framträder författarens röst som ett vi i den så kallade 

ingressen, som också är en metatext som berättar vad texten handlar om: ”Här går vi igenom vad som 

inte kan patenteras”. Det här är enda gången då författarens röst framträder som ett vi i texten. I övrigt 

saknas personliga konstruktioner när det gäller textens jag.  

Det är inte bara (den opersonliga) författarrösten som ligger bakom texten; eftersom textens syfte är att 

informera om vad som är tillåtet eller ej kan författaren hela tiden sägas hänvisa till patentlagen. Ibland 

handlar det om en uttalad hänvisning: ”Enligt patentlagen kan en uppfinning [...]”. Här med referat-

markören enligt. Ofta handlar det dock om en outtalad hänvisning till patentlagen: ”Anledningen är 

dels att ett patent inte får hindra läkare från att [...]”. Inbäddningen är rätt väl dold, men vi anar att en 

lag ligger bakom påståendet.  

I texten Märken i färg eller svartvitt omtalar PRV sig själva som just PRV: ”PRV deltar i sammanlagt 

fem konvergensprogram [...]”. Vid ett par tillfällen uttrycks samma textjag som Sverige i egenskap av 

representant för Sverige: ”Sverige har inte deltagit formellt i arbetsgruppen för CP4, men har kommit 

med kommentarer och inspel genom hela projektet och ställer sig bakom programmets slutsatser”. 

Personliga pronomen saknas i texten, men det generaliserande pronomenet man förekommer en gång: 

”I och med detta har man inom EUIPO:s arbetsgrupp tagit fram [...]” Omtalet man är vanligt i 

myndighetstext och används gärna när skribenten inte kan eller vill vara mer exakt (Hellspong & 

Ledin 1997:174). I meningen ovan kan vi tänka oss att användningen av man i stället för det mer raka 

”EUIPO:s arbetsgrupp har tagit fram” beror på att Sveriges deltagande i gruppen är lite otydligt: 

formellt är Sverige inte med men har samtidigt bidragit med kommentarer och inspel. 

Även i Frister och anstånd omtalar PRV sig själva som PRV eller Patent- och registreringsverket: 

”Om ansökan uppfyller vad som föreskrivs i 2.1 prövar PRV ansökan materiellt”. Den här texten 

skiljer sig från de övriga texterna med informativ funktion eftersom den så tydligt har en juridisk 

koppling. Textens innehåll är en form av ej tvingande lag, så kallade riktlinjer och den framträdande 

rösten är här snarare en lagstiftande instans, medan PRV:s roll till synes reduceras till en av aktörerna. 

Texten saknar du-tilltal, men textens du framträder då och då som part, innehavaren och sökanden: 

”Om PRV vid denna prövning finner hinder för bifall till ansökan ska sökanden föreläggas att yttra sig 

inom tio veckor från dagen för föreläggandet”.  

Den fjärde texten med informativ funktion, Typexempel för validering, ger även den en opersonlig bild 

av både sändaren och mottagaren. Såväl vi-omtal som du-tilltal saknas, och på sina ställen är det oklart 

om texten syftar på sändaren, mottagaren eller någon annan aktör; vem är det egentligen som ska 

översätta och skicka patentet i följande mening? ”För att ett europeiskt beviljat patent ska bli gällande 
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i Sverige krävs att vissa delar av patentet översätts och skickas till PRV”. Och vem är det som utför 

valideringen i följande mening? ”Nedanstående översikt kan vara ett stöd vid validering av ett 

europeiskt patent i Sverige”.  

 

Språkhandlingar 

De fyra texterna domineras helt av påståenden, varav många inte gärna ifrågasätts: ”En idé som enbart 

utgörs av ett datorprogram eller en plan, regel eller metod för en affärsverksamhet har ingen teknisk 

karaktär [...]” (Vad kan inte patenteras?). Påståenden har i sig låg interaktionspotential, men här 

handlar det dessutom om ”deklarativa satser utan moduleringar så att satserna alltså framställs som 

faktiska” (Helgesson 2011:301). Här lämnas inget utrymme till läsaren för förhandling. Några 

undantag till dominansen av påståenden hittar vi i texten Vad kan inte patenteras? som inleds med en 

rubrik i form av en frågesats. Dessutom sker ett byte i stycket med rubriken Exempel i samma text. Av 

de fem satserna i stycket utgörs två av frågor och textstycket inleds med en uppmaning, något som 

saknas helt i den övriga texten: ”Anta att du har uppfunnit en cykelgenerator”. 

 

Modalitet 
Det modala hjälpverbet kan förekommer elva gånger i den 361 ord långa texten Vad kan inte 

patenteras? och är därför intressant att analysera. Två av dem tolkar jag som påståenden där 

betydelsen förskjuts på vanlighetsskalan, alltså ett påstående som framställs så att informationen som 

ges ”endast gäller mer eller mindre ofta” (Holmberg & Karlsson 2013:62): ”Det kan röra sig om till 

exempel en konstnärlig skapelse, en plan eller mjukvara”, ”[...] dels att metoderna kan ha olika effekt 

på olika patienter”. Det finns också tre förekomster av meningar där min tolkning är att betydelsen 

förskjuts på sannolikhetsskalan: ”Däremot kan uppfinningar av teknisk karaktär [...] mycket väl vara 

patenterbara”, ”Apparater och produkter för att utöva medicinska metoder kan vara patenterbara”, 

”Vilka aspekter av din uppfinning kan exempelvis vara patenterbara?”.  

De fem övriga förekomsterna av kan intar en särställning: ”Vad kan inte patenteras?”, ”Här går vi 

igenom vad som inte kan patenteras”, Enligt patentlagen kan en uppfinning inte bara utgöras av”, ”[...] 

har ingen teknisk karaktär och kan alltså inte patenteras”, ”Kan du få patent på din uppfinning?”, ”[...] 

som genomförs eller kan genomföras av ett datorprogram”. Meningarna uttrycker snarast görlighet 

eller kapacitet och har som jag ser det långt ifrån en självklar plats inom någon av språkhandlings-

kategorierna sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. Närmast ligger det kanske att placera 

dem mittemellan sannolikhets- och förpliktelseskalan. 

I texten finns också ett par presuppositioner: ”[...] har ingen teknisk karaktär och kan alltså inte 

patenteras” och ”[...] anses oetiska och därmed inte är patenterbara” (se vidare under Läsbarhets-

bedömning av texterna med informativ funktion). 

Det modala hjälpverb som dominerar i både Frister och anstånd och Typexempel på validering är ska: 

”Inom tre månader från det att EPO kungjort sitt beslut att meddela patent ska följande ha inkommit 

till PRV” (Typexempel på validering). I de fall då den lägre förpliktelsegraden kan används är det ofta 

sändarens språkhandling, inte mottagarens som uttrycks: ”PRV kan emellertid även [...] höra sökanden 

på nytt” (Frister och anstånd). Som ett alternativ till kan används också det i modern svenska lite 

märkliga uttrycket ha att välja för att uttrycka en lägre förpliktelsegrad: ”Där såväl avgift saknas som 

brister enligt andra eller tredje stycket föreligger har den som utfärdar föreläggandet att välja ‒ i varje 

enskilt fall ‒ om separat föreläggande avseende betalning ska utfärdas” (Frister och anstånd).  
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Läsbarhetsbedömning av texterna med informativ funktion 

Vad kan inte patenteras? inleds med en metatext där läsaren får veta vad texten i stora drag kommer 

att innehålla. Att använda metatexter är ett bra sätt att öka texters läsbarhet. Det finns dock ett par 

textbindningsmässiga svagheter i texten som försämrar läsbarheten: Jag nämner ovan att texten 

innehåller två presuppositioner; sändaren tar för givet att mottagaren känner till att det krävs en teknisk 

karaktär för att något ska patenteras respektive att oetiska metoder inte är patenterbara. Här hade jag 

som läsare förväntat mig att den numrerade listan i början av texten skulle innehålla information om 

det, men det gör den alltså inte. Även exemplets svaga bindning till den övriga texten minskar 

läsbarheten. I exemplet nämns ett antal faktorer som krävs för att få patent på en uppfinning, men i den 

övriga texten behandlas andra faktorer.  

Ytterligare något som i vissa fall försämrar läsbarheten i Vad kan inte patenteras? är de många olika 

betydelserna av kan som används i texten. Det är särskilt tydligt i följande mening som står som rubrik 

till punktlistan: ”Enligt patentlagen kan en uppfinning inte bara utgöras av:” Meningen kan tolkas på 

två sätt: för det första som ett förbud i likhet med engelskans can not, det vill säga att en uppfinning 

inte får utgöras av bara det som följer i punktlistan, utan det måste till något mer. Men det finns ett 

ytterligare ett sätt att tolka det modala hjälpverbet här, nämligen som en språkhandling på 

sannolikhetsskalan: enligt den tolkningen skulle en uppfinning kunna utgöras av fler saker utöver dem 

som anges i punktlistan. Jannika Lassus diskuterar hjälpverbet kan i sin avhandling om betydelser i 

barnfamiljsbroschyrer och menar att det på flera sätt är ”ett mångtydigt och oprecist modalt hjälpverb” 

(Lassus 2010:212). Kan borde därför användas med viss försiktighet för läsbarhetens skull.  

Juridiska texter anses ofta vara svårlästa och så är även texten Frister och anstånd som ju hör till den 

kategorin. Några krångliga facktermer som kan nämnas är lydelse, anstånd och materiellt 

föreläggande. Jag går inte in närmare på det juridiska språket utan kan bara konstatera att det är en 

tämligen krånglig text för den genomsnittlige läsaren. 

I Märken i färg eller svartvitt används också flera förkortningar och begrepp som gemene man 

antagligen inte är bekant med: EUIPO, skyddsomfång, harmoniserad praxis, motanföra och ingiva. 

Särskilt den näst sista meningen är svårläst: ”Tvärtom blir det vid EUIPO, där märken registrerade hos 

PRV kommer att tillerkännas ett skyddsomfång baserat på den eller de färger som märkets ingivits i”. 

De åtta stycken som Märken i färg eller svartvitt omfattas av hade antagligen också mått bra av ett par 

mellanrubriker som gjort texten mer överskådlig.  

Facktermen ingivning förekommer även i Typexempel för validering: ”Översikten innehåller olika 

typexempel med de villkor som gäller för att ett europeiskt patent ska bli giltigt i Sverige samt 

exempel på valmöjligheter i samband med ingivning av översättning”. Även ordet validering kan 

minska läsbarheten om läsaren inte känner till att validering i det här sammanhanget handlar om att ett 

patent som har beviljats av den europeiska patentmyndigheten ska bli gällande i Sverige. 

Svårläsbarheten när det gäller Typexempel för validering ligger dock inte främst i svårbegripliga 

facktermer, utan i de många passiva satserna och nominaliseringarna som gör det svårt att tolka vem 

som är aktören (se ovan, under Ramar). Ytterligare en faktor som försämrar läsbarheten är att det två 

gånger i den inledande texten hänvisas till en översikt som aldrig återkommer: ”Nedanstående översikt 

kan vara ett stöd vid validering av ett europeiskt patent i Sverige. Översikten innehåller olika 

typexempel [...]”. Direkt efter den inledande texten följer i stället de två typexemplen.  
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4.2.2 Texter med instruktiv funktion 

Den första texten med instruktiv funktion, Innan ansökan, är en kort text (180 ord). Den fungerar som 

ett slags checklista för den som står i begrepp att ansöka om patent och består av sex stycken (varav 

det första har formen av ingress) utan mellanrubriker där viktiga saker att tänka på tas upp. Texten 

avbryts i mitten av en puff: ”Har du frågor om patent?”. 

Den andra texten, Beskrivning (bilaga 2), är en anvisning om vad en så kallad beskrivning ska 

innehålla. Även den texten är kort (163 ord) och inleds av ett stycke i ingressform som delvis är ett 

slags sammanfattning. De tre efterföljande styckena tar i tur och ordning upp vad som ska ingå i den 

allmänna delen av beskrivningen, vad som ska ingå i den speciella delen och slutligen en anvisning till 

läsaren om att beskrivningen ska vara så fullständig som möjligt.  

Den tredje och sista texten med instruktiv funktion, Frågor om varumärke, är en text av det typiska 

format som ofta ses på webbplatser: ”Vanliga frågor och svar”. Den innehåller en inledande kort 

metatext samt 16 frågor och svar om totalt 835 ord. 

 

Texter som inbjuder till interaktion 
Texterna med instruktiv funktion har jämfört med de informativa texterna en helt annan karaktär som 

blir särskilt tydlig när det gäller tilltal. Textens jag framträder inte alltid med vi, men genom det 

dominerande du-tilltalet skapas trots det en personlig relation och en ”mjuk” bild av sändaren.  

Något annat som bidrar till den symmetriska relation mellan sändare och mottagare som framträder i 

texten är de många uppmaningarna. Uppmaningar är en mer interaktiv språkhandling än exempelvis 

påståenden eftersom den förväntade responsen är mer krävande (Björkvall 2009:32). Vi kan alltså 

konstatera att läsaren engageras i texten på ett starkare sätt när sändaren använder uppmaningar i 

stället för påståenden. Att uppmaningarna bidrar till en symmetrisk relation kan verka motsägelsefullt 

eftersom uppmaningar tvärtom ofta förknippas med en asymmetrisk relation mellan den som uttalar 

uppmaningen och den som uppmaningen riktar sig till; då en lärare exempelvis säger ”Sitt still” till en 

elev visar det på ett maktförhållande mellan läraren och eleven. Den relation som realiseras mellan 

sändaren och mottagaren beror till viss del på situationskontexten, men framför allt har det att göra 

med på vilken plats på förpliktelseskalan uppmaningen befinner sig.  

Denna strävan efter att göra relationen mellan sändare och mottagare mer jämlik får också sitt uttryck i 

greppet att använda frågor och svar. För att använda Hellspong och Ledins beskrivning av vad en 

dialog med frågor och svar inom texten kan åstadkomma: ”Här riktar sig inte frågan till läsaren. 

Tvärtom är det just textens du som frågar. Man har med hjälp av den textrollen skapat en speciell 

[kund] som tillitsfullt vänder sig till [PRV] för att få veta mer (Hellspong & Ledin 1997:173). 

Sammanfattningsvis inbjuder texterna med instruktiv funktion generellt sett till interaktion och 

konstruerar därmed en aktiv mottagare och en respektfull om än ofta anonym sändare.  

 

Ramar 

I texten Innan ansökan finns rikligt förekommande du och din: ”Tänk också på att din uppfinning [...]” 

och ”Du kan själv undersöka hur det ser ut [...]”. Textens jag framträder sällan uttalat men det finns en 

förekomst av ett första personens personliga pronomen: ”Observera att patentansökningsförfarandet är 

skriftligt och att du normalt inte lämnar in några apparater eller modeller till oss i samband med 

ansökan.” I slutet av texten finns också ett omtal där författaren hänvisar till en del av sin egen 

verksamhet: ”Behöver du vägledning, kontakta kundsupport”. 
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Den röst som dominerar i texten är läsarens på grund av det direkta tilltal som genomgående används. 

När det gäller författarröster saknas såväl direkta som indirekta hänvisningar till exempelvis 

patentlagen, som vi såg var vanligt i de informativa texterna ovan, men även här kan vi ana att ett visst 

regelverk ändå står bakom de uttalanden som görs: ”Observera att patentansökningsförfarandet är 

skriftligt [...]”.  

I texten Beskrivning saknas helt omtal av författaren själv. Även här dominerar därför läsarens röst 

över författarens. Texten inleds och avslutas med ett opersonligt tilltal: ”Beskrivningen ska förklara 

uppfinningen” (jämför ett alternativt personligt tilltal: ”I beskrivningen ska du förklara 

uppfinningen”). Däremellan dominerar det personliga tilltalet: ”Du anger också själva lösningen”. 

Texten Frågor om varumärke innehåller just korta frågor, som den tänkta mottagaren antas ställa, och 

svar från sändaren. Den här texten innehåller både text med instruktiv och förklarande funktion, men 

eftersom den instruktiva verkar överväga har jag valt att placera den i den instruktiva kategorin.  

I frågan uttrycks textens du vanligtvis med ett personligt pronomen i första person: ”Hur länge 

behöver jag vänta innan beslut?”, ”Vart skickar jag min ansökan?”, medan svaret oftast tilltalar textens 

du med din, ditt eller dina: ”Uppdaterad information om hur länge du måste vänta [...]”, ”Om du vill 

fördjupa dina kunskaper [...]”. Pronomenet man förekommer också i några svar: ”När man gör en 

varumärkesansökan måste man beskriva [...]”.  

Två frågor med tillhörande svar på slutet avviker från den övriga texten. Här saknas helt personligt 

tilltal: ”Vad är skillnaden mellan bolagsnamn och varumärke?”, ”Bolagsnamn och varumärken kan 

vara ett hinder mot varandra vid en ansökan”. Här undrar inte mottagaren längre hur den ska bära sig 

åt för att utföra en aktiv handling, utan är i stället ute efter teoretisk kunskap. Här är alltså textens 

förklarande funktion tydlig. 

Sändaren omtalas både som vi och PRV: ”Vi skickar i vår tur ansökningen vidare”, ”Om du vill 

fördjupa dina kunskaper erbjuder PRV kurser [...]”.  

 

Språkhandlingar 

Språkhandlingarna i Innan ansökan domineras av uppmaningar. Vissa är kongruenta: ”Kom ihåg att 

[...]”, medan andra är inkongruenta: ”För att ta reda på att din uppfinning fungerar kan du göra en 

prototyp.” Den senare satsen är ett påstående till formen men till betydelsen uppmanar den läsaren att 

göra en prototyp och fungerar alltså som en uppmaning.  

I Beskrivning förekommer fler kongruenta uppmaningar än i den föregående texten: ”Hänvisa gärna 

till patentdokument”, ”Rita figurerna på ett eget blad”. Lika vanliga är dock de inkongruenta 

uppmaningarna: ”Du anger också själva lösningen”, ”I den speciella delen ska uppfinningen beskrivas 

i detalj”.  

Rubrikerna i texten Frågor om varumärke domineras helt naturligt av kongruenta frågor: ”Vad är 

klasser?”, men en av rubrikerna är en påståendesats som också kan ses som en inkongruent 

uppmaning: ”Du kan ta professionell hjälp av ett ombud”. I svaren dominerar påståenden: ”En 

varumärkesregistrering gäller i tio år”, men även kongruenta och inkongruenta uppmaningar 

förekommer: ”Öppna e-tjänsten, klicka på steg 3”, ”Förutom att ange varor och tjänster ska man också 

uppge den eller de klasser de ingår i”.  
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Modalitet 

Uppmaningar kan som vi ser uttryckas på flera olika sätt och många av dem exemplifieras i texterna 

med instruktiv funktion. När det gäller uppmaningar är det modalitetsskalan förpliktelse som 

realiseras. De olika sätt att uttrycka uppmaningar som förekommer i texten är för det första i kongruent 

form, det vill säga med ett verb i imperativform: ”Rita figurerna på ett eget blad” (Beskrivning). För 

det andra förekommer konstruktioner med ett andra personens personliga pronomen och ett finit verb: 

”Avgiften betalar du oavsett om varumärkesansökan blir godkänd eller inte” (Frågor om varumärke). 

För det tredje används passivform utan personligt pronomen: ”Beskrivningen ska förklara 

uppfinningen, och inleds med en kort och saklig benämning på uppfinningen” (Beskrivning). För det 

fjärde uttrycks uppmaningar med hjälp av det modala hjälpverbet kan (och i det här fallet dessutom 

förstärkt med uttrycket fundera på): ”För att skydda din idé ytterligare kan du fundera på att 

komplettera ditt patent med [...]” (Innan ansökan).  

Utifrån Holmberg och Karlssons modell ”De tre graderna av förpliktelse” (2013:63) sorterar jag in de 

ovan angivna exemplen på uppmaningar i tabellen nedan. Fältet med den uppmaning som förekommer 

i någon av texterna är grönmarkerad, de övriga exemplen i tabellen är möjliga alternativ på 

förpliktelseskalan som är konstruerade. 

 

negerad uppmaning, 

utan modalitet 

 FÖRPLIKTELSE  onegerad uppmaning, 

utan modalitet 

 låg grad 

(tillåtet/möjligt) 

medelhög grad 

(rekommenderat) 

hög grad (nödvändigt)  

Hänvisa inte till 

patentdokument! 

Hänvisa eventuellt 

till patentdokument 

Hänvisa gärna till 

patentdokument 

Hänvisa helst till 

patentdokument 

Hänvisa till patent-

dokument! 

Rita inte figurerna på 

ett eget blad! 

Du kan rita 

figurerna på ett 

eget blad. 

Du bör rita figurerna 

på ett eget blad. 

Du ska rita figurerna på 

ett eget blad. 

Rita figurerna på ett 

eget blad! 

Betala inte avgiften 

oavsett om varumärkes-

ansökan blir godkänd 

eller inte! 

Det är bra att betala 

avgiften oavsett om 

varumärkesansökan 

blir godkänd eller 

inte. 

Avgiften bör du 

betala oavsett om 

varumärkesansökan 

blir godkänd eller 

inte. 

Avgiften betalar du 

oavsett om 

varumärkesansökan blir 

godkänd eller inte. 

Betala avgiften oavsett 

om varumärkes-

ansökan blir godkänd 

eller inte! 

Inled inte 

beskrivningen med en 

benämning! 

Beskrivningen 

inleds eventuellt 

med en benämning. 

Beskrivningen inleds 

med en benämning.  

Beskrivningen måste 

inledas med en 

benämning. 

Inled beskrivningen 

med en benämning! 

Komplettera inte ditt 

patent! 

För att skydda din 

idé ytterligare kan 

du fundera på att 

komplettera ditt 

patent. 

För att skydda din idé 

ytterligare kan du 

komplettera ditt 

patent. 

För att skydda din idé 

ytterligare bör du 

komplettera ditt patent. 

Komplettera ditt patent! 

Tabell 2: De tre graderna av förpliktelse5 

                                                      
5 Efter Holmberg & Karlsson 2013:63 
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I texterna förekommer alltså uppmaningar på förpliktelseskalans alla nivåer och med hjälp av olika 

resurser. Särskilt uppmaningar som ligger långt till vänster på förpliktelseskalan, det vill säga det sista 

exemplet i tabellen, kan ses som en gardering från sändarens sida. Det försiktiga uttrycket kan du 

fundera på att understryker en önskan från sändarens sida att inte framstå som dominant. Och den 

läsarroll som konstrueras med hjälp av försiktiga uppmaningar är snarare en som accepterar 

erbjudanden än en som bara godtar fakta.  

 

Läsbarhetsbedömning av texterna med instruktiv funktion 

Innan ansökan framstår som en i stort sett läsbar text; den är indelad i relevanta stycken och innehåller 

såvitt jag kan bedöma endast ett något svårläst ord, nämligen ”patentansökningsförfarandet”. Av de 

fem styckena inleds tre dock med ”För att [...]”, något som bör undvikas enligt allmänna klarspråks-

regler: ”I meningar som inleds med Eftersom, Mot bakgrund av, När det gäller, För att och liknande 

uttryck kommer huvudbudskapet ofta för sent. Prova att vända på meningen.” (Klarspråkstestet för 

förvaltningsbeslut: kommentarer och exempel).   

Texten Beskrivning ger ett mindre läsbart intryck, något som antagligen har att göra med de 

opersonliga konstruktionerna. Den inledande meningen ”Beskrivningen ska förklara uppfinningen, 

och inleds med en kort och saklig benämning på uppfinningen” saknar helt personliga pronomen, 

vilket kan göra läsaren förvirrad; vem är egentligen aktören?  

Att skapa en tänkt dialog i texten som i Frågor om varumärke är ett bra sätt att skapa en relation 

mellan sändaren och mottagaren, men därmed inte sagt att texten automatiskt är läsbar. De tydliga 

frågorna och korta svaren är föredömliga, men här finns en hel del att anmärka på när det gäller 

läsbarhet, bland annat följande: 

 Ord används på ett inkonsekvent sätt: Under frågan ”Jag vill skydda ett namn/varumärke, hur 

gör jag? är svaret ”För att skydda ett namn/figur som ett varumärke måste man [...]”. Är det 

själva varumärket som skyddas eller blir namnet/figuren ett varumärke när det skyddas?  

 Svaret ger inte alltid ett tydligt svar på den fråga som ställs: Under frågan ”Hur mycket kostar 

det att söka varumärkesskydd?” inleds svaret med ”Avgiften betalar du oavsett om 

varumärkesansökan blir godkänd eller inte”.  

 Passiva verbformer leder till läsfel: ”Uppdaterad information om hur länge du måste vänta 

innan beslut lämnas på en inlämnad varumärkesansökan (leveranstid) finns här på vår 

webbplats.” Betydelsen är alltså att det finns uppdaterad information om leveranstiden på 

webbplatsen. Det finns dock risk att läsaren vill avsluta meningen för tidigt och därmed inte 

får ihop slutet: ”Uppdaterad information om hur länge du måste vänta innan beslut, lämnas på 

en inlämnad varumärkesansökan”. Vid närmare eftertanke förstår den medelbegåvade läsaren 

att det inte är rimligt att läsaren ska ange väntetid i sin ansökan, men eftersom lämnas saknar 

en tydlig referent får det om inte annat flytet i läsningen att avstanna. Meningen är ett exempel 

på en så kallad garden path-mening, det vill säga en mening där läraren luras att tro att 

meningen ska fortsätta på ett annat sätt än den gör (Warren 2012:167). 
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4.2.3 Texter med förklarande funktion 

Texten Tekniskt föreläggande (bilaga 3) omfattar 127 ord i fem korta stycken som förklarar vad ett 

tekniskt föreläggande är; varför det skickas ut, dess innehåll, vilket språk det är skrivet på och 

information om att det kan besvaras.  

 

Myndigheten PRV eller patentingenjören?  
Texten med förklarande funktion ger ett något spretigt intryck. De två sändarröster som framträder i 

texten med förklarande funktion, myndigheten och den enskilde patentingenjören, kan sägas motsvara 

författarens vilja att visa att det på den stora myndigheten faktiskt finns en enskild person som tar hand 

om läsarens ärende.  

Intressant är att författaren låter patentingenjören bli synlig i satser med positivt eller neutralt laddade 

ord, ”I föreläggandet grundar patentingenjören sin bedömning på de dokument [...]”, medan 

patentingenjören blir osynlig i samband med negativt laddade ord: ”Det tekniska föreläggandet kan 

även ta upp brister [...]”. Här väljer författaren att personifiera föreläggandet i stället för att skriva 

”Patentingenjören kan även ta upp brister [...]”, vilket hade varit att måla upp en strängare bild av 

ingenjören.   

Interaktivt dras det personliga tilltalet till viss del ned av textens dominans av påståenden, som ju 

kräver respons i mindre grad än uppmaningar och frågor. Det onödigt tillkrånglade språket bidrar 

också till en asymmetrisk relation mellan sändaren och mottagaren. Mottagarrollen som konstrueras är 

oftast en aktiv sådan, men när det gäller att bedöma sändarens roll blir det genast svårare. Just 

blandningen av det personliga och det opersonliga gör att läsaren kastas hit och dit mellan bilden av en 

verklig person och en anonym myndighet.  

 

Ramar 
Tilltalet i Tekniskt förläggande domineras av ett personligt du-tilltal: ”Ett tekniskt föreläggande från 

oss betyder att det finns något hinder mot ditt patent”. Det personliga tilltalet gör att textens du 

etableras väl; här realiseras tydligt den tänkta mottagaren. Vid ett par tillfällen används dock 

opersonliga konstruktioner, dels i form av satskonstruktioner med perfekt particip: ”[...] hur ansökan 

är utformad”, dels i form av satser med passivt verb: ”[...] kan besvaras”. Det är intressant att titta på 

just de två avvikande satserna där opersonligt tilltal används och fråga sig vad som kan tänkas ligga 

bakom valet av opersonligt tilltal och hur sändar- och mottagarrollen påverkas av det.  

En analys av betydelsen i det första exemplet, ”Det tekniska föreläggandet kan även ta upp brister i 

hur ansökan är utformad”, visar att det handlar om vad som kan hända om en mottagare skickar in en 

dålig ansökan. Ett sätt att undvika att slå mottagaren på fingrarna kan vara just att skapa en opersonlig 

sats och på så sätt ta ett visst avstånd från påståendet. Att uttrycka samma sak med en personlig 

konstruktion gör att sändaren genast framstår som mer påträngande; ett personligt tilltal presupponerar 

på ett tydligare sätt att mottagaren har skickat in en dålig ansökan: ”Det tekniska föreläggandet kan 

även ta upp brister i hur du har utformat din ansökan” (konstruerat exempel).  

När det gäller valet av opersonligt tilltal i det andra exemplet, ”Ett föreläggande är inte ett slutligt 

beslut utan kan besvaras”, är det inte lika tydligt vad som ligger bakom valet. En gissning är att det har 

att göra med att sändaren inte vill uppmuntra mottagaren att besvara föreläggandet och därför väljer att 

skapa en viss distans. Den närhet som sändaren hade skapat med en personlig konstruktion skulle 

kunna tolkas som en mer välvillig inställning till själva besvarandet: ”Ett föreläggande är inte ett 

slutligt beslut utan du kan besvara det” (konstruerat exempel).  



21 

 

Textens jag realiseras en gång i form av ett oss i början av texten: ”Ett tekniskt föreläggande från oss 

betyder att [...]”. Den sändarröst som framträder här är alltså myndigheten PRV. Här framträder 

emellertid ytterligare en sändarröst, nämligen den patentingenjör som handlägger ärendet: ”Om du inte 

håller med om patentingenjörens slutsatser bör du besvara föreläggandet och argumentera för varför 

din ansökan borde beviljas.”  

 

Språkhandlingar 
Texten domineras av påståendesatser där de specifika språkhandlingarna ofta utgörs av ett torrt 

konstaterande: ”Det tekniska föreläggandet är antingen på svenska eller engelska beroende på vilket 

språk du har valt”. Det förekommer även ett par uppmaningar, men då i inkongruent form: ”De 

anförda dokumenten kan du ladda ner från vår e-tjänst [...]”, vilket jag kommenterar under Modalitet.  

 

Modalitet 

Liksom texten Vad kan inte patenteras?, som analyseras ovan, innehåller Tekniskt föreläggande 

relativt många kan med olika betydelse: ”De anförda dokumenten kan du ladda ner från vår e-tjänst 

Anförda dokument eller beställa i pappersform”, ”Det tekniska föreläggandet kan även ta upp brister i 

hur ansökan är utformad”. 

I det första exemplet framställer myndigheten sig själv som mindre sträng genom att använda det 

modala hjälpverbet kan, som ju har en betydligt lägre förpliktelsegrad än exempelvis ska: ”De anförda 

dokumenten kan du ladda ner [...]”.  

Det andra exemplet av kan har en annan funktion än att tona ned förpliktelse, men kan även det tolkas 

som en intention från myndighetens sida att mildra sin auktoritära roll.  

 

Läsbarhetsbedömning av texten med förklarande funktion 
Tekniskt förläggande är generellt sett en lättläst och tydlig text, men det finns ett par meningar som 

kräver bakgrundskunskap:  

”I föreläggandet grundar patentingenjören sin bedömning på de dokument som hittats vid 

nyhetsgranskningen och som visar tekniska lösningar som påminner om din uppfinning. De anförda 

dokumenten kan du ladda ner från vår e-tjänst Anförda dokument eller beställa i pappersform.”  

Betydelsen bakom de här två meningarna är att patentingenjören tar reda på om det redan finns patent 

som liknar din uppfinning genom att söka i internationella databaser. Skrifter/publikationer med 

tekniska lösningar som liknar din uppfinning jämförs med, anförs mot, din uppfinning och det är dessa 

patent som finns i e-tjänsten Anförda dokument. Här krävs det alltså att mottagaren känner till två 

facktermer: dels nyhetsgranskning, som innebär att söka i internationella databaser, dels anförda 

dokument, som syftar på listor över patentskrifter eller annan litteratur som redan finns och som liknar 

den egna uppfinningen. 

Till faktorer som tvärtom ökar läsbarheten i texten hör exemplifieringen i följande mening: ”Det 

tekniska föreläggandet kan även ta upp brister i hur ansökan är utformad, exempelvis om det finns 

otydligheter eller om den innehåller mer än en uppfinning.” Genom den metatextuella språkhandlingen 

”exemplifiera” orienteras texten mot sin publik (Hellspong & Ledin 1997:167). 

 



22 

 

4.2.4 Texter med övertalande funktion 

Texten Varför patent? (bilaga 4) är en kort text om 119 ord som beskriver de fördelar som ett patent 

kan ge. Texten inleds med en ingress och fortsätter sedan med tre korta stycken. Både ingressen och de 

två första styckena innehåller främst argument medan det sista stycket snarare ger anvisningar om hur 

läsaren ska gå tillväga för att omsätta en uppfinning till en färdig produkt. 

 

Myndighetsinformation gentemot kundfokus  

Sammanfattningsvis finns i Varför patent? en intressant blandning mellan saklig myndighets-

information och kundorientering. PRV använder här typiska marknadsföringsgrepp, men undviker 

samtidigt att ”förhäva sig” genom de många garderingarna. 

Presuppositioner om att det blir bättre med den vara som säljs är typiska i marknadsföringstexter och 

även något som utmärker den här texten: ”Ett patent är en immateriell tillgång som kan ge dig en 

bättre marknadsposition”, ”På de marknader där du tar patent kan du slippa priskonkurrens”, ”[...] eller 

underlätta om du vill sälja ditt företag”. Med dessa påståenden, som hävdar att mottagaren får det 

bättre, slipper, tjänar pengar och så vidare, presupponeras att mottagaren befinner sig i en icke 

önskvärd situation. Här konstrueras en bild av mottagaren som en som har en medioker marknads-

position, är utsatt för priskonkurrens och inte får särskilt mycket betalt för sin vara. Lösningen på 

problemen är att skaffa patent på sin uppfinning.  

Rubriken i Varför patent? utgörs av en frågesats och drar därmed omedelbart in läsaren i texten. 

Interaktionen mellan sändaren och mottagaren märks dock inte bara i rubriken, utan pågår ständigt på 

grund av det genomgående du-tilltalet i texten. Dessutom interagerar inte bara myndigheten med 

mottagaren; även investerare och affärspartner dyker upp som möjliga aktörer, vilket ger texten ett 

större perspektiv än den gängse myndighetssfären.  

Textens garderingar i form av konstruktioner med det modala hjälpverbet kan ligger här närmast till 

hands att tolka som en strävan efter att vara sanningsenlig i egenskap av den myndighet som PRV 

faktiskt är. I en ren reklamtext för en vara från ett kommersiellt företag hade man troligtvis uttryckt sig 

mer tvärsäkert: ”Ett patent gör det också lättare att” (konstruerat exempel) snarare än ”Ett patent kan 

också göra det lättare att [...]”. Inom reklambranschen lovar man gärna lite mer än man håller, något 

som inte är kutym i myndighetssammanhang. 

 

Ramar 
Det tilltal som dominerar i Varför patent? är ett personligt du-tilltal: ”Ett patent är en immateriell 

tillgång som kan ge dig en bättre marknadsposition”, ”Du driver andra aktörer till att utveckla egna 

tekniska lösningar på det problem som din uppfinning har löst”.  

Flera röster samsas i texten. Förutom författarens röst nämns olika aktörer på den marknad där läsaren 

genom att söka patent ska skaffa sig konkurrensfördelar: ”Ett patent kan också göra det lättare att 

intressera investerare eller underlätta om du vill sälja ditt företag”, ”En affärspartner som får tillgång 

till skyddad teknik kan vara beredd att betala mer för det du har att erbjuda”. 

 

Språkhandlingar 

Texten inleds med en frågesats i rubriken: ”Varför patent?”. För övrigt domineras texten helt av 

påståenden.  
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Modalitet 

Texten innehåller flera modalitetsmarkörer: ”Ett patent kan också göra det lättare att intressera 

investerare eller underlätta om du vill sälja ditt företag”, ”På de marknader där du tar patent kan du 

slippa priskonkurrens”. I de båda meningarna används det modala hjälpverbet kan för att uttrycka 

sannolikhet, och dessutom en tämligen låg grad. På det sättet fungerar de modala hjälpverben som 

garderingar i det här sammanhanget. 

 

Läsbarhetsbedömning av texten med övertalande funktion 
Ett textbindningsproblem i Varför patent? visar meningen ”Du driver andra aktörer till att utveckla 

egna tekniska lösningar på det problem som din uppfinning har löst.” Meningen svarar antagligen på 

frågan i rubriken, men eftersom den inte står direkt efter rubriken eller som en punkt i en punktlista 

blir den ett märkligt konstaterande utan sammanhang. Styckena i texten verkar överhuvudtaget lite 

lösryckta och skulle antagligen gynnas av att ställas upp just som en punktlista, något som varmt 

förordas i Klarspråk på nätet:  

”Använd punktlistor och uppställningar när helst det är relevant för informationstypen. De är 

oslagbara när det gäller att presentera information på ett överskådligt sätt, och de samspelar väl med 

skumläsningstekniken eftersom ögat får fäste vid varje punkt.”  

(Englund & Guldbrand 2009:138) 

En fackterm som mottagaren förväntas ha kunskap om är innovationsaktörer: ”Information om [...] får 

du hos innovationsaktörer. De kan hjälpa dig med företagsetablering och entreprenörskap.”6  

 

4.2.5 Texter med berättande funktion 

Exempel på patentkostnad (bilaga 5) omfattar 235 ord. Den här texttypen avviker från de övriga i mitt 

undersökningsmaterial och påminner egentligen mer om skönlitteratur än om den sakprosa som de 

hittills genomgångna texterna tillhör. Texten berättar om ett fiktivt företag och inleds med en metatext. 

Själva berättelsen har en rubrik och avslutas med det fiktiva företagets logotyp. Sedan följer en 

faktarutsliknande uppställning över företaget samt en översikt över vad det kan kosta att ansöka om 

patent. 

Eftersom texten är en fiktiv berättelse realiseras relationen mellan sändaren och mottagaren mer i 

aktörer och ordval än i exempelvis tilltal och garderingar. De interpersonella verktyg som jag använt 

mig av hittills (ramar, språkhandlingar och modalitet) verkar därför inte vara helt tillämpbara här. 

Däremot finns det en analysvariabel som ingår i den ideationella strukturen som borde vara fruktbar 

för att ta reda på vilka relationer och roller som framträder i den berättande texten, nämligen 

deltagarrollen hos textens referenter. Eftersom en av referenterna i texten är PRV är det intressant att 

titta på hur PRV framstår gentemot andra referenter. 

 

Den aktiva mottagaren 
Analysen av deltagarroller visar framför allt att den mottagarroll som konstrueras i den fiktiva 

personen Solveig Olofsson är en ytterst agerande person. Visserligen får Solveig hjälp men det är hon 

                                                      
6 På en annan sida på PRV:s webbplats får jag veta att termen står för aktörer som ger råd och stöd runt 

innovationssystemet och att aktörerna bland annat omfattar Bolagsverket, Kommerskollegium och STIM 

(Innovationsaktörer, Patent- och registreringsverket)  
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själv som aktivt väljer den: ”Själva patentansökan överlåter hon till ett ombud”. Sändaren håller sig 

däremot i bakgrunden i texten. Här kliver PRV ur sin roll som respektingivande myndighet för att i 

stället vara en av flera deltagare i berättelsen om Solveig Olofsson. Dessutom intar PRV en passiv 

deltagarroll som bara nämns en gång i berättelsen.  

 

Deltagarroller 
Det finns fyra referenter i Exempel på patentkostnad: PRV, ALMI, ett ombud och Solveig Olofsson, 

som är den referent som det är tänkt att mottagaren ska identifiera sig med. Referenten Solveig 

Olofsson har mestadels deltagarrollen agent: hon ”har kommit på”, ”startar”, ”väljer” och ”överlåter”, 

men det händer också att hon intar rollen som objekt: ”ALMI tipsade henne om [...]” och som 

upplevare: ”Solveig tror att [...]”. Referenten ALMI är agent i två fall: ”tipsade”, ”står för” och objekt i 

ett fall: ”Efter rådgivning hos ALMI”. Referenten PRV respektive ombudet förekommer endast en 

gång var och då i deltagarrollen objekt: ”[...] låta PRV göra en teknikundersökning”, ”Själva 

patentansökan överlåter hon till ett ombud”.  

 

Läsbarhetsbedömning av texten med berättande funktion 
Texter med berättande funktion torde vara ett sällsynt inslag på myndighetswebbplatser. Berättelser är 

dock ett effektivt sätt att exemplifiera och tydliggöra och det är därför ett välkommet inslag ur 

läsbarhetssynpunkt.  

Textinternt finns det dock ett par saker att anmärka på som främst gäller facktermer som inte förklaras 

närmare: ombud7, teknikundersökning och tekniköversikt. När det gäller teknikundersökning respektive 

tekniköversikt används de till synes synonymt i texten, först i själva berättelsen som teknik-

undersökning: ”ALMI tipsade henne om att hon kan sondera terrängen kring kaffemuggar och ta reda 

på om hennes idé är så unik de tror genom att låta PRV göra en teknikundersökning”, sedan under 

rubriken Kostnader längre ned på sidan som tekniköversikt: ”Köper en tekniköversikt av PRV: 4.000:-

”. På webbplatsen, på sidor som inte ingår i undersökningsmaterialet, förekommer ytterligare en 

liknande term: ”Genom att beställa en tekniksökning får du fram värdefull patentinformation om känd 

teknik, hittar de smarta lösningarna och sparar både tid och pengar” (Tekniksökning, Patent- och 

registreringsverket). En medarbetare på PRV berättar att det finns två olika tjänster som heter 

tekniköversikt respektive tekniksökning. Tekniköversikten har ett fast pris medan priset för en 

tekniksökning ges på offert. Termen teknikundersökning visar sig inte syfta på någon särskild tjänst i 

det här sammanhanget, utan beskriver i mer allmänna ordalag vad PRV kan göra för den som söker 

patent. Det måste anses olyckligt att tre ord som påminner i så hög grad om varandra används med 

olika betydelse. 

4.3 En jämförelse med andra patentmyndigheter 

Det sammanfattande intrycket av de nordiska webbplatserna är att norska Patentstyret och finska 

Patent- och registerstyrelsen till stor del liknar PRV både visuellt, strukturmässigt och språkligt. Alla 

tre webbplatserna, och kanske i synnerhet prv.se, framstår som mycket informationstunga webbplatser 

jämfört med danska Patent- og Varemærkstyrelsen som ger ett helt annat intryck.  

                                                      
7 Förklaringen till ombud finns på en annan sida på webbplatsen: ”Ett ombud är oftast en advokatbyrå 

eller patentbyrå specialiserad på till exempel varumärke och kan mot betalning hjälpa dig att göra en 

ansökan” (Ombudsfullmakt, Patent- och registreringsverket) 
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4.3.1 Bilder 

Utan att gå in på detaljer i bildernas motiv kan vi konstatera att bilder i sig är en viktig och ofta använd 

interaktionsresurs i dag. De sex färgglada bilderna i samma färgskala som möter läsaren på prv.se 

under flikarna Patent respektive Varumärke ger sidan ett lekfullt och välkomnande intryck. En 

jämförelse av bildförekomsten hos motsvarande finska, norska och danska myndigheters webbplatser 

visar att prh.fi och patentstyret.no liknar prv.se men att bilder är något mer förekommande, framför allt 

på patentstyret.no. Den danska webbplatsen, dkpto.dk, avviker från de övriga ländernas genom att låta 

en bild ta upp i princip hela den översta halvan av skärmen. Den visuella framskjutenheten uttrycks 

alltså här med resursen storlek. Så länge användaren inte slussas vidare till en ansökningsblankett eller 

liknande återkommer bildformatet oavsett var användaren klickar på sidan. Själva motivet växlar 

mellan olika sidor men bilderna visar genomgående personer som riktar blicken åt annat håll än rakt  

in i kameran, och kan på så sätt tänkas kräva interaktivitet av läsaren, men utan att vara alltför 

påträngande.  

4.3.2 Nyckelordsmarkering och länkning 

På brödtextnivå används på prv.se bland annat storlek för att framhäva olika textstycken. Samma 

semiotiska resurs används på prh.fi och patentstyret.no, men på de båda sistnämnda webbplatserna 

används dessutom resursen fetstil för att låta enskilda ord och uttryck framhävas: ”Ensamrätt till 

användningen av varumärket som sökanden har fått genom registrering av varumärket avgränsas 

enligt de varor och tjänster som registreringen avser” (Varumärkesklassificering, Patent- och 

registerstyrelsen), ”En enkeltperson er definert som en fysisk person som ikke representerer andre 

enn seg selv” (Hvor mye koster det, Patentstyret). Enligt Jacob Nielsens artikel How users read on the 

web handlar webbläsning i mångt och mycket om att skumläsa. Nielsen betonar i samband med detta 

faktum vikten av att markera nyckelord (Nielsen 1997).  

Efter skumläsningen kan det hända att läsaren vill fördjupa sig i någon del av texten. Ett bra sätt att 

erbjuda fördjupning är genom länkar (Englund & Guldbrand 2009:64). Länkar utnyttjas flitigt på 

prh.fi. Ofta förklaras ett begrepp i en mening eller två, men är samtidigt klickbart och användaren kan 

därför välja att klicka sig vidare och på så sätt ta reda på mer om begreppet: ”Varumärke är ett 

kännetecken som skiljer företagets varor och tjänster från andras.” (Patent, Patent- och 

registerstyrelsen). En annan typ av länk som används på prh-fi är länken Läs mer. Även prv.se 

använder länkar men i lägre grad. 

4.3.3 Radlängd 

Den radlängd som används på prv.se minskar med stor sannolikhet läsbarheten. Enligt Englund och 

Guldbrand bör radlängden inte överstiga 65 tecken per rad (2009:127). Som ett exempel kan en av 

raderna under fliken Varumärke nämnas:  

”Varumärkesskydd är ett strategiskt instrument som kan leda till bättre affärer. Ett av kraven för att du ska få igenom din”  

(Varumärke, Patent- och registreringsverket). Raden innehåller 122 tecken, det vill säga nästan dubbelt 

så många tecken som det rekommenderade maximala antalet. 

4.3.4 Antal texter och nivåer 

När det gäller antal texter och nivåer är patentstyret.no särskilt lätt att jämföra prv.se med eftersom de 

båda webbplatserna är organiserade på liknande sätt. Även på patentstyret.no finns flikar för patent 

och varumärke, men här är texterna betydligt färre och hierarkin har bara tre nivåer. Delvis samma 

https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit.html
https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/miksi_tavaramerkki_kannattaa_rekisteroida.html
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struktur som prv.se har också prh.fi, och flikarna för patent respektive varumärke återfinns även här. 

På prh.fi förekommer en fyranivåshierarki men texterna är mer tydligt ordnade än på prv.se; det går 

lätt att orientera sig om var i strukturen man befinner sig tack vare pilar och en bred marginal. På 

patentstyret.no avgränsas nivåerna också tydligt genom att undernivåerna har en bottenplatta i en 

annan färg, medan den enda avgränsningsmarkör som används på prv.se är otydliga pilar och en smal 

marginal.  

dkpto.dk har en helt annan webbplatsstruktur och är därför svår att jämföra när det gäller antal texter 

och nivåer, men tydligt är att nivåerna är betydligt färre liksom antalet texter och ordantal i varje text. 

4.3.5 Språklig ton  

När det gäller det rent språkliga är det vanskligt att uttala sig som icke-modersmålstalande, men utan 

anspråk på någon grundligt genomförd jämförelse kan jag konstatera att både norska Patentstyret och 

finska Patent- och registerstyrelsen uppvisar en något mer symmetrisk relation mellan sändaren och 

mottagaren än vad PRV gör; Patentstyret genom det dominerande personliga tilltalet med du och deg: 

”Du kan ikke uten videre får enerett til merker som kun beskriver varen eller tienesten” (Krav til et 

varemerke, Patentstyret). Även finska Patent- och registerstyrelsen har oftast du-tilltal, även om 

opersonliga konstruktioner är något mer förekommande här jämfört med på Patentstyret. Något som är 

slående på Patent- och registerstyrelsen är hur ofta man omtalar sig själva som vi: ”Som ett alternativ 

till granskning på egen hand erbjuder vi våra granskningstjänster” (Granskningstjänster, Patent- och 

registerstyrelsen). Danska Patent- og Varemærkstyrelsen sticker ut även när det gäller det språkliga 

genom den mycket kundorienterade inriktningen som märks på det helt dominerande du-tilltalet och 

de korta och påfallande få texter som jag nämnde ovan, men också på själva innehållet i texten. Under 

avsnittet Faa hjaelp og vejledning har man exempelvis valt att lägga ut beröm från en kund:  

”Jeg oplevede en hurtig og professionel behandling hos PVS, der rakte ud over det juridiske 

paragrafrytteri, og mødte stor lydhørhed overfor vores behov som kunde.” - Benny Eriksen, Direktør 

GB Pharma 

(Faa hjaelp og vejledning, Patent- og Varemærkstyrelsen) 

På Patent- og Varemærkestyrelsens kommunikationsavdelning förklarar man att man visserligen är en 

statlig myndighet men samtidigt en så kallad ”statsvirksomhed” som i vissa sammanhang kan fungera 

som ett företag. Man har också, till skillnad från de flesta andra danska myndigheter, valt att satsa på 

dialog på webbplatsen i stället för självbetjäning, vilket gör att webbplatsen sticker ut som 

myndighetswebbplats även med danska mått mätt (Marianne Folner på Patent- og Varemærke-

styrelsen).   

 

5 Sammanfattning och diskussion 

Analysen av webbtexterna visar inte någon entydig sändar- och mottagarroll och inte heller någon 

entydig relation mellan sändare och mottagare. Texterna med informativ funktion utmärks exempelvis 

generellt sett av en asymmetrisk relation mellan sändare och mottagare, medan relationen i texterna 

med instruktiv funktion är mer jämlik. De heterogena texterna behöver i sig inte innebära ett problem 

utan kan i stället bara ses som olika syften som ryms inom samma organisation. Det är trots det 
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intressant att sammanfattningsvis titta på de olika ansikten som sändaren visar upp och på de olika 

mottagarroller och relationer som konstrueras. 

 

Sändarens olika ansikten 

Hellspong och Ledin beskriver i en av sina interpersonella textanalyser att det förekommer ett enda 

textjag med två olika röster: den personliga men samtidigt respektfulla instruktörens och den 

distanserade expertens (Hellspong & Ledin 1997:182). Analysen visar att samma tudelade textjag 

finns hos PRV. Förutom att det ligger i tiden att myndigheter ska vara kundtillvända på ett annat sätt 

än de var tidigare, är PRV en avgiftsfinansierad myndighet och har alltså ett försäljningskrav att möta. 

Samtidigt har PRV en gedigen historia som går tillbaka till slutet av 1800-talet. De anställda i 

Stockholm huserar fortfarande i samma ståtliga tegelbyggnad som byggdes för PRV:s räkning 

1917‒1921 och man framhåller gärna historiska personer som kan knytas an till myndigheten. Bland 

annat finns i ett av rummen ett litet museum över Andrée som tjänstgjorde som överingenjör på PRV 

innan han gav sig av mot Nordpolen. Det finns alltså en strävan både efter att förvalta arvet som 

respektingivande myndighet och att framstå som modern och kundorienterad. De två textjagen 

motsvarar olika diskurser, dels den traditionella myndighetsdiskursen, dels en kommersiell diskurs där 

kunden står i fokus.  

Men det framträder ett tredje och ett fjärde ansikte i texterna, nämligen de patentingenjörer och jurister 

som utgör huvuddelen av PRV:s anställda. Patentingenjörerna kan sägas vara myndighetens 

tyngdpunkt och sätter givetvis sin prägel på verksamheten, men kanske i ännu högre grad syns den 

juridiska diskursen i texterna. Den tekniska/juridiska diskursen är hela tiden närvarande i form av 

facktermer men säkert även i sätt att uttrycka sig som så att säga sitter i väggarna. Begreppet 

myndighetsdiskurs verkar alltså omfatta även en teknisk och juridisk diskurs när det gäller PRV. 

De flesta texter på webbplatsen har från början skrivits av jurister och patentingenjörer och är därför 

helt naturligt påverkade av den tekniska/juridiska diskursen, medan kommunikatörerna, som har 

omformat en del av texterna på webbplatsen, i högre grad tillhör den kommersiella diskursen och 

därmed står för ett modernare tänkande i språket. Det är i kollisionen mellan den kommersiella 

diskursen och myndighetsdiskursen med sin tekniska och juridiska prägel som det lite spretiga 

intrycket av PRV uppstår.  

 

Mottagarens grad av aktivitet  och förväntade kunskapsnivå 
Bilden av mottagaren följer samma heterogena mönster som bilden av sändaren; mottagaren framställs 

i några av texterna som mycket aktiv, medan en helt motsatt mottagarroll konstrueras i andra texter där 

mottagaren i stället förväntas ta emot information utan att ifrågasätta den och där responsmöjligheterna 

är få. Användningen av facktermer och den bitvis förekommande bristen på textbindning tyder vidare 

på att mottagaren ofta förutsätts vara en person med stora bakgrundskunskaper, vilket kan ställa till 

problem när det gäller läsbarhet. Här finns det alltså fog för att påstå att PRV är ”hemmablinda”. 

Samma sakkunniga mottagare konstrueras i hur webbplatsen är strukturerad. För den som besöker 

prv.se för första gången torde det inte vara helt lätt att orientera sig bland de många texterna och 

nivåerna. 
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Relationen mellan sändaren och mottagaren 

Även relationen mellan deltagarna växlar mellan de olika texttyperna; i den berättande texten är det 

textens du som tar plats och textens jag som håller sig i bakgrunden medan det motsatta förhållandet 

råder i många av texterna med informativ funktion. En asymmetrisk relation ska dock inte automatiskt 

tolkas som något negativt. En myndighet kan i allmänhet sägas ha ett naturligt maktövertag gentemot 

medborgarna; Hellspong och Ledin menar exempelvis att den asymmetriska relationen är 

oproblematisk så länge mottagaren ser sändaren som sakkunnig (Hellspong & Ledin 1997:180). När 

det gäller den relation mellan sändaren och mottagaren som konstrueras i de undersökta bilderna, är 

den mer distanserad än närhetsskapande; genom att ge snarare än att kräva inbjuder bilderna bara 

måttligt till interaktion. Bilderna är dock mycket få i mitt undersökta material. Mer intressant än att 

tolka själva bilderna är kanske därför att reflektera just över det faktum att bilder sällan förekommer.  

 

Graden av personlighet 
Värt att diskutera i sammanhanget är alltså frågan om vad som egentligen hör hemma på en 

myndighets webbplats: framskjutande illustrationer som pockar på uppmärksamhet eller bara ren text? 

Och när det gäller det verbala språket: ett personligt tilltal eller ett mer opersonligt och strikt? Enligt 

språklagen ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt. Svaret på den senare 

frågan är därmed tämligen givet: ingenjörska hör inte hemma i dagens myndighetsspråk. Å andra 

sidan är språket aldrig svart eller vitt. På skalan mellan personligt och opersonligt tilltal finns som vi 

har sett i analysen en mängd olika sätt att uttrycka sig och det är svårt att ange en exakt gräns för när 

språket blir för avancerat och krångligt eller för banalt och närgånget. Ett alltför personligt språk kan, 

som Hanell påpekar när det gäller den informella ton som Försäkringskassan använder, innebära en 

risk att ”tonen irriterar och förvirrar de användare som förväntar sig en mer distanserad och formell 

ton” (Hanell 2012:115). 

5.1 Metodreflektion 

Jag anser att min metod varit användbar för att ta reda på det som var undersökningens primära syfte, 

nämligen att undersöka hur PRV framstår på sin webbplats. Bedömningen av PRV:s framtoning blir 

dock med min metod tämligen subjektiv. Linnea Hanell undersöker användarvänligheten hos 

Försäkringskassans respektive Skattemyndighetens webbplats genom att låta informanter uträtta ett 

ärende på webbplatsen och därefter svara på en enkät (Hanell 2012). Även om jag inte har undersökt 

användarvänligheten hade en liknande undersökning kunnat ge min undersökning ett mer objektivt 

resultat. Jag hade med andra ord kunnat använda en fokusgrupp som fick uttala sig om den bild 

webbplatsen och texterna ger av PRV.  

Undersökningens underordnade syfte, att undersöka läsbarheten, hade också kunnat gynnas av en 

fokusgrupp, men för övrigt anser jag att de läsbarhetsvariabler jag analyserat varit relevanta. 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vad PRV beträffar vore det intressant att utveckla min undersökning i riktning mot just användar-

vänlighet. Eftersom den som går in på PRV:s webbplats oftast är ute efter att aktivt ta reda på hur man 

gör för att exempelvis ansöka om patent eller skydda ett varumärke verkar användarvänlighet vara ett 

mycket relevant ämne att ta reda på mer om. Min undersökning har bara berört webbplatsens struktur 

men jag skulle gärna se forskning som mer explicit handlar om användarvänlighet. 
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Jag skulle också gärna se mer forskning av det slag som Per Ledin visar prov på i Intertextualitet, 

smärta och ett mångstämmigt Apotek (1997). De motsägelsefulla diskurser som råder på många 

myndigheter i dag är ett intressant och högst aktuellt ämne som är värt att ta reda på mer om. Hur 

tacklas sådana frågor på myndigheter? Vari ligger problemen med motsägelsefulla diskurser? 

5.3 Några praktiska råd till PRV 

En av intentionerna med min undersökning har utifrån en önskan från PRV:s sida varit att den ska 

ligga till grund för ett fortsatt internt arbete med språket på PRV. Nedan har jag därför försökt samla 

det viktigaste i analysresultatet i form av några konkreta råd till PRV om hur man skulle kunna arbeta 

vidare. Råden bygger till stor del på allmänna klarspråksråd som jag hämtat på Institutet för språk och 

folkminnens webbplats (Att skriva klarspråk, Institutet för språk och folkminnen).  

 Gör en storstädning på webbplatsen. Det kan handla om att korta ned själva texterna men 

kanske framför allt om att korta ned antalet texter. Vad behöver eller vill den som besöker 

prv.se egentligen veta? Välj ut information som är relevant och rensa bort all onödig 

information.   

 Tänk igenom vilken bild av PRV som ska förmedlas på webbplatsen: bilden av en seriös 

myndighet med stora tekniska och juridiska kunskaper eller bilden av en serviceorganisation 

som har kunden för ögonen? Karin Helgesson, som jag ofta har hänvisat till i uppsatsen, liknar 

bilden av arbetsgivaren som framträder i en platsannons från år 2000 jämfört med en från 

1975 med en attraktiv partner i arbetslivet gentemot en trygg fadersfigur som erbjuder fast 

anställning (Helgesson 2011:299). Kanske ligger den eftersträvansvärda bilden av PRV, och 

den ton som därmed bör användas i texterna, någonstans mittemellan?  

En mittemellan-ton som är ”lagom personlig” är också vad som rekommenderas enligt 

klarspråksnormen. Rent praktiskt kan en lagom personlig ton exempelvis innebära att se till att 

befolka texten, vilket bland annat omfattar du-tilltal och aktiva konstruktioner (skriv hellre 

Du hittar de aktuella förarbetena i SOU 1958:10 än *De aktuella förarbetena återfinns i SOU 

1958:10). När det gäller exempelvis juridiska riktlinjer, som jag antar ska behållas som de är, 

avviker de så starkt från tonen i övriga texter att den bästa lösningen kanske är att skapa en 

länk för den som vill fördjupa sig i stället för att låta sådana texter ingå som en egen flik på 

navigationsmenyn.  

 Undvik eller förklara facktermer (skriv hellre de dokument som hittats vid en sökning efter 

liknande tekniska lösningar än *de dokument som hittats vid nyhetsgranskningen om 

målgruppen inte förväntas känna till termen nyhetsgranskning). Även om säkert många av 

besökarna på prv.se är insatta i de facktermer som används kvarstår det faktum att PRV är en 

offentlig myndighet där informationen ska kunna förstås av alla besökare och inte bara av den 

som har förkunskaper. 

 Sist men inte minst bör det alltid finnas en röd tråd att följa i varje text. Textbindning är A 

och O för god läsbarhet. Även här gäller det att ha i bakhuvudet att den som ska läsa texten 

eventuellt inte har några förkunskaper. De processer det innebär att ansöka om patent eller 

skydda sitt varumärke verkar i sig vara nog så energikrävande att sätta sig in i. En 

sammanhängande text där delarna hänger ihop gör det genast lättare för läsaren att förstå 

själva innebörden i texten. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Vad kan inte patenteras? 
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Exempel  

Anta att du har uppfunnit en cykelgenerator. Kan du få patent på din uppfinning? Ja, om din 

cykelgenerator är helt ny, det vill säga inte känd någonstans i hela världen.  

Den måste dessutom skilja sig väsentligt från de generatorer som är kända, och generera 

ström varje gång den används. Vilka aspekter av din uppfinning kan exempelvis vara 

patenterbara? 

Är patenterbart Är inte patenterbart 

En ny generator (den tekniska 

lösningen) 

Den matematiska formeln för hur generatorn ger 

ström 

Användning av generatorn på en cykel En plan för hur generatorn ska säljas 

En metod för att tillverka generatorn   

 

 

Bilaga 2 Beskrivning 
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Bilaga 3 Tekniskt föreläggande 

 

 

Bilaga 4 Varför patent? 
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Bilaga 5 Exempel på patentkostnad ‒ Sloo AB 
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