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Sammandrag 

I denna uppsats undersöks klarspråk i praktiken vid en myndighet i Sverige. Uppsatsen grundar sig på 
Språklagens krav på att offentliga verksamheters kommunikation ska vara vårdad, enkel och begriplig. 
Utifrån några lokala klarspråksråd på Örebro kommun analyseras två texter för att avgöra om de 
aktuella klarspråksråden är synliga. Textmaterialet består av en broschyr och en rapport. 
Undersökningen kompletteras också med intervjuer med två medarbetare på Örebro kommun. 
Intervjuerna ger information om kommunens klarspråksverksamhet. Undersökningen visar att flera av 
de utvalda lokala klarspråksråden är synliga i texterna och att broschyren innehåller fler synliga råd än 
rapporten. De råd som texterna inte lyckas följa till hundra procent är använd aktiva verb, undvik 
ålderdomliga ord och till viss del använd du-tilltal. Intervjuerna visar att Örebro kommuns 
klarspråksverksamhet inte är problemfri. Ledningens bristande intresse och skribenternas okunskap 
om kommunens normerande dokument för klarspråk diskuteras som två av de bidragande orsakerna 
till verksamhetens problem. 

 

Nyckelord: klarspråk, klarspråksråd, genre, normer, verksamhet, textanalys  
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1. Inledning 
Under de senaste decennierna har textsamhället utvecklats, mängden text har ökat drastiskt och i dag 
är det fler människor än någonsin som skriver i sitt yrke (Karlsson 2006). Utvecklingen är som mest 
märkbar i yrken där text inte är det främsta arbetsområdet, men den är synlig i alla yrken (ibid:11). 
Bidragande faktorer till att samhället består av en stor mängd text är utvecklingen av teknologi samt 
en ny sorts arbetsordning med färre mellanled, större krav på dokumentation och tendensen att 
teoretisera yrkeskunskap (ibid). Ny teknologi har gjort att det är enkelt att ta emot och skicka text 
mellan varandra (ibid). Den nya arbetsordningen, med färre mellanchefer och administratörer gör att 
fler människor skriver i sin yrkesroll, vilket kräver att de har kunskap inom textskapande (ibid). Det 
dokumentationstvång som Sveriges medlemskap i EU medfört samt att tidigare praktiska yrken 
numera kräver någon slags teoretisk utbildning gör även att flera yrkesgrupper som tidigare inte 
arbetat med skrift måste göra det (ibid). Språkriktighet så som stavning, ordböjning, ordval och 
meningsbyggnad är ofta ett mindre problem i textproduktion (Josephson 2006:6). Med hjälp av 
ordböcker och stavningskontroller är det lätt att följa språkvårdens rekommendationer. Vad som 
däremot ställer till med problem för skribenter är textriktigheten; det som rör den textliga nivån (ibid). 
Till denna nivå hör exempelvis mottagaranpassning och en texts disposition. Det är svårare att avgöra 
hur en text ska struktureras för att mottagaren bäst ska förstå.  

Det ställs extra stora krav på att skribenter vid myndigheter och andra offentliga verksamheter skriver 
begripliga texter. Sedan 2009 finns det en språklag i Sverige (Språklagen SFS 2009:600). Det är en lag 
som bekräftar ställningen för det svenska språket, landets minoritetsspråk och det svenska 
teckenspråket. I lagen finns även en paragraf som anger villkor för språket i den offentliga sektorn. 
Den så kallade klarspråksparagrafen, paragraf 11, slår fast att offentliga verksamheter ska ha ett 
vårdat, enkelt och begripligt språk (ibid). Paragrafen innebär att offentliga verksamheter aktivt ska 
arbeta med att använda klarspråk och att de är skyldiga att vårda de språk som används vid 
myndigheten (Språkrådet 2011:28). Språkrådet, det officiella språkvårdande organet i Sverige, har 
publicerat en tolkning av Språklagen (2010). Enligt deras tolkning innebär ”vårdat språk” att texter 
ska följa rekommendationer från den officiella språkvården och ”enkelt språk” består av en enkel 
grammatik och begripliga ord. Detta språk bör anpassas efter mottagaren så att det är ”begripligt” för 
just denna (ibid).  
 
Klarspråk är ett redskap för att skriva text som är anpassad efter mottagargruppen. Arbetet med 
klarspråk har varit en del av den svenska språkvården sedan 70-talet (Rahm & Ohlsson 2009:27). 
Numera finns råd som hjälper skribenter att skriva klarspråk. Praxis för klarspråksråd är exempelvis 
vägled läsaren, använd en naturlig ordföljd och förklara svårbegripliga men nödvändiga ord (Hedlund 
2013:7). Det finns även handböcker för klarspråk och klarspråksarbete, t.ex. handboken ”Klarspråk 
lönar sig” (Hedlund 2013) som visar på flera tillvägagångssätt för att systematiskt förbättra 
kommunikation och lyckas med klarspråksarbete, både organisatorisk och språkligt.  
 
Samma handbok listar flera fördelar med klarspråk (Hedlund 2013:10–11). Framför allt är klarspråk 
en mänsklig rättighet; språket ska inte stå i vägen för medborgares möjlighet att delta i samhället. 
Klarspråk ger också en bättre kommunikation med mottagarna och inger förtroende hos dessa. 
Ytterligare en fördel är att det sparar resurser; en enkel och begriplig text gör att avsändarna inte 
behöver lägga ner tid och pengar på att reparera skador, t.ex. besvara telefonsamtal från mottagarna av 
texten gällande sakfrågor. Otydliga texter resulterar ofta i sådana problem.  
 
I denna uppsats kommer klarspråk vid en myndighet i Sverige att analyseras. Fokus ligger på 
klarspråk i praktiken, några lokala klarspråksråds förekomst i text samt klarspråk som verksamhet. År 
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2009 publicerades en artikel som problematiserade flera klarspråksråd och författarna konstaterade att 
forskning som undersöker hur språkvårdens rekommendationer tillämpas var ovanlig (Rahm & 
Ohlsson 2009:27). Sedan dess har flera studier genomförts och vissa är grundläggande för denna 
undersökning till exempel studier som visar att lokala villkor och institutionella ramar samt förankring 
på högre nivå påverkar implementeringen av klarspråk (jfr Nyström Höög, Söderlundh & Sörlin 2012 
och Kjaergaard 2010). Föreliggande undersökning syftar till att bidra till detta område. Samtidigt är 
det ovanligt att myndigheter i Sverige som arbetar med klarspråk utvärderar arbetet (Institutet för 
språk och folkminnen 1). Denna studie berör ett litet material och endast en myndighet, den kommer 
alltså inte kunna säga något om huruvida språkvårdens rekommendationer om klarspråk följs på ett 
generellt plan. Däremot kan den ge indikatorer på hur klarspråksråden tillämpas på den aktuella 
myndigheten och ge svar på var eventuella brister kan tänkas ligga.  
  

1.2 Klarspråk på Örebro kommun 
Det är klarspråk vid Örebro kommun som jag kommer studera närmare i denna undersökning. Sett till 
befolkningsmängd är kommunen landets sjunde största (Örebro kommun 2013). Kommunen är en av 
de största arbetsgivarna i Örebro län och i kommunen bor människor från 165 olika länder (ibid) vilket 
betyder att kommunens mottagargrupp till stora delar består av människor som eventuellt kan tänkas 
ha begränsade kunskaper i svenska. Det gör att klarspråk blir ett extra viktigt verktyg för kommunen. 
Sedan 2003 är klarspråk ett begrepp som finns med i kommunens informations- och 
kommunikationspolicy (Örebro kommun 2003). Där står att: ”För att en informationsinsats ska vara 
till någon nytta krävs att målgruppen förstår vad man säger eller skriver. När vi i Örebro kommun 
skriver en text eller talar ska vi alltid göra det på klarspråk.” (ibid:6). Klarspråk har alltså varit en del 
av Örebro kommun i över 10 år och idag finns riktlinjer för hur medarbetarna ska skriva i tjänsten 
(Örebro kommun 2014a). Bland dessa riktlinjer finns vissa råd för hur man skriver klarspråk. Dessa 
råd kommer hädanefter att kallas för lokala klarspråksråd.  
 
Undersökningen består av textanalyser av två texter producerade av Örebro kommun samt intervjuer 
med två medarbetare på Örebro kommun. Texterna som jag analyserar har en extern mottagargrupp 
och är publicerade som pdf-filer på kommunens webbsida. Intervjuerna bidrar med 
bakgrundsinformation om kommunens klarspråksarbete och de analyserar jag ur ett 
verksamhetsperspektiv.  
 
Syftet med undersökningen är att undersöka om sex av de lokala klarspråksråden är synliga i texter 
producerade av Örebro kommun. För att få större förståelse för tillämpningen av klarspråksråden 
analyseras även de aktuella texterna utifrån den kontext de är producerade i. Ett delsyfte är att 
undersöka hur den lokala klarspråksverksamheten fungerar.  
 
För att besvara syftet utgår undersökningen från dessa frågeställningar:  

• Syns dessa lokala klarspråksråd i texterna: 
• variera meningslängden 
• undvik passiva verb 
• stapla inte bisatser på varandra 
• undvik krångliga och ålderdomliga ord 
• drabbas inte av substantivsjukan 
• använd ett du-tilltal? 

 
• Hur är klarspråksverksamheten organiserad i Örebro kommun?  
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Under undersökningens gång har det även blivit aktuellt att ta reda på om kommunen har utvärderat 
sitt klarspråksarbete. Detta eftersom denna studie kan ses som en inledning till en framtida utvärdering 
på kommunen. Undersökningens resultat kan leda till fortsatt utvärdering eller visa på resultat som 
kommunen är nöjd med.   
 
Undersökningen inleds med en redogörelse för några exempel på tidigare forskning inom klarspråk. 
Sedan presenteras teori och begrepp som är relevanta för undersökningen innan material och metod 
beskrivs. Efter det följer en presentation av resultaten och undersökningen avslutas med en diskussion 
utifrån resultaten.  

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom klarspråk. Jag har gjort ett urval bland den 
publicerade forskningen inom klarspråk och den som presenteras här ringar in denna undersöknings 
syfte. Forskningen som presenteras har bedrivits av Nord (2011), Rahm och Ohlsson (2009), 
Söderlundh (Nyström Höög, Söderlundh & Sörlin 2012), Nyström Höög (Nyström Höög, Söderlundh 
& Sörlin 2012) och Kjaergaard (2010).  

I en studie från 2011 presenterar Nord en fallstudie av textproducering och språkgranskning vid en 
myndighet i Sverige (Nord 2011). I studien har Nord följt en rapport genom hela 
produceringsprocessen, från myndigheten, via ett externt språkgranskningsföretag tillbaka till 
myndigheten igen. Studiens främsta syfte var att beskriva hur arbetsprocessen såg ut vid ett kollektivt 
textarbete och hur språkideal (framför allt klarspråksråd) behandlades i en genre där en avancerad 
språkform kan krävas. Resultatet visade att klarspråksråden användes i olika stor utsträckning i 
rapporten, trots att den undersökta myndighetens normdokument framställde dem som jämlika. Det 
enda konkreta klarspråksråd som tillämpades i rapporten var undvikandet av vänstertunga meningar. 
Däremot användes passiveringar genomgående och det gjordes inga tydliga försök att få texten mer 
personlig. Nord fann en förklaring i att det förmodligen är textens genre som avgör om klarspråksråd 
kan användas och hur en text utformas – i en rapport är det accepterat att använda passiveringar och 
därför undveks inte dessa trots att praxis för klarspråksråd säger att dessa bör arbetas bort. En 
anledning till att granskarna inte arbetade bort de passiva verben anser Nord kunna vara att det kräver 
kunskap om textens innehåll som granskarna inte har. Nord poängterar i studien att han studerat en 
genre som inte får stort utrymme inom klarspråksarbete och klarspråksforskning och att det kan vara 
orsaken till de resultat han fått. Men det var också Nords poäng; klarspråksråden är inte möjliga att 
följa i alla genrer som produceras vid en myndighet.  
 
Ytterligare en studie som problematiserar klarspråksrådens användning är en artikel av Rahm och 
Ohlsson (2009). Artikeln diskuterar klarspråksideal, myndighetstexter och rådande syn på individen 
som medborgare samt de problem som uppstår när en text har en heterogen mottagargrupp. I en analys 
av en broschyr från Malmö stad har författarna frågat sig om texten lyckas med syftet att informera 
medborgarna om äldreomsorgen. Studien visade att Malmö stad lyckades med att exempelvis undvika 
krångliga ord och komplicerade tredjegradsbisatser men författarna fastställer att det trots detta är 
svårt att avgöra vilka de tänkta mottagarna är. En orsak till att det blir svårt är att ordet ”du” riktas till 
olika mottagare i olika avsnitt av texten, ordet riktas till både de anhöriga och de äldre, vilket gör att 
textens övergripande perspektiv och syfte blir svårt att urskilja. Författarna bedömde att en bidragande 
orsak till den bristande mottagaranpassningen är den stora, heterogena mottagargruppen. 



 7 

Sammanfattningsvis visar denna studie att även om klarspråksråden följs behöver inte en text vara 
anpassad efter den tänkta mottagargruppen på bästa sätt.  
 
Söderlundh har presenterat en undersökning där textproduktion vid Försäkringskassan studeras 
(Nyström Höög, Söderlundh & Sörlin 2012). Med hjälp av intervjuer med anställda och observationer 
av handläggare (vid handläggning av ärenden) har hon undersökt attityder till textproduktion samt 
institutionella ramar och lokala villkor som påverkar arbetet med text. Studien visade att de 
yrkesgrupper hon intervjuat (handläggare, språkansvariga och specialister) har svårt att identifiera sig 
som skribenter. Det var bara de språkansvariga som upplevde att de arbetar med att producera text. 
Detta trots att alla tre yrkesgrupper har textproducering som arbetsuppgift och att de arbetar med 
samma text men i olika stadier.  
 
De lokala villkor som upptäcktes styra handläggarnas textproduktion vid Försäkringskassan är framför 
allt textmallar, juridisk korrekthet och mottagaren. Handläggarna förlitade sig mycket på mallarna 
eftersom mallarna hjälpte dem att skriva texter snabbt utan att riskera sakfel i det juridiska. Även 
relationen till mottagaren påverkade skrivandet eftersom: ”Det finns ett samband mellan kännedomen 
om mottagaren och den mängd text som handläggaren förväntas skriva” (Söderlundh 2012:53). De 
institutionella ramar som påverkade skrivandet vid Försäkringskassan visade sig vara lagtexter, 
myndighetens expertperspektiv och bilden av Försäkringskassan som en sammanhållen myndighet 
med stor betydelse för många människor.  
 
Nyström Höög har gjort en studie som fokuserar på beslut och informationstexter (Nyström Höög, 
Söderlundh & Sörlin 2012). Hon jämförde texter från 2001 med deras motsvarighet 2011. Texterna 
var producerade av olika myndigheter, till exempel Naturvårdsverket och Statens pensionsverk. 
Nyström Höög ansåg att det specialiserade register som finns på myndigheter var en institutionell ram 
som påverkade textproduktionen. Hon beskriver exempelvis att en broschyr från en myndighet ofta 
hamnar i konflikt mellan att på ett korrekt sätt återge författningstext och viljan att uttrycka det på ett 
sätt som gör innehållet lätt att förstå (ibid:91). Hon beskriver register som ”en avgränsning av de 
språkliga valmöjligheterna” (2012:73). I undersökningen fokuserade hon på de delar av 
myndighetsspråkets register som är av betydelse för texters begriplighet.  
 
Vissa av studiens mätningar visade texternas läng, meningslängd och fundamentslängd. Dessa 
mätningar jämfördes sedan med praxis för klarspråk. Det visade sig att beslutstexterna har blivit längre 
under de tio åren, vilket av Nyström Höög inte ansågs vara klarspråksvänligt. Hon menade också att 
de enkla mätningar som utfördes visade en tendens på att texterna var begripligare 2011 än 2001. 
Genom att räkna förekomsten av ”du” upptäckte hon att det var betydligt vanligare i 2011 års texter 
vilket förstogs som att relationen mellan myndighet och medborgare värdesätts högre 2011. Vidare 
förklarar Nyström Höög att hon ser det frekventa du-tilltalet som en kompensation för de 
specialiserade uttryck, få värderingar och det abstrakta innehåll som texterna innehåller. 
 
Anne Kjaergaard har presenterat en studie av effekterna av två språkvårdsprojekt i Danmark (2010). 
Syftet med studien var att undersöka om projekten resulterat i några textliga effekter och vad dessa 
effekter kan tänkas bero på organisatoriskt. Hon besvarade dessa frågor genom textanalyser och 
intervjuer. Materialet bestod av texter från Danmarks Domestole och København Kommunes Teknik- 
og Miljøforvaltning.  
 
Det visade sig att de textliga effekterna var begränsade. På Danmarks Domstole var det bara 
rubrikerna och till viss del användandet av passiva verb som förbättrats. Förändringarna gällde inte för 
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alla texter från domstolen utan bara några. Förvaltningsavdelningen hade fler synliga effekter men det 
bedömdes ändå som att projekten har fått ett negativt resultat. De negativa resultaten av de båda 
projekten förklarar Kjaergaard med svar från intervjuer och organisationsanalys. Hon delade in 
organisationerna i tre nivåer: central, semilokal och lokal. Den centrala nivån är den högsta medan den 
lokala är den lägsta nivån. Problemen kunde framför allt härledas till den semilokala och lokala nivån. 
På den semilokala nivån handlade det om projektens dåliga förankring hos aktörerna och att dessa 
tolkat projekten som mindre relevanta. På förvaltningsavdelningen påverkades effekterna även av 
projektägarens uppfattning om mottagarens behov. På domstolen kom projektet att likna ett 
prestigeprojekt som de oberoende domarna på den lokala nivån inte kände sig berörda av. Att domarna 
inte upplevde sig motiverade att förändra sitt skrivande påverkade projektets utbredning.   

3. Centrala begrepp 
Detta kapitel beskriver centrala begrepp och en teoretisk ram som undersökningen bygger på. 
Begreppen ringar in arbetets syfte och tillvägagångssätt. Förestående kapitel avgränsar begreppen och 
visar hur de används i denna studie.  

3.1 Klarspråk 
Som redan nämnts fastställer språklagen att offentliga verksamheter ska använda ett språk som är 
enkelt, vårdat och begripligt (SFS 2009:600), så kallat klarspråk. Sedan 2009 har kraven på 
myndigheters språk skärpts men klarspråk har varit en del av språkvården ända sedan 70-talet (Rahm 
& Ohlsson 2009:25–26). Det var då perspektivet på myndighetsspråk började förändras från strikt 
asymmetriskt till att bygga på dialog mellan myndighet och medborgare (ibid). Sedan dess har 
klarspråk vunnit mark och det går att urskilja ett flertal händelser som haft stor betydelse för att 
klarspråk i dag är lagfäst. Hedlund sammanfattar några av dessa milstolpar i Klarspråk lönar sig 
(2006:71–73) och vissa presenterar jag här. 
 
Under 1989 inledde Statens institut för personalutveckling ett projekt som hette Språkvårdsprojektet 
(Tykesson-Bergman, Ehrenberg-Sundin & Wedin 1993). Projektet syftade till att undersöka hur man 
praktiskt kunde förändra myndigheters texter och skrivvanor (ibid). Det redovisades 1993 i rapporten 
”Visst går det att förändra myndighetsspråket” (ibid). Där samlade författarna de erfarenheter de 
skaffat sig under projektet och syftet med rapporten var att myndigheter skulle inspireras av den vid 
det egna arbetet med språkvård (ibid). En annan viktig rapport publicerades av Statskontoret 2001 och 
fick namnet ”På väg mot ett bättre myndighetsspråk”. Rapporten hade som främsta uppgift att ta fram 
ett diagnosinstrument för att mäta begripligheten i myndighetstexter. Det resulterade i Klarspråkstestet 
på Språkrådets webbsida. Klarspråkstestet finns för två typer av texter, rapporter och beslut (Institutet 
för språk och folkminnen 2). Testet hjälper skribenten att ställa sig frågor om texterna för att se om de 
lever upp till det tänkta syftet och har en begriplig utformning. Samma rapport föreslog även att 
ansvaret för klarspråk skulle flyttas från den dåvarande Klarspråksgruppen till en ny myndighet med 
ansvar för myndighetsspråkvård. Också betänkandet ”Mål i mun” från Kommittén för svenska språket 
föreslog detta (2002). Betänkandet redogjorde även för flera förslag på hur svenskans ställning kunde 
säkras samt föreslog att myndighetsspråkvården skulle få ett ökat stöd. ”Mål i mun” och ”På väg mot 
ett bättre myndighetsspråk” ses som bidragande anledningar till att ansvaret för myndighetsspråkvård 
förflyttades 2006 och att Språklagen fastslogs (Hedlund 2013:71–73). Ansvaret förflyttades till 
Språkrådet som är en avdelning av myndigheten Institutet för språk och folkminnen och det är de som 
idag har ansvaret för klarspråksfrågor (ibid).  
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Efter Språklagens inträde har definitioner för klarspråk och klarspråksarbete tagits fram. Det är Ess, 
föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska, och TNC, Terminologicentrum, som har samarbetat 
för att ta fram dessa definitioner och sedan publicera dem i Rikstermbanken (Ess och TNC 2013). 
Definitionen av klarspråk lyder: “Språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda 
mottagarna” (Rikstermbanken 2013a). Definitionen förtydligas vidare (Rikstermbanken 2013a): 
 

”Tydligt språk ska tolkas som motsatsen till onödigt komplicerat språk, till 
exempel komplicerad meningsbyggnad, ålderdomligt ordval och otydliga samband 
mellan meningarna. Vad som är tydligt är alltså inte beroende av mottagarna. Det 
kan dock förändras över tid och dessutom skilja sig mellan textgenrer. 

Begripligt språk ska tolkas som att språket är anpassat så att mottagarna bör kunna 
förstå. Det innebär att den som till exempel skriver en text ska tänka på läsarna när 
hen väljer ut vilken information texten ska innehålla, i vilken ordning innehållet 
ska presenteras och vilka ord som ska användas. 

De avsedda mottagarna ska tolkas som de som avsändaren vill nå. Begripligt 
språk förutsätter alltså att avsändaren gör en korrekt och grundlig analys av vilka 
som är mottagare av till exempel en text och hur mottagarna ska använda texten. 
Observera också att anpassningarna till de avsedda mottagarna kan göra texten 
svår att förstå för andra mottagare, men att texten ändå kan vara skriven på 
klarspråk.” 

     

Definitionen skiljer sig delvis från Språklagens idé om ett enkelt, vårdat och begripligt språk. Jag 
anser dock att de tre centrala begreppen från Språklagen är synliga även i denna definition. Den 
”begripliga” aspekten är synlig också här och bygger på att den tilltänkta läsaren ska kunna begripa 
texten. Här förklaras det Språklagen kallar ”enkelt” språk som ett tydligt språk. I definitionen visas på 
vikten av att framställa texter med ett okomplicerat språk. Det som inte uttrycks explicit i denna 
definition är Språklagens krav på ett ”vårdat” språk. Däremot borde ett vårdat språk vara en 
förutsättning för att skriva en tydlig och begriplig text. 

 

Definitionen av klarspråksarbete lyder: “Systematiskt arbete för att få språklig kommunikation mellan 
sändare och mottagare att fungera så effektivt som möjligt med hjälp av klarspråk” (Rikstermbanken 
2013b). Den verksamhet som analyseras i denna studie är ett klarspråksarbete.  

 

För att skilja de klarspråksråd som är producerade vid Örebro kommun från de producerade av andra 
organisationer kommer jag skilja på lokala klarspråksråd och praxis för klarspråksråd. Hädanefter 
benämns Örebro kommuns klarspråksråd som de lokala klarspråksråden eller som råden i 
riktlinjerna. De råd som till exempel Språkrådet publicerar på sin webbplats eller råd tagna från 
publikationer gjorda i samarbete med Språkrådet kallas för praxis för klarspråk.  

 

Klarspråk kan även användas i privata verksamheter (Hedlund 2013:7) och inom muntlig 
kommunikation (Rikstermbanken 2013a). Men i denna studie är det skriftlig kommunikation från en 
myndighet som aktualiseras. 

3.2 Brukstext 
Det är två brukstexter som är material för textanalyserna i denna undersökning. Till bruksprosa räknas 
en mängd olika texter, till exempel reklamannonser och prislappar (Hellspong & Ledin 1997:15). 
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Bruksprosa ställs ofta mot den mer estetiska skönlitteraturen (ibid:14). Brukstexter definieras främst 
utifrån två faktorer: praktisk funktion och framställningssätt (ibid:6). En brukstext har en tydlig 
praktisk funktion och syftar till att få läsaren att göra något. Det finns flera praktiska uppgifter som en 
brukstext kan gestalta, till exempel den informativa, den instruktiva och den övertalande (ibid). 
Brukstexter har också ett speciellt framställningssätt eftersom dess praktiska uppgifter ställer krav på 
en sakligt inriktad framställning (ibid:17).   

 
Hellspong och Ledin listar tre anledningar till att göra textanalys på brukstexter (1997:11–13). Den 
första är humanistisk; genom att analysera brukstexter kan förståelse skapas för hur medlemmarna i en 
skriftspråkskultur handlar. Den andra är hermeneutisk; det är ett sätt att försöka tränga in på djupet i 
en text och verkligen förstå vad den säger. Det tredje handlar om att studera textens framställningssätt 
för att ta reda på hur den formar informationen. Dessa tre inriktningar gäller även för denna studie.  

3.3 Genre 
I denna undersökning definierar jag de två brukstexterna efter deras genre. Att dela in texter efter 
genre innebär att texterna kategoriseras utefter språkbrukarnas klassificeringar (Ledin 1996:6). Detta 
eftersom en genre är framvuxen ur den situation där den är aktiv (Hellspong & Ledin 1997:25). I den 
situationen har genren särskilda och allmänt kända syften (ibid:54) och situationen blir en ram för hur 
genren kan utformas (Ledin 1996:10). Ledin kontrasterar genrebegreppet mot ”texttyp” och menar att 
”texttyp” är en vetenskaplig klassificering där de olika typerna växer fram ur teoretiska konstruktioner 
(1996:11–12). Genrebegreppet skapar alltså en möjlighet att få ett tydligt sammanhang mellan text och 
verksamhet eftersom man utgår ifrån de indelningar som ett textsamfund själva gör (Hellspong & 
Ledin 1997:25). Ett textsamfund är de som har kunskap om och använder genren (ibid). Hellspong och 
Ledin beskriver genre som ”en socialt förankrad textsort, som har fått sitt namn av sina användare och 
som är rotad i en viss verksamhet” (1997:24). Genrer utgår från de kriterier som ställs på en text men 
är inte språkliga kategori som enbart bygger på ett antal språkdrag (Ledin 1996:11–12). De språkliga 
dragen visar istället vad som är typiskt för genren men definierar den inte (ibid:12).  

Genrer styr hur läsare tolkar texter och självklart hur skribenter utformar texter (Hellspong & Ledin 
1997:24). Det är ett begrepp som bygger på normer eftersom det avgränsar hur texter inom en 
situation kan utformas (Ledin 1992:12). De normer som råder över de möjliga språkliga uttryck som 
kan gestaltas i en genre kallas i denna undersökning för kod. Hellspong och Ledin beskriver kod som 
normer för hur en verksamhet använder språket (1997:55). De förklarar också att det är typiskt för en 
kod som produceras inom en myndighet att vara asymmetrisk (Hellspong & Ledin 1997:53). 

Genre utgår alltså från en texts funktion snarare än dess form. I denna undersökning analyseras en 
broschyr och en rapport. Båda texterna har kategoriserats till dessa genrer av textsamfundet Örebro 
kommun. Texternas genrer är framvuxna ur myndighetens organisation efter kravet att myndigheter 
ska delge medborgarna information om kommunens arbete och ge dem förutsättningar för att arbeta 
inom Örebro kommun.  

3.4 Normer och auktoritet 
Normer är ett nödvändigt faktum i ett samhälle. De både minskar människors valmöjligheter och 
skapar trygghet (Teleman 1975:13). Normer bildar normgemenskaper och i dessa gemenskaper finns 
sociala konventioner som deltagarna är överens om, medvetet eller omedvetet (ibid:13–19). Josephson 
presenterar normer på följande vis: ”Med norm avser jag ungefär förväntat och accepterat beteende, 
och normering inkluderar alla de processer – implicita som explicita som spontana eller planerade – 
som skapar normer” (2005:82). Det är denna syn på normer som jag tillämpar i denna undersökning. 
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De riktlinjer som Örebro kommun har utvecklat för skrivande är explicita förväntningar på 
skribenterna och därmed ett normerande dokument för klarspråksanvändningen på kommunen. 
Normer kan vara kodifierade eller fiktiva (Josephson 2005:82). En kodifierad norm är skapad av en 
auktoritet medan en fiktiv är framvuxen ur samhällets praktiska handlingar (ibid).  Riktlinjerna hos 
Örebro kommun, som jag utgår från i denna undersökning, är kodifierade normer eftersom det är en 
auktoritet (kommunikationsavdelningen) som skapat dem.  

 

Huruvida normer efterföljs eller inte beror på deras auktoritet. En texts auktoritet vilar på den 
institutionella grunden; avsändarens ställning har stor betydelse för om texten uppfattas som auktoritär 
(Englund, Hultén, Mårdsjö Blume & Selander 2003:164). En auktoritets typ av makt är däremot 
oväsentlig om språkgemenskapen som ska följa normerna är överens om dess tillämpning (Josephson 
2005:82). I detta fall är auktoriteten tydligt märkbar och riktlinjerna ska användas normerande, 
institutionen är inte gömd.  

 
Det finns olika slags normer för text och skrivande. Josephson skiljer textnormer från språknormer och 
förklarar att de förra är mer vaga och råder för textens helhet medan de senare berör den språkliga 
nivån och behandlar till exempel stavning och på så vis kan vara mer detaljerade (2006:5–23). 
Textnormer handlar om textriktighet, om språk i funktion (ibid). Dessa har ett starkt 
mottagarperspektiv och reglerar textens begriplighet (ibid). Exempel på textnormer är till exempel 
normer för disponering av text och rubriksättning samt liknande aspekter ur ett textövergripande 
perspektiv (ibid). Språknormer rör språkriktighet och råder över stavning, ordböjning, ordval och 
meningsbyggnad. I denna undersökning analyserar jag några lokala klarspråksråd som bygger på 
språkriktighet. Det handlar om språknormer för ordval och meningsbyggnad.  

 

En annan sorts norm som är aktuell i denna undersökning är genrenormer. De visar på det mönster 
som styr utformning av en text inom genren (Ledin 1996:12). Normerna styr också hur läsaren tolkar 
genren (ibid). De kan vara mer eller mindre hårda beroende på genre (Hellspong & Ledin 1997:25). I 
vissa fall är de mycket specifika och noggranna, i andra fall ger de skribenten mer frihet.  

3.5 Verksamhetsteori 
För att beskriva kommunens klarspråksarbete använder jag Knutagårds (2003:100–104) beskrivning 
av verksamhet och verksamhetsteori. Knutagård förklarar att en verksamhet bygger på behov, motiv, 
mål och handlingar (ibid). En verksamhet växer fram utifrån ett behov, bygger på ett motiv och utför 
handlingar för att nå ett mål. Knutagård beskriver att det till viss del går att styra de handlingar som 
utförs för att uppnå målet. Målet behöver inte vara tydligt men det finns alltid ett motiv bakom 
handlingarna som ger arbetet mening och betydelse. Hela verksamheten växer fram ur ett identifierat 
behov. Vidare leder verksamheten till kompetensutveckling och gör det möjligt att utföra arbete som 
tidigare inte kunde genomföras på grund av brist på kunskaper.  
 
För att anknyta denna teoretiska ram till temat för undersökningen beskriver jag här en möjlig 
klarspråksverksamhet. Upprinnelsen till verksamheten kan tänkas vara en myndighet som upplever ett 
behov av att uttrycka sig tydligare för att förbättra kommunikationen med medborgarna. Motivet 
skulle kunna vara att det underlättar arbetsbördan för de som skriver på myndigheten. För att lyckas 
med detta sätter myndigheten upp ett mål som exempelvis innebär att alla medarbetare som arbetar 
med att producera extern text, inom ett år, ska ha gått introduktionskurser i klarspråk. Kurserna samt 
deltagandet på kurserna är de handlingar som utförs för att målet ska kunna uppnås.   
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4. Material  
Nedan följer en presentation av det material som jag analyserar i undersökningen. Till textanalysdelen 
hör det normerande dokument som textanalyserna bygger på, riktlinjerna för skrivande vid 
kommunen, samt den broschyr och den rapport som textanalyserna utförs på. Intervjuerna har 
resulterat i material som också analyseras, informanternas svar. Dessa presenteras sammanfattat i 
resultatdelen och redogörs inte för i detta kapitel.  

4.1 Skriva i tjänsten. Riktlinjer vid Örebro kommun 
Det normdokument som ligger till grund för urvalet av de lokala klarspråksråden heter ”Skriva i 
tjänsten. Riktlinjer vid Örebro kommun”. Det omarbetades under 2014 och publicerades i en reviderad 
version. I Riktlinjerna står det att syftet med dem är att de “säkerställer ett riktigt agerande och en god 
kvalitet vid handläggning och utförande” (Örebro kommun 2014a). De ska alltså uppfattas som en 
reglerare för att texter producerade vid kommunen ska ha god kvalitet. Det är ett 19 sidor långt 
dokument som berör både språknormer och textnormer. Det rör sig om allt ifrån specifika råd om bruk 
av skiljetecken till mer vaga råd om att skribenten ska tänka på läsaren. Riktlinjerna innehåller även 
väldigt lokala råd, exempelvis hur man skriver namnen på kommunens avdelningar.  
 
De råd som aktualiseras i denna undersökning har jag främst valt för att de tillhör praxis för klarspråk. 
Men jag har även valt dem ur en praktisk synvinkel. De är råd där tillämpningen går att mäta. Råd som 
exempelvis “dela upp texten i stycken” och ”tänk på läsaren” är problematiska att mäta. Det är även 
svårt att inte vara för subjektiv i bedömningen om skribenten har lyckats följa sådana råd eller inte.  
 
Klarspråksråden som är aktuella i denna analys finns på sidorna 6–8 i riktlinjerna (Örebro kommun 
2014a). Det första rör meningslängden och hur denna varieras. Rådet lyder: ”Variera meningarnas 
längd” (Örebro kommun 2014a:6). Detta är ett råd som enligt riktlinjerna ger texten flyt. Hellspong 
och Ledin förklarar att det är ett effektfullt sätt att framställa text (1997:77). Ett andra råd som jag 
analyserar i denna undersökning innebär att skribenterna ska använda aktiva verb istället för passiva. I 
riktlinjerna står: ”Använd aktiva verbformer. Skriv vem som gör vad, till exempel: 
’Socialförvaltningen utreder frågan’, inte ’frågan utreds av Socialförvaltningen’.” (Örebro kommun 
2014a:6). Aktiva verb gör att tonen i texten blir ledigare medan passiva verb gör tonen mer stel och 
otydlig (Språkrådet 2014a:16). Passiva verb bör därför undvikas, speciellt eftersom de döljer vem som 
gör något (Hellspong & Ledin 1997:70). Ett annat råd som är aktuellt i undersökningen innebär att 
skribenter ska undvika att stapla bisatser på varandra (Örebro kommun 2014a:6). Undvikandet av 
detta ska enligt riktlinjerna göra att texten får flyt (ibid). Två råd som jag också analyserar i 
undersökningen uppmuntrar skribenterna att stryka ord som är krångliga eller ålderdomliga och att 
försöka att inte drabbas av substantivsjukan (ibid:7–8). Genom att sätta sig in i läsarens situation ska 
skribenterna kunna avgöra vilka ord som kan användas och vilka som är krångliga eller ålderdomliga 
(ibid:7). I riktlinjerna listas även vissa sådana ord som bör undvikas, dessa redovisar jag i 
metodavsnittet 5.2.1.4. Riktlinjerna hänvisar även till Svarta listan (Regeringskansliet 2001) som är en 
lista över ord som bör undvikas. För att inte drabbas av substantivsjukan ska skribenterna undvika att 
göra substantiveringar av verb. Substantiveringar ses som ett problem i de fall där de gör att ett nytt 
verb krävs (Örebro kommun 2014a:8). Även här listas några exempel som redovisas i metodavsnittet 
5.2.1.4. Substantiveringar bör undvikas eftersom många substantiveringar gör att en text blir tung, 
opersonlig och mångordig (Språkrådet 2014:24). Det sista lokala klarspråksrådet som jag kommer 
analysera i denna undersökning lyder: ”Läsaren ska känna att det är honom/henne du skriver till eller 
för – skriv ’du’. Skriv inte ’Du’ eller ’Ni’ med stor begynnelsebokstav” (ibid:6).  
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4.2 Material till textanalyser  
Som föremål för textanalyserna har jag valt två texter som är producerade 2014. Detta eftersom de 
lokala klarspråksråden reviderades under 2014. Materialet består av två texter, en broschyr och en 
rapport.  

4.2.1 Broschyren 
Broschyren heter ”Starta eget inom barnomsorgen”. Den går att ladda ner som pdf-fil via Örebro 
kommuns webbsida (Örebro kommun 2014b). Det är därifrån texten har hämtats till denna 
undersökning. Broschyren är 8 sidor lång. Den första sidan består främst av bild och titelrubrik och 
kommer inte analyseras i denna undersökning. I broschyren finns information om hur man går tillväga 
för att starta privat barnomsorg inom Örebro kommun. Informationen består exempelvis av vilken 
utbildning som krävs hos den ansvariga, vilka bidrag kommunen delar ut och vilka blanketter som ska 
fyllas i av dem som vill starta pedagogisk verksamhet inom kommunen.   

4.2.2 Rapporten 
Rapporten heter “Delårsrapport med prognos 2 2014” och det är Kommunledningskontoret som är 
textens avsändare. Även denna text har hämtats i pdf-format från kommunens webbsida (Örebro 
kommun 2014c). I analysen har jag avgränsat materialet. Hela rapporten är över 90 sidor lång och det 
är en orimlig textmassa att analysera för undersökningens storlek. Istället analyseras sida 3–5, som är 
en sammanfattning av hela rapporten. Denna del har valts eftersom jag tror att det är den del som blir 
läst av flest. De som har tidsbrist eller de som inte riktigt känner sig träffade av textens syfte kan läsa 
här för att bara få en kort redogörelse. Sammanfattningen ger en introducerande inblick i vad resten av 
rapporten kommer handla om och redogör för förslag till beslut som Kommunstyrelsen bör ta i 
beaktande. Den blickar också framåt över kommande prognosperiod och redovisar viktiga händelser 
som kommer påverka kommunen under perioden.  

4.3 Material till intervjuer  
Till undersökningen hör även intervjuer med två medarbetare på Örebro kommun. Den ena 
medarbetaren arbetar som informatör på kommunens kommunikationsavdelning och har ansvar för 
kommunens klarspråksarbete. Den andra medarbetaren arbetar som enhetschef på en av kommunens 
avdelningar och hen har genomgått den klarspråksutbildning som kommunen erbjuder medarbetarna. 
Jag kontaktade Informatören och sedan hjälpte hen mig att kontakta Enhetschefen. Detta eftersom jag 
ville komma i kontakt med någon som skriver men som inte har det som sin främsta arbetsuppgift. 

På svaren från intervjuerna appliceras en analys ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. En 
sammanfattning av resultaten redovisas tillsammans med analysen i resultatdelen.  

5. Metod 
För att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet har jag delat in undersökningen i tre delar. Den 
första delen består av analyser av de aktuella texternas kontext. Denna del ska ge en djupare förståelse 
för texternas uppkomst. Den andra delen består av textanalyser av de aktuella texterna. Textanalyserna 
ska, utifrån några utvalda lokala klarspråksråd, ge svar på om råden är synliga i texterna (se de sex 
första frågeställningarna i avsnitt 1.2). Både kontextanalyserna och textanalyserna bygger på en 
textanalysmodell av Hellspong & Ledin (1997). Den tredje delen består av två intervjuer med 
medarbetare på Örebro kommun. Intervjuernas syfte är att bidra med information om hur 
klarspråksverksamheten är organiserad (se den sista frågeställningen i avsnitt 1.2).  
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Undersökningens inriktning är främst kvalitativ men den har också kvantitativa inslag. En kvalitativ 
ansats har för avsikt att skapa förståelse för ett fenomen (Nyberg & Tidström 2012:125). 
Undersökningen söker förståelse för klarspråk i praktiken. Intervjuerna är en rent kvalitativ del där 
utgångspunkten är medarbetarnas uppfattningar och upplevelser. Det faktum att undersökningen består 
av ett litet textmaterial och få informanter gör också undersökningen kvalitativ. För att kunna besvara 
undersökningens syfte behöver förekomsten av de lokala klarspråksråden räknas och då tillämpas ett 
kvantitativt perspektiv.  
 

5.1 Kontextanalys 
Hellspong och Ledin presenterar en textanalysmodell som betonar vikten av att förstå texten i sin 
kontext för att kunna borra in på djupet av den (1997:49). De förklarar att för att förstå hur en text är 
formad måste dess kontext tas med i beräkningen (ibid). Eftersom denna undersökning har utgått ifrån 
deras textanalysmodell (läs mer om tillämpningen av denna i avsnitt 5.2 nedan) så har jag även gjort 
kontextanalyser av texterna. Jag har analyserat texternas situationskontext, intertextuella kontext och 
kulturkontext. Till situationskontexten hör verksamhet, deltagare och kommunikationssätt (ibid:50–
56). Den verksamhet som aktualiseras i situationskontexten berör verksamheten bakom texten till 
skillnad från den verksamhet (klarspråksverksamheten) som jag i denna undersökning har använt som 
analysverktyg. För att kunna särskilja dem kommer jag i fråga om situationskontextens verksamhet 
prata om organisation. De gånger som enbart verksamhet nämns menar jag den verksamhet som är 
Örebro kommuns klarspråksarbete.  
 
Det som skapar situationskontexten är organisationens syfte och diskurs, de olika deltagarrollerna och 
relationen mellan dem, samt hur detta framställs i textsyftet med hjälp av kod och medium (Hellspong 
& Ledin 1997:50–56). Textens möjliga utformning styrs av organisationens syfte, tid och plats 
(Hellspong & Ledin 1997:50). Detta hjälper läsaren att placera texten och skapa ett sammanhang. Det 
grundläggande tanke- och handlingsmönster som utmärker organisationen kallas för diskurs (ibid:51). 
Diskursen visar samband med andra texter inom organisationen och skapar en meningsfullhet mellan 
dem (ibid). De texter som har analyserats i denna undersökning anser jag uttrycker en 
myndighetsdiskurs. Ett typiskt drag för en myndighetsdiskurs är kravet på exakthet (ibid:68). En text 
består av deltagare, både avsändare och mottagare. Dessa deltagare kan realiseras på olika sätt och hur 
de samspelar, asymmetriskt eller symmetriskt, spelar roll för hur läsaren tolkar texten (ibid:52–53). 
Rollerna kan bestå av människor men de kan också vara institutioner (ibid). Textens syfte och genre är 
också en del av situationskontexten (ibid:55). Hur detta uttrycks i språkbruket visas i textens kod 
(ibid:54). Koden kan vara bred eller smal: en bred kod förstås av fler, medan en smal kod avgränsar 
mottagarna efter kunskap inom ämnet (ibid). Ytterligare en faktor som påverkar textens 
situationskontext är textens medium (ibid:56). Det är det medel som används för att göra texten 
tillgänglig för läsaren. Det är avgörande för kommunikationen av texten eftersom en texts utformning 
anpassas efter det aktuella mediet (ibid).  
 
Förutom situationskontexten har även texternas intertextuella kontext och kulturkontext analyserats. 
Den intertextuella kontexten är textens relation med andra texter (Hellspong & Ledin 1997:56). Den 
består av både vertikal intertextualitet som ger uttryck för relationen med andra texter inom samma 
genre och horisontell intertextualitet som ger uttryck för relationen med texter från andra genrer eller 
verksamheter än den aktuella (ibid:56–57). Kulturkontexten är något vidare och visar på generella 
förutsättningar för en text (ibid:58). Hellspong och Ledin har delat in den i tre delar: den materiella 
kulturen, den sociala organisationen och den andliga kulturen (ibid:59). Den materiella kulturen 
påverkas av de redskap och tekniker som finns tillgängliga för textproduktion. Den sociala 
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organisationen visar de handlingsmönster som påverkar livet hos människorna i samhället där texten 
produceras. Den andliga kulturen är de tankesätt, attityder och värderingar som uttrycks i textens 
sociala sammanhang.   
 

5.2 Textanalys 
I avsnittet om brukstexter (3.2) redogjordes för flera fördelar med textanalys av brukstexter. 
Ytterligare ett argument för att genomföra textanalyser är att en text inte får sin fullständiga innebörd 
förrän den möter läsaren (Hellspong & Ledin, 1997:49). Som bara ord på ett papper har en text endast 
en möjlig innebörd men när läsaren tolkar orden och sammanhanget uppstår flera tolkningsmöjligheter 
(ibid). Genom en textanalys kan jag få grepp om hur medarbetarna på Örebro kommun använder de 
utvalda lokala klarspråksråden. Utöver detta kan jag få en inblick i hur medarbetarna kan tänkas tolka 
de lokala klarspråksråd kommunen utarbetat.  
 
Vid analyserna av rapporten och broschyren från Örebro kommun har jag, som tidigare nämnts, 
inspirerats av Hellspong och Ledins modell för textanalys (1997). Det är en modell som i flera 
aspekter bygger på Hallidays sociosemiotiska modell (ibid:284). Framför allt har Hellspong och Ledin 
tagit vara på de tre metafunktioner som Halliday beskriver: den textuella, den interpersonella och den 
ideationella (Hellspong & Ledin 1997). Författarna uttrycker dock att de till viss del inte har samma 
synsätt som Halliday, exempelvis tolkar de metafunktionerna annorlunda (ibid:285). Ett exempel på 
detta är att Hellspong och Ledin, till skillnad från Halliday, kategoriserar lexikogrammatiken som en 
del av den textuella metafunktionen (ibid). I Sverige har Holmberg och Karlsson (2013) anpassat 
Hallidays sociosemiotiska modell till svenskan. De presenterar en modell som bygger på en idé om att 
grammatik både skapar och uttrycker betydelse (Holmberg & Karlsson 2013: 11). Specifikt för denna 
modell är dess fokus på betydelse och funktion (ibid:10). En annan viktig aspekt av denna modell är 
att den inte ser avvikelser i språket som fel utan som en del av systemet (ibid).  
 
Metodmodellen för denna undersöknings textanalyser har byggt på två av de tre metafunktioner som 
Hellspong och Ledin presenterar (1997). Det är den textuella och den interpersonella metafunktionen. 
Till den textuella metafunktionen hör textens form, dess textuella uppbyggnad och dess struktur 
(Hellspong & Ledin 1997:65). Hellspong och Ledin delar in metafunktionen i tre delar: 
lexikogrammatik, textbindning och komposition (ibid:65–111). I denna undersökning analyserades 
lexikogrammatiken, vilket är det som rör en texts ordnivå och syntax (ibid:67). En sådan analys 
undersöker främst textens form, men ger också en inblick i textens innehåll, funktion och stil (ibid). 
De lokala klarspråksråd som jag har analyserat befinner sig på både ordnivå och meningsnivå. Att 
undvika passiva verb, ålderdomliga eller krångliga ord och substantiveringar är råd som rör ordnivån 
av lexikogrammatiken. Hur bisatser ordnas är en fråga om syntax och variationen av meningslängden 
också, det ena på satsnivå och det andra på meningsnivå.  
 
Den interpersonella metafunktionen berör textens sätt att bygga relationer och samspela med läsaren 
(Hellspong & Ledin 1997:158). Hellspong och Ledins textanalysmodell skiljer på tre aspekter som 
påverkar relationen i en text; språkhandlingar, attityder och ramar (1997:158–193). I denna 
undersökning analyserades ramarna eftersom ett av de lokala klarspråksråden berör dessa. Enligt 
Hellspong och Ledin har varje text en egen textvärld som består av en inre miljö som är anpassad efter 
textens syfte (1997:172–173). De skriver att miljön visar, uttryckligen eller underförstått, textens ram. 
Ramen skapar alltså en inre miljö för textens syfte (ibid). Vidare förklarar de att språket förmedlar 
ramen genom de relationer och roller som visas. De relationer som visas med språket påverkar hur 
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texten bygger relationer med mottagaren. I den inre miljön skapas textjag och textdu. Dessa visar på 
förhållandet mellan rollerna och hur avsändaren ser på relationen som asymmetrisk eller symmetrisk. 
I denna undersökning analyserades ett lokalt klarspråksråd som uppmanar skribenten att skriva direkt 
till läsaren, genom ett du-tilltal, så att hen ska känna sig som den tilltänkta mottagaren. Du-tilltalet är 
en del av det textdu som kan realiseras i en texts ram (Hellspong & Ledin 1997:173).  
 
Den ideationella metafunktionen har inte fått något utrymme i denna studie även om det vore 
önskvärt. Metafunktionen rör en texts innehållsmönster och frågar vad den egentligen vill säga 
(Hellspong och Ledin 1997:115). Klarspråk handlar i högsta grad om innehåll och hur det förmedlas, 
men de lokala klarspråksråd som ligger till grund för detta arbete tillhör lexikogrammatiken och 
ramarna och därför har denna metafunktion fått lämna företräde för de andra. Analysen kan alltså inte 
säga något om textens budskap utan koncentrerar sig på språket och stilen.  
 

5.2.1  Avgränsningar i textanalyserna 
Nedan presenterar jag hur jag tolkat de lokala klarspråksråden och vilka avgränsningar som jag gjort 
för de olika råden inför textanalyserna. Avgränsningar av materialet presenteras i kapitel 4.  
 
De fullständiga texterna går att finna i undersökningens bilagor. I bilagorna finns enbart de delar av 
texterna som jag har analyserat. Originaltexterna går att finna på Örebro kommuns webbsida (Örebro 
kommun 2014b och Örebro kommun 2014c). I bilaga 1 (broschyr) och 2 (rapport) finns sidnumrerade 
versioner av texterna enligt deras originalsidnummer. Här visas hur texterna är fördelade över sidorna 
vilket hänvisas till vid ett flertal gånger under resultatavsnittet. Jag kommer även hänvisa till 
radnummer i texterna. Radnumrerade versioner av texterna finns därför i bilaga 3 (broschyr) och 4 
(rapport). I dessa bilagor är texterna enbart radnumrerade och inte sidnumrerade enligt 
originaltexterna. Detta eftersom originaltexternas sidnumrering skulle leda till stora delar med 
radnummer utan text. Som det ser ut nu löper istället radnumreringen fritt.  

5.2.1.1 Avgränsningar gällande varierad meningslängd 
Att variera meningslängden är ett av de råd placerats under rubriken ”Ge texten flyt” i riktlinjerna. 
Någon närmare beskrivning av vad rådet innebär ges däremot inte. Jag har behövt specificera rådet för 
att jag skulle kunna bedöma om det är synligt eller inte i texterna och jag har därför vänt mig till andra 
normerande klarspråkskällor för att få inspiration. I ”Myndigheternas skrivregler” råder Språkrådet 
skribenter att skriva lättlästa texter genom att varva korta meningar med långa (Språkrådet 2014:15). 
Även Klarspråkstestet för rapporter menar att varvandet av korta och långa meningar ger texten ett 
bättre flyt (Institutet för språk och folkminnen 2). I analysen har jag därför utgått från att rådet är 
synligt om meningslängden varierar och inte flera meningar i följd är lika långa. Det betyder dock inte 
att en kort mening måste följas av en betydligt längre mening utan snarare att meningarna inte bör vara 
lika långa.  
 
För att avgöra om rådet är synligt i texterna har jag beräknat antalet grafiska meningar i varje text. En 
grafisk mening är en mening som består av inledande stor bokstav och punkt. Detta gör att rubriker 
(förutom den frågeformulerade rubriken på rad 23 i broschyren) och flera punktlistor inte tagits med i 
beräkningarna. Denna avgränsning har jag gjort för att jag inte ska få ett missvisande resultat. De 
flesta rubrikerna består bara av ett ord och punktlistorna är olika utformade vad gäller placering av 
punkt. Om jag hade tagit med dessa i beräkningen hade jag fått ett resultat som inte var representativt 
för resten av textens utformning.  
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Jag har även gjort avgränsningar för hur förkortningar, siffror, internetadresser och ord sammansatta 
med bindestreck skulle beräknas. De förkortningar som förekommer, t.ex. “mnkr” har analyserats som 
ett ord. De sammanhållna siffror som finns i texten har setts som ett ord, även telefonnumret på rad 
116 i broschyren och konstruktioner som ”1–2” (se broschyren). I rapporten finns två 
ordkonstruktioner sammansatta med bindestreck. Det är “750-årsfirande” på rad 92 och “vindkraft- 
och biogasproduktion” på rad 96. Det förstnämnda har räknats som ett ord medan det sistnämnda 
räknas som tre ord. Även internetadresser har räknats som ett ord, t.ex. ”orebro.se”.  

5.2.1.2 Avgränsningar gällande aktiva verb 
Ett lokalt klarspråksråd som jag analyserat i denna undersökning innebär att skribenter ska använda 
aktiva verbformer. Riktlinjerna betonar vikten av att skriva vem som är aktiv i en sats och 
exemplifierar det med en s-passivering. Jag har tolkat det som att om texterna innehåller passiva 
verbkonstruktioner har skribenten misslyckats och detta råd är osynligt.  

5.2.1.3 Avgränsningar gällande bisatser 
Ett annat klarspråksråd som enligt riktlinjerna ska ge texten flyt innebär att skribenter inte ska stapla 
bisatser på varandra. Här har analysen inte begränsats efter grafiska meningar utan den har utgått ifrån 
de satser som innehåller finita verb. Jag har tolkat rådet så att om texterna inte är uppbyggda av 
meningar med andra- eller tredjegradsbisatser är rådet synligt. Detta eftersom jag bedömer att det är 
dessa som ofta ställer till med problem i en text.  

5.2.1.4 Avgränsningar gällande krångliga eller ålderdomliga ord 
Skribenter vid Örebro kommun förväntas också undvika att använda krångliga eller ålderdomliga 
uttryck. Riktlinjerna menar att dessa uttryck är en del av det språk man inte ska använda på Örebro 
kommun och råder skribenter att sätta sig in i läsarens perspektiv för att veta vilka ord som inte är 
användbara. De listar också några ord som inte bör användas. Dessa är: ”gällande/angående”, 
”erhålla”, ”icke/ej”, ”erlägga”, ”skall” och ”föreligger” (Örebro kommun 2014a). Vidare hänvisar de 
till ”Svarta listan” (Regeringskansliet 2011) som ges ut av Statsrådsberedningen och som egentligen 
fokuserar på ordval i författningsspråk men som är användbar i all sorts kommunikation. Listan består 
av ord som bör undvikas och förslag på utbytbara alternativ. För att denna analysdel inte skulle bli 
subjektiv har jag använt ”Svarta listan” och riktlinjernas listade ord som utgångspunkt för 
bedömningen av vilka ord som är krångliga eller ålderdomliga. Jag har ansett att klarspråksrådet är 
synligt om dessa ord inte finns i texterna.   

5.2.1.5 Avgränsningar gällande substantivsjukan 
Riktlinjerna varnar skribenterna för att drabbas av substantivsjukan. De menar att man ska undvika att 
göra substantiv av verb, en av anledningarna är att det ofta genererar i ett till verb. Riktlinjerna 
innehåller också några exempel på formuleringar som skribenterna ska undvika. Dessa är: ”erlägga 
betalning”, ”bedriva studier”, ”inkomma med yttrande” och ”göra en undersökning” (Örebro kommun 
2014a). Men en konstruktion som gör ett substantiv av ett verb, hädanefter kallat för substantivering, 
kräver inte alltid ett nytt verb (jfr Hellspong och Ledin 1997:67), så är t.ex. “utbildning” (rad 26 i 
broschyren) en substantivering av “utbilda” men i just detta fall kräver inte substantivet mer verb än 
vad det ursprungliga verbet skulle kunna göra (jag tänker mig en konstruktion som “jag är utbildad 
språkkonsult”, men det kan även kräva ett nytt verb i andra möjliga konstruktioner). Dessa 
substantiveringar kan göra en text abstrakt (Hellspong & Ledin 1997:68) men de har alltså inte 
analyserats eftersom det inte är sådana konstruktioner som bör undvikas. I analysen har jag avgjort 
synligheten av detta klarspråksråd utifrån de substantiveringar som kräver ett nytt verb. Är dessa 
substantiveringar vanligt förekommande i texterna betyder det att detta råd är osynligt.  
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5.1.2.6 Avgränsningar gällande tilltal 
I denna analysdel har jag undersökt hur texten kommunicerar med sina läsare. Ett lokalt klarspråksråd 
är att tilltala läsaren med ”du” så att hen känner sig som den tilltänkta mottagaren. Om texterna 
använder ett du-tilltal betyder det att detta råd är synligt.  

5.3 Sammanfattning av metodmodeller för kontextanalyser och textanalyser 
Sammanfattningsvis bygger denna metodmodell på kontextanalyser och textanalyser med inriktning 
på lexikogrammatik och en interpersonell ram. Som visats följer inte denna undersöknings 
metodmodell hela den textanalysmodell som Hellspong och Ledin presenterar (1997) utan är anpassad 
efter undersökningens syfte. Författarna skriver att det är viktigt att göra en avvägning av aspekternas 
betydelse för målet med textanalysen (Hellspong & Ledin 1997:47). De förklarar att arbetet förlorar en 
viss mening om textanalysen bara görs mekaniskt utefter deras modell. Till denna undersökning har 
jag valt ut sex lokala klarspråksråd (fem som tillhör den textuella metafunktionen och ett som rör den 
interpersonella) och i analysen har jag räknat deras förekomst och har syftat till att dra slutsatser 
utifrån de textuella och interpersonella metafunktionerna.   
 
5.4 Intervjuer  
De intervjuer som har utförts är faktaintervjuer med ett fenomenologiskt perspektiv. Faktaintervjuer 
söker just fakta (Kvale & Brinkmann 2014:192) och det fenomenologiska perspektivet fokuserar på 
informanternas erfarenheter av ett fenomen (ibid:44). Intervjuerna har varit utformade som 
halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, vilket är en intervjuform där intervjuaren försöker förstå ett 
fenomen genom att lyssna på upplevarnas erfarenheter (ibid:165). Strukturen gör det möjligt att 
förändra frågornas form och ordning under intervjusituationen om det är önskvärt för att följa upp 
informantens svar (ibid). De aktuella intervjuerna söker fakta om klarspråksverksamheten och hur de 
anställda beskriver den utifrån sina erfarenheter.  
 
Intervjuerna har utförts på informanternas arbetsplatser. Informanterna var i förhand medvetna om att 
intervjuerna skulle handla om klarspråk men de fick inte tillgång till frågorna före intervjutillfället. För 
att jag inte skulle gå miste om någon information spelade jag in intervjuerna. Inspelningarna har jag 
sedan transkriberat. Eftersom denna studie inte har som syfte att analysera hur intervjupersonerna 
förmedlar sina erfarenheter utan enbart vill undersöka innehållet i intervjuerna har jag endast 
sammanfattat svaren i resultatavsnittet (se avsnitt 7.3). Kvale och Brinkmann skriver att arbetets 
storlek och syfte avgör hur man skriver ut intervjuer (2014:220). Här är det syftet, att ta reda på hur 
kommunens klarspråksverksamhet är organiserad, som har avgjort. Det kräver inte att de olika turerna 
i intervjuerna beskrivs ordagrant.  
 
När dessa intervjuer har analyserats utgick jag från de begrepp som introducerades om verksamhet och 
verksamhetsteori i avsnitt 3.5. I resultatdelen visar jag hur jag analyserat intervjuerna utifrån dessa 
begrepp, och hur brister eller framgångar kan ha uppstått i klarspråksverksamheten.  

6. Resultat  
Resultatet är indelat i tre delar och presenteras i detta kapitel. Den första delen består av 
kontextanalyserna. Den andra delen består textanalyserna. Den tredje delen är en sammanfattning och 
analys av svaren från intervjuerna.  
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6.1 Kontextanalyser 
Den metodmodell som jag har använt för att göra textanalyserna i denna undersökning (se avsnitt 5.2) 
poängterar vikten av att analysera texterna ur deras kontext. Därför följer här en analys av dessa.  

Organisationen bakom de båda texterna är Örebro kommun och de är därmed producerade inom en 
myndighetsdiskurs. Hellspong och Ledin menar att typiskt för denna diskurs är att den följer strikta 
regler för hur saker ska utformas (1997:52). Detta eftersom den bygger på den grundläggande 
principen att alla har samma rättigheter (ibid). Detta leder till att myndighetsdiskursen ställer krav på 
exakthet vilket syns i de analyserade texterna på exempelvis mängden siffror. Ett annat grundläggande 
tankemönster som jag anser är signifikant för myndighetsdiskursen är dess krav på att offentliggöra 
sitt arbete genom text. Detta syns i rapportens syfte eftersom den redogör för information som utan 
rapporten skulle vara dold för medborgarna. En aspekt av myndighetsdiskursen som jag upplever syns 
i både broschyren och rapporten är myndighetens styrande förmåga. I broschyren uttrycks detta genom 
att kommunen kontrollerar och delar ut bidrag till de som vill starta pedagogisk omsorg i kommunen. I 
rapporten framställs denna del av diskursen framför allt i kommunens roll att ta beslut om de olika 
aspekterna.  
 
Det finns förmodligen ett flertal personer som har en sändarroll för broschyren. De två synliga 
sändarna är Örebro kommun och kommunikationsavdelningen. Broschyren riktar sig till de som vill 
starta pedagogisk omsorg i Örebro kommun och det är dessa som är de primära mottagarna. 
Sekundära mottagargrupper kan tänkas vara de som redan har startat pedagogisk omsorg och vill 
kontrollera några uppgifter eller föräldrar till barn som får sådan pedagogisk omsorg. Men vem som 
helst kan egentligen ses som mottagare till broschyren eftersom den finns fritt tillgänglig på webben. 
Relationen mellan deltagarna är asymmetrisk eftersom mottagaren vänder sig till sändaren för att få 
information och råd. Det är också sändaren som i slutändan kommer godkänna om mottagaren får 
starta pedagogisk omsorg. Broschyrens syfte är att informera mottagarna om hur de kan starta 
pedagogisk omsorg snarare än att värva personer att starta omsorg, vilket stämmer överens med 
myndigheters arbete. Kommunen kallar själva texten för broschyr vilket är textens genre eftersom en 
genre grundar sig i organisationen (se avsnitt 3.2). Jag upplever att språkbruket är relativt enkelt och 
att det görs ett försök att förenkla innehållet genom att inleda texten med en förklaring av krångliga 
ord. Min bedömning är att koden är relativt bred, men att den ändå begränsar läsarna till just den 
primära mottagargruppen. Som nämndes i avsnitt 2 är broschyr en genre där en vilja att uttrycka sig 
enkelt (på grund av mottagargruppen) och kravet på korrekt information rent juridiskt ofta hamnar i 
konflikt med varandra. Det tycker jag blir tydligt i den aktuella broschyren. Mediet för texten är öppet 
eftersom den är publicerad på kommunens webbsida.  
 
Broschyren samspelar med flera andra broschyrer som finns på Örebro kommuns webbplats. Det är 
typiskt att de inleds med framsida med bild på och sedan en ordförklaring innan kärntexten. Den har 
alltså en vertikal intertextualitet till andra texter inom organisationen. Den horisontella 
intertextualiteten är däremot svårare att upptäcka.  
 
Sändare för rapporten i stort är Örebro kommun men också Kommunledningskontoret, som står som 
ansvarig på rad 5. Även denna text kan vem som helst ta del av eftersom den är publicerad på webben, 
men det är svårt att avgöra vilka de primära mottagarna är. Förmodligen är det politiker och ledning i 
Örebro kommun, men också anställda som kan tänkas behöva ta del av en delårsprognos. Relationen 
mellan deltagarna är asymmetrisk åt två håll. När ledning och politiker är mottagarna har de den högre 
makten och avsändaren blir underlägsen dem. Men när rapporten läses av anställda på kommunen som 
är under Kommunledningskontoret i kommunens hierarki blir det istället dessa som är underlägsna 
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avsändaren. Textens genre är rapport, vilket sändarna själva väljer att kalla det. Det främsta yttre 
kriterium som påverkar denna genre är att den bör rapportera om händelser som har hänt och som 
kommer att hända. I sammanfattningen ska detta sammanfattas vilket också sker. Jag bedömer att 
koden i texten är ganska smal och kräver att läsaren har en del förkunskap om kommunen för att hen 
ska kunna förstå texten. Precis som broschyren är rapporten publicerad på ett öppet medium, webben.  
 
Den smala koden, med exakta siffror och tydligt ”rakt på sak”-språk, visar på att rapporten har en 
vertikal intertextualitet till andra texter inom samma genre. Rapporten hänvisar också till andra texter, 
till exempel ”Delårsrapport prognos 1”, och visar även på så sätt öppna förbindelser till andra texter 
inom samma genre. Däremot är det återigen svårt att upptäcka den horisontella intertextualiteten. 
Förmodligen bygger rapporten på ett flertal andra texter inom andra genrer och verksamheter men 
dessa relationer signaleras inte tydligt i text.   
 
Materiella förutsättningar för de båda texterna är i detta sammanhang framförallt datorer och internet. 
Rapporten ligger till grund för politiska ställningstaganden vilket är en del av den sociala organisation 
som myndigheten bygger på. I broschyren visas den sociala organisationen bland annat genom att 
texten bygger på föreställningen om privatiserad omsorg och att medborgare i kommunen vill vara en 
del av det. Som tidigare nämnts är båda texterna påverkade av en tydlig myndighetsdiskurs och idén 
om att alla är lika inför lagen. Detta visar på ett primärt tankesätt inom den andliga kulturen i det 
samhälle där texterna producerats.  

6.2 Textanalyser 
Här redovisar jag resultaten av textanalyserna. Avsnittet är indelat efter de lokala klarspråksråd som 
undersökts. Det avslutas med en sammanfattning. I de fall där exempelmeningarna innehåller kursiva 
markeringar är det jag som gjort dessa för att tydligt visa vilka ord som uppmärksammas i analysen. 
Orden är inte kursiverade i originaltexterna.  
 

6.2.1 Varierad meningslängd 
Att analysera texternas meningslängd för att upptäcka om längden varierar eller inte är en del av 
syntaxen inom lexikogrammatiken. Nedan redovisar jag resultaten av detta.  
 
Hela broschyren består av 37 grafiska meningar och den genomsnittliga meningslängden är 14, 4 ord. 
Meningarna är uppdelade på sidorna 2–8. Diagram 1 visar hur meningarna är fördelade efter antal ord. 
Varje stapel visar antalet meningar inom intervallerna 1–10, 11–20, 21–30 och 31–40 ord. 
Diagrammet visar att broschyren består av meningar med varierad längd. Den största andelen 
meningar är mellan 11 och 20 ord långa men det finns också kortare och längre meningar. Några 
meningar består av mindre än 11 ord (den allra kortaste består av bara 4 ord och finns på rad 113) och 
en mening är hela 35 ord lång (rad 24–27).  
 
 



 21 

 
Diagram 1: Visar antalet grafiska meningar i broschyren fördelade över fyra längdintervall.   
 
I diagram 2 visar grafen hur de grafiska meningarna följer på varandra i broschyren. Den följer 
meningarnas längd från den första grafiska meningen till den sista. Det går lätt att upptäcka att den 
längsta meningen i broschyren både följer och följs av relativt korta meningar. De andra längre 
meningarna följs också av kortare meningar. Med hjälp av detta diagram drar jag slutsatsen att 
broschyren lyckas varva korta och långa meningar. Rådet ”variera meningslängden” är alltså synligt i 
broschyren. 
 

 
Diagram 2: Visar hur de grafiska meningarnas längd följer på varandra, från nummer 1 till nummer 37.  
 
Rapporten innehåller 43 meningar och de är utspridda på alla 3 sidor. Den genomsnittliga 
meningslängden är 16,6 ord, alltså något längre än i broschyren. Diagram 3 är utformat på samma sätt 
som diagram 1. Det visar att den största andelen grafiska meningar är mellan 11 och 20 ord långa, 
även i rapporten. Rapporten innehåller däremot ett större antal meningar som är 21–30 ord långa. Men 
det förekommer även meningar som är kortare och en som är längre. Rapporten har alltså också 
meningar av olika längd.  
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Diagram 3: Visar antalet grafiska meningar i rapporten fördelade över fyra längdintervall.   
 
Diagram 4 visar hur de grafiska meningarna följer på varandra i rapporten. Oftast följs längre 
meningar av kortare meningar och tvärtom. Det finns två ställen där jag bedömer att ett flertal 
meningar som följer på varandra är ungefär lika långa. Det ena stället är de meningar som här kallas 
11–16 och som finns på raderna 18–29. I diagrammet ser dessa meningar mer lika ut än vad de faktiskt 
är. Faktum är att den kortaste meningen består av 15 ord och den längsta av 22 ord. De sex 
meningarna är också utspridda på tre stycken och därför anser jag att detta inte är ett problem. Det 
andra stället där flera meningar som följer på varandra är lika långa, är de som här kallas mening 28–
31 och som finns på rad 60–68. Alla fyra meningar är mellan 24 och 26 ord långa. Dessa fyra grafiska 
meningar är delar av en punktlista och varje mening är ett ensamt led i punktlistan. Punktlistor 
underlättar läsningen och fungerar som checklistor för läsaren (Språkrådet 2014:30). Eftersom 
punktlistan skapar avstånd mellan de grafiska meningarna och delar upp läsningen anser jag att dessa 
inte orsakar några problem. Återigen är slutsatsen att författarna lyckats variera meningslängden.  
 

 
Diagram 4: Visar hur de grafiska meningarnas längd följer på varandra, från nummer 1 till 43. 
 

6.2.2 Aktiva verbformer 
Att undvika passiva verb är ett klarspråksråd som hör till ordnivån av lexikogrammatiken. Det är alltså 
en del av den textuella metafunktionen. Jag har även analyserat vilka deltagare som döljs av de passiva 
verben för att få en inblick i när de används. 
 
Broschyren innehåller 16 passiva verb. På rad 92 i broschyren finns ett passivt verb i meningen: ”En 
nystartad förskola får ett startbidrag, bidragets storlek bestäms för varje budgetår, årets tilldelning är 
ett engångsbidrag på 25 000 kr per avdelning”. Det finns ytterligare ett på rad 19: “Barn är olika – 
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därför behövs det olika former av barnomsorg också”. Eftersom jag haft som kriterium att om en text 
innehåller passiva verb följer den inte det lokala klarspråksrådet gör de 16 passiva verben att detta råd 
inte är synligt. 
 
Av de 16 passiva konstruktioner som finns i texten bedömer jag att 10 stycken döljer avsändaren 
Örebro kommun. Ofta förekommer dessa konstruktioner i samband med pengar, framför allt 
utdelandet av bidrag eller ersättning (se meningar på rad 10, 63, 75–76, 92, 96, 100, 102, 108 och 
110). I följande mening finns två passiva konstruktioner på detta tema: ”För att få full tilldelning krävs 
att verksamheten har öppet tolv timmar per dag, annars görs ett avdrag med en tolftedel av 
grundbeloppet per timme” (rad 75–76). Det är förmodligen kommunen som både kräver öppettiderna 
och gör avdraget men det skrivs inte ut. Ett annat exempel på en konstruktion som döljer avsändaren 
är denna mening: ”I modellen förutsätts att de fristående förskolorna och pedagogiska omsorgerna tar 
in föräldraavgifter” (rad 108). De andra 6 passiva verbkonstruktionerna döljer någon slags mottagare. 
Det kan vara en allmän mottagare, till exempel ”Barn är olika – därför behövs det olika former av 
barnomsorg” (rad 19). Det kan också vara någon av de mottagare som vill starta pedagogisk omsorg, 
till exempel ”För juridiska personer, till exempel föreningar, stiftelser och bolag, ska också bifogas 
organisations- eller bolagsbevis med uppgift om organisationsnummer, firmaadress, firmatecknare och 
revisor” (rad 52).  
 
Rapporten innehåller 27 passiva verb. Ett exempel på en mening med flera passiva verb finns på 
raderna 64–66: “Utvecklingen i kommunens olika stadsdelar har analyserats och insatser av olika 
karaktär genomförs såsom satsningar på stadsmiljön, samordning och koordinering av förvaltningarnas 
verksamheter”. Även i rapporten är alltså detta klarspråksråd osynligt.  
 
Till skillnad från broschyren är det här svårare att avgöra vilken aktör som är dold bakom 
passiveringarna. På sida 1 är avsändaren den tänkta aktören i 11 passiveringar (rad 6, 10, 11, 13, 15, 
18, 23, 25, 26 och två stycken på rad 27). Så är fallet på exempelvis rad 6: ”I rapporten görs en 
uppföljning av kommunfullmäktiges Strategiska områden, de finansiella målen samt en uppföljning av 
indikatorerna för god ekonomisk hushållning”. Det är författarna bakom rapporten, avsändarna som 
gjort uppföljningarna. Men i de övriga 16 passiva verbkonstruktionerna är det betydligt svårare att 
avgöra vem som är den dolda aktören. Det är troligt att det är olika avdelningar på kommunen som 
döljs bakom konstruktionerna och det blir svårt att få ett sammanhang för de olika aktiviteterna. Är det 
samma aktör som på rad 10 beräknat ett resultat som på rad 88 arbetat fram ett nytt 
näringslivsprogram? Vilka är det som beräknar när Örebro konserthus ska vara färdigbyggt (rad 91) 
och vilka är det som inlett arbetet med en ny budget (rad 74)? Dessa konstruktioner utesluter inte 
heller att aktören bakom verben är någon helt annan än Örebro kommun. På grund av de otydliga 
konstruktionerna vågar jag inte dra några slutsatser om vilka aktörer som döljs mest respektive minst. 
Detta ser jag som ett resultat i sig då det visar att passiveringar ställer till med problem för läsaren.  

Både broschyren och rapporten har misslyckats markant med att undvika att använda passiva verb. 
Nord skriver om nödvändiga passiva verb och att det finns undantag för användandet av passiva verb: 
”passiver är motiverade: när det är ointressant vem som gör vad” (2011:110). Han menar också att 
hans undersökning visar (se avsnitt 2 ovan för en beskrivning av undersökningen) att passiver inte 
alltid skapar problem eftersom granskarna emellanåt ändrar aktiva verb till passiva (Nord 2011). Det 
är förståeligt att passiva verb kan vara bra att använda ibland men flera av de passiva verb som 
används i de två analyserade texterna döljer en aktör som jag som mottagare är osäker på. I broschyren 
hade mer aktiva verb gjort det möjligt för mottagaren att veta vem som delar ut pengar, vem som tar 
beslut och så vidare. Och i rapporten hade fler aktiva verb gjort avsändaren synligare för mottagaren.  
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6.2.3 Bisatser 
Hur bisatser används i en text är en del av syntaxen inom lexikogrammatiken. Här analyseras om 
bisatserna staplas på varandra i texterna.  
 
I broschyren är de flesta meningarna uppbyggda av antingen en huvudsats, en huvudsats med en 
underordnad bisats eller två huvudsatser. Ett exempel på en mening som enbart består av en huvudsats 
är följande: ”Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut” (rad 41). Ett exempel på en 
mening med en huvudsats och en underordnad bisats finns på rad 32: ”För varje barn får du ett bidrag 
som är beroende av barnets ålder”. En mening som samordnar två huvudsatser finns på raderna 62–64: 
”Resursfördelningen grundar sig på aktuellt barnunderlag och anger bidragets storlek under det 
kommande året”.  
 
Det är bara i ett fall i broschyren som en mening innehåller en andragradsbisats och det finns ingen 
tredjegradsbisats. Andragradsbisatsen finns på rad 24–27 och lyder: ”För att starta en pedagogisk 
omsorg, till exempel ett familjedaghem eller flerfamiljesystem ska du ha utbildning eller erfarenhet så 
att du kan erbjuda en god omsorg och pedagogisk verksamhet för de barn du tar emot”.  
 
En intressant upptäckt som gjorts är att det finns tre ofullständiga meningar på broschyrens andra sida 
(rad 3–4, 7–8 och 10–11). Ett exempel på en sådan mening är: ”Ett regelverk för hur våra skattepengar 
fördelas till de olika förskoleverksamheterna i kommunen”. Dessa meningar ingår i broschyrens 
”Ordförklaringar”. De ofullständiga meningarna är meningar som förklarar de ord som läsaren kan 
uppfatta som krångliga. Hellspong & Ledin (1997:75) menar att ofullständiga meningar bryter mot 
den kod som är signifikant för texter inom en myndighetsdiskurs eftersom kravet på exakthet brister. 
Myndighetsspråk ska vara exakt och precist och ofullständiga meningar lever inte upp till detta. Dessa 
meningar påverkar dock inte om det lokala klarspråksrådet är synligt eller inte eftersom de inte är 
andra- eller tredjegradsbisatser.  

Även rapporten lyckas undvika bisatsstaplande. Här finns två meningar som innehåller 
andragradsbisatser men de flesta meningarna består av endast huvudsats (ibland samordnade 
huvudsatser) eller en huvudsats med en underordnad bisats. En mening som bygger på en huvudsats 
och en bisats är till exempel följande: “Arbetet med sociala upphandlingar utgör nu en naturlig del av 
såväl kommunens som de kommunala bolagens upphandlingar där krav på sociala hänsyn är möjliga” 
(rad 62–63). En ensam huvudsats finns exempelvis i denna mening: “Kommunfullmäktige har beslutat 
om en ny nämndsorganisation inför den nya mandatperioden” (rad 78–79). De två 
andragradsbisatserna finns på raderna 13–15 och 54–56. De lyder: “Försäljningsintäkterna för 
tomträtter förväntas inte flyta in i önskad omfattning, vilket gör att intäkterna minskas med 22 mnkr 
jämfört med budget” och “Sammantaget är bedömningen att mycket av verksamheten bedrivs på ett 
sätt som motsvarar uppdraget från kommunfullmäktige men inom ett antal verksamheter behövs 
insatser göras för att nå tillfredsställande målnivåer och effekter”.  
 
De två texterna innehåller ett lågt antal andragradsbisatser och inga tredjegradsbisatser, vilket gör att 
det lokala klarspråksrådet är synligt i dessa texter. Broschyren innehåller dock tre ofullständiga 
meningar som enbart innehåller varsin bisats. Detta kan anses vara ett brott mot den 
myndighetsdiskurs som texten är uppkommen inom men eftersom det inte påverkar hur bisatserna har 
staplats på varandra har jag inte analyserat detta närmare.  
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6.2.4 Krångliga eller ålderdomliga uttryck 
Ytterligare ett klarspråksråd som rör ordnivån av lexikogrammatiken är undvikandet av ålderdomliga 
eller krångliga ord.  
 
Broschyren innehåller inget av de krångliga eller ålderdomliga ord som listas i riktlinjerna och i 
”Svarta listan” vilket gör att det lokala klarspråksrådet är synligt i texten. I rapporten finns däremot två 
av dessa ord. På rad 37 finns ett ”skall” i meningen ”Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat 
underskott för år 2014 skall genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade 
budgetramar och redovisa dessa åtgärder till Kommunstyrelsen”. På rad 51 finns ett “erhållit”: 
”Kommunen har erhållit reavinster vid omplacering av pensionsmedlen i samband med att nuvarande 
avtal om kapitalförvaltning löpte ut”. Det lokala klarspråksrådet är alltså synligt i broschyren men inte 
i rapporten.  

Detta är ett råd som i tidigare undersökningar har visats vara lätt för skribenter att följa (Nyström 
Höög, Söderlundh & Sörlin 2012:162; Nyström Höög 2006:86). Det varierade resultatet i denna 
undersökning, att broschyren inte innehåller några av dessa ord men rapporten innehåller två stycken, 
varken stödjer eller motbevisar det. Vad som däremot antyds i resultaten är att det kan vara svårare att 
följa rådet i en genre med en något smalare kod, i detta fall rapporten. Detta eftersom denna kod är 
smalare än broschyren och det därför är svårt för skribenten att frångå det tänk som finns inom en 
myndighetsdiskurs.  

6.2.5 Substantivsjukan 
I den sista delen av analysens textuella metafunktion undersöks substantiveringar. De är en del av 
ordninvån av lexikogrammatiken. I analysen har enbart de substantiveringar som kräver att ett nytt 
verb läggs till tagits med i beräkningen. Utefter denna avgränsning finns tre oönskade 
substantiveringar i broschyren. Dessa finns på rad 32, 59 och 88. På rad 32 står ”För varje barn får du 
ett bidrag som är beroende av barnets ålder”. Substantivet ”beroende” bygger på verbet ”bero” och 
kräver i den här konstruktionen verbet ”är”. En möjlig version hade varit ”som beror på”, då hade 
passiveringen och det extra verbet inte behövts. I meningen ”Örebro kommun använder en 
resursfördelningsmodell för förskoleverksamhet vars mål är att ge en så rättvis fördelning av den 
ekonomiska tilldelningen till varje förskola eller pedagogisk omsorg som möjligt” hade ”ge” och 
”fördelning” kunnat bytas ut mot ”fördela”. Den sista oönskade substantiveringen, ”får ersättning”, 
kan bytas ut mot ”ersätts” i meningen ”Fristående verksamheter får ersättning med kommunens 
genomsnittliga lokalkostnad per barn”.  
 
Rapporten innehåller också tre oönskade substantiveringar. De två ”uppföljning” som finns på raderna 
6 och 7 skulle med fördel kunna bytas ut mot verbet ”följa upp” och på det sättet undvika ”görs” som 
fungerar som verb till dem båda. Meningen lyder: ”I rapporten görs en uppföljning av 
kommunfullmäktiges Strategiska områden, de finansiella målen samt en uppföljning av indikatorerna 
för god ekonomiska hushållning”. Den tredje passiveringen finns på rad 54. Här står ”Sammantaget är 
bedömningen att mycket av verksamheten bedrivs på ett sätt som motsvarar uppdraget från 
kommunfullmäktige men inom ett antal verksamheter behövs insatser göras för att nå tillfredsställande 
målnivåer och effekter”. Här hade ”bedömning” kunnat göras om till ”bedöms” eller ”bedömer” och 
verbet ”är” hade inte längre behövts.  
 
Texterna innehåller bara tre stycken oönskade substantiveringar var och texterna består av mer än 700 
ord. Eftersom jag tolkar det som att om man drabbats av substantivsjukan så överanvänder man dessa 
konstruktioner har jag bedömt att klarspråksrådet är synligt i båda texterna.  



 26 

6.2.6 Du-tilltal 
Det interpersonella textdrag som analyseras i denna undersökning är tilltalet, mer specifikt du-tilltalet. 
Ingen av texterna innehåller något ”Du” eller ”Ni”, vilket det lokala klarspråksrådet varnar för. 
Rapporten innehåller inte något du-tilltal men det gör däremot broschyren. Den innehåller 17 stycken 
”du”, ”dina” eller ”dig” och de är utspridda på fyra av de sju sidorna (sida 3, 4, 5, 8). Det är främst 
under rubrikerna ”Barn är olika – därför behövs det olika former av barnomsorg”, “Vem kan starta 
pedagogisk omsorg?”, ”Bidragets storlek” och ”Ansökan” som du-tilltalet används (sida 3 och 4). Det 
finns tre ”du” som inte står under dessa rubriker, utan på sidorna 5 och 8, dessa ingår i indirekta 
uppmaningar som visar läsaren att det går att läsa mer på kommunens webbsida. Det finns alltså tre 
sidor som inte alls har något du-tilltal (sida 2, 6 och 7), med andra ord har broschyren ett du-tilltal som 
inte används genomgående på alla sidor. De sidor som inte har något du-tilltal är de sidor som 
innehåller flera passiva verbkonstruktioner. Om det ena är ett resultat av det andra är svårt att avgöra. 
Men det inkonsekventa du-tilltalet tillsammans med passiva verb gör att styckena får en stel ton 
(Språkrådet 2014a:14, 16). Den ram som broschyren visar upp är alltså inte sammanhållen genom hela 
texten. Det gör att samspelet och relationen med läsaren blir svår att analysera vidare. Det finns dock 
ett textdu i vissa delar av texten vilket jag anser visar på ett försök att uttrycka ett symmetriskt 
förhållande till mottagaren.  

Förekomsten av ett du-tilltal varierar alltså mellan de två texterna. Broschyren tilltalar sina läsare med 
”du” i vissa stycken av texten medan rapporten inte gör det någon gång. Bristen på du-tilltal i 
rapporten kan bero på att det inte är ett språkdrag som värdesätts inom genren. Detta visas till exempel 
i kommentarerna till klarspråkstestet för rapporter (Institutet för språk och folkminnen 2) där du-tilltal 
inte är ett råd som finns med. Det kan tänkas att relationen mellan avsändaren och mottagaren i 
rapportens inre miljö är så asymmetrisk att detta inte kan uttryckas med ett tydligt du-tilltal och textdu. 
Broschyren däremot, vars genre vänder sig direkt till läsaren som samhällsinformation, har större krav 
på sig att tilltala sina läsare.  

6.2.7 Sammanfattade resultat av textanalyserna 
De lokala klarspråksråd som legat till grund för denna undersökning har tillämpats olika mycket i de 
analyserade texterna, se tabell 1 nedan. De flesta råden är synliga men det finns några som inte får en 
tydlig plats. Både broschyren och rapporten lyckas variera meningslängden samt undvika att stapla 
bisatser på varandra och drabbas av substantivsjukan. Däremot innehåller båda texterna flera 
passiveringar som döljer avsändaren. Medan broschyren undviker att använda krångliga eller 
ålderdomliga ord så återfinns två stycken i rapporten. Ytterligare ett lokalt klarspråksråd som syns i 
broschyren men inte i rapporten är rekommendationen att använda du-tilltal. Du-tilltalet är 
förmodligen bristande i rapporten eftersom det inte är en del av den genren. Därför markeras detta 
med ett streck i tabellen.  
 
Den textuella metafunktionen och till viss del den interpersonella har fokuserats, men den ideationella 
metafunktionen berörs inte. Det betyder att denna analys har rört texten på den språkliga ytan och gett 
en inblick i textens relationsskapande. 
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Tabell 1. Syns klarspråksråden i texterna? 

 Broschyr Rapport 

Variera meningslängden Ja Ja 

Använd aktiva verb Nej Nej 

Undvik att stapla bisatser 
på varandra 

Ja Ja 

Undvik ålderdomliga eller 
krångliga ord 

Ja Nej 

Undvik substantivsjukan Ja Ja 

Använd ”du” Ja – 
 

6.3 Intervjuer 
I denna del redovisar jag en sammanfattning av de intervjuer som jag utfört. De personer som jag har 
intervjuat har anonymiserats. Istället för deras namn används fortsättningsvis deras arbetstitlar, 
Informatör (Informant 1 i referenslistan) och Enhetschef (Informant 2 i referenslistan). Jag har 
anonymiserat dem eftersom de skulle känna sig bekväma att verkligen beskriva sina erfarenheter av 
verksamheten. Genom anonymisering minskar risken att de blir utpekade inom den verksamhet de är 
aktiva i för deras åsikter som presenteras här. Jag vill framhäva att jag enbart refererar till 
informanternas svar och vill betona att jag kan ha tolkat svaren annorlunda än informanternas avsikt.  
 
Informatören arbetar på Kommunikationsavdelningen och är från början utbildad socionom. På 
avdelningen är de ungefär trettio stycken som arbetar med kommunikation. Hen sade att det är sedan 
2003, när klarspråk kom med i informations- och kommunikationspolicyn, som kommunen uttalat har 
arbetat med klarspråk. I Informatörens arbetsuppgifter ingår att skriva nyheter till webbsidan (både 
internt och externt), skriva andra webbtexter, färdigställa texter, hålla i klarspråksutbildningar samt 
språkgranska texter.  
    
Kommunens klarspråksverksamhet grundar sig på informations- och kommunikationspolicyn och 
riktlinjerna. Verksamheten består främst av klarspråksutbildningar för de anställda och 
språkgranskning av texter. Det är kommunikationsavdelningen som ansvarar för språkgranskningen. 
De dokument som språkgranskas är främst de program och riktlinjer som ska upp till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Men Informatören upplevde att inte alla dessa texter når 
kommunikationsavdelningen. Det är även kommunikationsavdelningen som ansvarar för att hålla i 
utbildningarna. På senare tid har deltagarna fått fylla i en enkät om hur de upplevde 
utbildningstillfället och Informatören har mötts av positiva attityder. Kommunikationsavdelningen har 
dock inte utvärderat om deltagarna senare använder klarspråk när de producerar text. Informatören 
menade att det är det som är bristen med deras klarspråksverksamhet.  
 
Det är enbart på klarspråksutbildningarna som kommunen arbetar med motivering och uppmuntran till 
klarspråksanvändning. Informatören förklarade att de motiverar deltagarna genom att säga att 
klarspråk är ett verktyg för att nå ut till den breda mottagargruppen. I den ingår ofta personer med 
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lässvårigheter och personer som är nyanlända till Sverige. Hen nämnde också ”effektiviteten” som ett 
argument för klarspråk och exemplifierar detta med att beskriva vilket extra arbete Försäkringskassan 
fick göra när de skickat ut en text som inte var tillräckligt tydlig. Vidare berättade hen att hen ska 
kontakta den nya avdelningschefen för juristerna för att argumentera för klarspråk bland dem. Hen har 
inte märkt av några negativa attityder bland dem men förklarar att det finns mycket att göra där.  
 
Informatören nämnde att hen emellanåt upplever att ledningen i Örebro kommun inte alltid har tid att 
uppmärksamma klarspråksverksamheten. Hen berättade att de ska ha en workshop under våren där de 
ska diskutera hur de ska fortsätta med klarspråksarbetet. Frågan om hur verksamheten är förankrad 
och om den går att förbättra ska då diskuteras. 
 
Enhetschefen arbetar på en avdelning som deltagit i en av Informatörens klarspråksutbildningar. Hen 
berättar att hen uppskattningsvis ägnar mellan en fjärdedel och en tredjedel av sin arbetsvecka åt att 
skriva text. Hen skriver mest mejl men också handläggningar. Trots detta vill hen inte kalla sig 
skribent och hen tror inte att någon på hens avdelning identifierar sig som det.  
 
När jag frågarde vad klarspråk och mottagaranpassning innebär för hen berättade hen att de på 
klarspråksutbildningen gick igenom saker som är bra att tänka på och deltog i övningar i hur man ser 
på klarspråk och myndighetskommunikation idag. Hen betonade att utbildningen var en ”aha-
upplevelse”. När vi talade om vilka texter hen tycker borde vara skrivna på klarspråk betonar hen att 
alla texter som är riktade till allmänheten bör vara det. Hen fortsatte med att säga att det är svårt att 
komma ifrån ”myndighetsbubblan” och idén om att skriva en text som man tänker sig att en 
myndighet skulle skriva.  
 
Enhetschefen berättade att informations- och kommunikationspolicyn eller riktlinjerna för skrivande 
vid Örebro kommun inte har nått hen. Riktlinjer är något hen har efterlyst eftersom hen tycker att det 
behövs i arbetet. Hen menade att hen även talat med Informatören om detta på utbildningen (de 
träffades efter att riktlinjerna utformades) men trots detta har hen inte tagit del av några av 
dokumenten.  

6.3.1. Verksamhetsanalys 
Behovet bakom kommunens klarspråksverksamhet går inte att uttyda från intervjuerna. Målet med 
klarspråksverksamheten är att alla ska kunna ta del av offentliga texter från kommunen och att 
verksamheten ska effektivisera kommunikationen. Motivet till verksamheten framgår inte klart men 
språklagen kan tänkas vara en viktig anledning till att verksamheten finns. De handlingar som 
kommunen utför för att nå målet med verksamheten är klarspråksutbildningar, utformandet av 
riktlinjerna och informations- och kommunikationspolicyn samt de språkgranskningar som 
kommunikationsavdelningen genomför.  
 
Intervjuerna visar brister i kommunens klarspråksarbete. Enligt de kategorier som Kjaergaard (2010) 
använder kan jag härleda problem till alla nivåer av organisationen, de centrala, semilokala och lokala 
nivåerna. Det faktum att Informatören inte upplever det stöd hen känner att klarspråksverksamheten är 
i behov av ser jag som en följd av problem på den nivå som Kjaergaard (2010) kallar för den centrala. 
Motivet och behovet med verksamheten kanske inte är tillräckligt tydligt och det kanske skulle bli det 
om man arbetade med utvärderingar för att se om de handlingar som utförs uppnår det mål som satts 
eller om det behöver utvecklas.  
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Det finns också tydliga brister i de handlingar som kommunen utför för att nå verksamhetens mål. 
Detta ser jag som en brist både på semilokal och lokal nivå. De klarspråksutbildningar som hålls på 
kommunen, och som är några av de handlingar som verksamheten skapat för att uppnå målet, når inte 
ut till de som ska använda dem. Bristen kan ligga både på utbildningarnas utformning (semilokal nivå) 
och deltagarnas intresse (lokal nivå). 

7. Diskussion 
Denna undersökning har gett flera intressanta resultat. Dels visar den att de flesta av de analyserade 
klarspråksråden är synliga i de två texterna som är producerade av Örebro kommun, dels visar den att 
det finns brister i Örebro kommuns klarspråksverksamhet. Nedan diskuteras undersökningens resultat 
och jämförs med den tidigare forskning som presenterades i kapitel 2.  
 
Den tidigare forskning som hänvisats till i avsnitt 2 har fokuserat på klarspråk och klarspråk i 
praktiken. Nord (2011) har visat att det en texts genre kan avgöra vilka klarspråksråd som kan 
tillämpas. Han understryker att praxis för klarspråk inte är anpassat efter alla genrer som produceras 
vid en myndighet. Rahm och Ohlsson (2009) har visat att även om ett flertal klarspråksråd är synliga i 
en text innebär det inte att en text är ultimat anpassad till mottagaren. Både Söderlundh och Nyström 
Höög (Nyström Höög, Söderlundh & Sörlin 2012) har redovisat för ett antal institutionella ramar som 
påverkar textproduktion vid myndigheter. Söderlundh har även studerat lokala villkor som påverkar 
kommunikationen. Hon har visat att bland annat juridisk korrekthet var en påverkande ram. Nyström 
Höög har konstaterat att det register som används på en myndighet påverkar skrivandet. Kjaergaard 
(2012) har utvärderat effekterna av två språkvårdsprojekt i Danmark. Hennes studie visade att de 
textliga effekterna var begränsade och att det främst kunde härledas till problem på den semilokala och 
lokala nivån av organisationen.   
 
Även denna undersökning visar att vissa klarspråksråd kan vara genrespecifika. Textanalyserna har 
visat att vissa klarspråksråd är synliga i texterna och att broschyren innehåller fler synliga 
klarspråksråd än rapporten. Rapporten innehåller ett flertal passiva verb och två krångliga eller 
ålderdomliga ord. Den har inte heller ett du-tilltal. Dessa tre språkliga drag kan tänkas vara en del av 
genrens kod och en del av den situationskontext som skapar förutsättningar för texten. Även om en 
genre inte är en språkkategori som definieras av specifika språkdrag finns det oftast språkliga eller 
textuella drag som är speciella för genren (Ledin 1996:12). Ett typiskt sådant språkdrag som inte är 
speciellt för en rapport är du-tilltalet. En rapport kräver inte ett du-tilltal eftersom den inte riktar sig 
direkt till läsaren, syftet är inte att få läsaren att göra något av det som står i texten utan syftet är 
snarare att framställa information om sådant som hänt. I detta fall är rapporten framvuxen ur behovet 
att rapportera vad som skett inom kommunen det senaste halvåret och vad som ska hända det 
kommande halvåret. De ålderdomliga eller krångliga orden kan tänkas vara ett resultat av genrens 
något avancerade språkliga form som Nord (2011) tillskriver genren rapport.  
 
De passiva verben finns dock i både broschyren och rapporten. Det kan tänkas att detta är ett 
klarspråksråd som är svårare att följa än de andra. I dessa texter ställer de till med problem eftersom de 
till stor del döljer avsändaren och skapar distans till läsaren. I rapporten döljer de även flera olika 
versioner av avsändaren vilket gör det svårt att få ett grepp om vem inom kommunen som gör vad i 
texten. Dessa passiva verb är inte sådana nödvändiga som Nord (2011) diskuterar och som jag 
redogjorde för i avsnitt 7.2.2. Eftersom passiva verb är synliga i de båda genrerna kan det tänkas att 
det är en del av myndighetsdiskursen. I det grundläggande tankemönstret kanske det är underligt att 
hela tiden uttrycka vem som gör vad. Eftersom passiva verb ofta döljer aktören kan de kanske skapa 
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trygghet för skribenten och myndigheten. Som jag nämnde i avsnitt 6.2 är asymmetri typiskt för texter 
som är producerade av en myndighet. Detta visas dels i det inkonsekventa du-tilltalet och dels i de 
passiva konstruktioner som döljer aktören. För även om diskursen bygger på idén om att alla är lika 
inför lagen så är det myndigheten som bestämmer och på så sätt är de överordnade mottagarna. 
Enhetschefen uttryckte i intervjun att det är svårt att komma ifrån den här världen och tänka nytt.  
 
Det går alltså att urskilja att diskurs och genre är möjliga bidragande orsaker till att vissa klarspråksråd 
blir osynliga i dessa texter. De lokala klarspråksråden är inte anpassade efter de genrer som produceras 
vid myndigheten. Detta är något som Nord (2011) diskuterar som ett problem för praxis för klarspråk 
(Se avsnitt 2). Det är även möjligt att råden går emot den myndighetsdiskurs som råder över texterna 
vilket gör att de blir svårare att använda.  
 
Det är också viktigt att betona att även om texterna bygger på flera synliga klarspråksråd innebär det 
inte att texterna är anpassade efter mottagarna. I denna undersökning har endast sex lokala 
klarspråksråds förekomst räknats. Förekomsten har sedan analyserats och slutsatser har dragits. I de 
fall där klarspråksråden har varit mindre synliga har jag sedan försökt analysera varför detta kan vara 
fallet här i diskussionen. En djupare analys av klarspråksrådens förekomst hade möjligtvis gett mer 
tyngd åt diskussionen men eftersom syftet bara var att undersöka förekomsten har detta inte 
fokuserats. Ytterligare något som kunde sagt mer om realiseringen av klarspråksråden är den 
ideationella metafunktionen. Klarspråk handlar om mer än bara genomtänkt lexikogrammatik och 
interpersonell ram. Som Rahm och Ohlsson (2009) påvisat, och som jag redogjort för i avsnitt 2, krävs 
det mer av en text än att bara slaviskt följa klarspråksråden. I denna undersökning har inte den 
ideationella metafunktionen tagits in i beräkningen. Det hade varit intressant att studera denna för att 
få reda på hur textnormer realiseras i texternas innehåll. Tyvärr har inte detta varit en del av syftet och 
därför är det omöjligt att säga om denna text är anpassad efter mottagarna. För att dra sådana slutsatser 
behöver fler av de lokala klarspråksråden analyseras.  
 
Det är intressant att undersökningen visar att flera klarspråksråd är synliga i texterna trots att det finns 
brister i verksamheten. Trots att Informatören angav att hen inte har tillräckligt stöd uppifrån och att 
Enhetschefen inte har kunskap om de normerande dokumenten för klarspråk så lyckas ändå 
broschyren uppfylla 5 av 6 klarspråksråd och rapporten 4 av 5 (du-tilltal ej inräknat). 
Verksamhetsanalysen visade att det finns problem i verksamheten, framför allt bristande handlingar 
samt otydligt motiv och behov. Det verkar finnas problem på alla de nivåer som Kjaergaard (2010) 
presenterar i sin studie och som redogjordes för i avsnitt 2: den centrala, semilokala och lokala. De 
problem som finns på de lokala och semilokala nivåerna kanske kan förklaras med att undersökningen 
endast består av två informanter, vilket är ett litet material. Det kan tänkas att de slutsatser som dragits 
av det Enhetschefen redovisat om sina bristande kunskaper inom klarspråk inte är möjliga att dra 
enbart baserat på en informant. Med fler informanter hade kanske ett tydligare resultat för kommunens 
klarspråksverksamhet möjliggjorts. Det är inte heller Enhetschefens avdelning som skrivit några av de 
texter som analyserats här vilket gör att hens intervjusvar inte kan kopplas direkt till textanalyserna.  
 
Problemen med förankringen i kommunens ledning, de problem som rör den centrala nivån, är 
däremot svårare att bortse från. Om det är som Informatören antyder, att ledningen inte har tid för 
verksamheten, innebär detta att verksamhetens motiv, mål och handlingar blir lidande innan de ens 
kan nå Enhetschefen och den semilokala eller lokala nivån. Ledningen kanske inte ser det behov som 
klarspråksverksamheten bygger på och det är möjligt att det då inte ses av de på de lokala och 
semilokala nivåerna heller.  
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Undersökningen har inte lagt fokus på de institutionella ramar och lokala villkor som påverkar 
textproduktionen och verksamheten på kommunen. Det finns dock några som förmodligen påverkat 
textproduktionen och som kan förklara varför texterna innehåller flera synliga klarspråksråd trots att 
verksamheten brister. Det har redan diskuterats att den diskurs som råder för organisationen påverkat 
texterna. Detta är en institutionell ram som Nyström Höög presenterat (2012) och som jag redogjorde 
för i avsnitt 2. Denna institutionella ram gör att vissa klarspråksråd inte blir synliga. En tydlig 
institutionell ram som egentligen påverkar all klarspråksverksamhet vid myndigheter är Språklagen. 
Denna tydliga ram sätter starka gränser och krav och kan vara en anledning till att de analyserade 
texterna, trots brister i verksamheten, innehåller synliga klarspråksråd. En annan anledning till att flera 
klarspråksråd är synliga trots brister i verksamheten kan tänkas vara att verksamheten varit förankrad i 
organisationen i mer än tolv år. Vilket kan ha lett till att många medarbetare på kommunen ändå 
använder klarspråk. Ett lokalt villkor som förmodligen bidragit till att texterna innehåller flera synliga 
klarspråksråd är en av handlingarna inom verksamheten. Informatören berättade att hens avdelning 
arbetar med språkgranskning av dokument som ska upp till kommunfullmäktige, alltså borde de ha 
granskat rapporten. Även broschyren, som redovisades i materialavsnitt 4.2.1, har 
kommunikationsavdelningen som avsändare. De som arbetar med språk på kommunen har med största 
sannolikhet språkgranskat båda dessa dokument vilket kan anses vara en bidragande orsak till att flera 
lokala klarspråksråd är synliga. En av de ramar som Söderlundh (Nyström Höög, Söderlundh och 
Sörlin 2012) upptäcker påverkar textproduktionen vid Försäkringskassan (vilket redogjordes för i 
avsnitt 2 ovan) är kravet på juridisk korrekthet. Även om ingen av informanterna påpekar att detta är 
ett problem eller en ram för skrivande så är det inte omöjligt att så är fallet. De två texterna bygger på 
information som är politiskt beslutad och som är juridiskt förankrad. Som redan nämnts är avsändaren 
ofta dold bakom passiva verb. Att passiva verb behålls även efter att kommunikationsavdelningen 
granskat texterna kan bero på att en sådan ändring kräver att granskaren har kunskaper inom den 
aktuella verksamheten. Granskaren behöver veta vilken aktör som döljs för att kunna byta ut det 
passiva verbet till ett aktivt. Detta är något som Nord (2011) upptäcker att granskare sällan gör just för 
att de inte har den rätta kunskapen för att göra denna sorts ändring (se avsnitt 2).  
 
Undersökningen har visat att två texter från Örebro kommun följer ett flertal lokala klarspråksråd. Den 
har också visat att verksamheten uppvisar vissa brister. Det är främst verksamhetens organisation och 
förankring som borde utvärderas och undersökas närmare snarare än tillämpningen av de lokala 
klarspråksråden. Undersökningen har även visat att vissa av de klarspråksråd som jag undersökt 
tillämpningen av följs och vissa inte. Detta har jag förklarat genom att problematisera 
klarspråksrådens relation till både genre och diskurs. Dessa två saker påverkar möjligheten att använda 
råden och kanske är det så att vissa klarspråksråd är för genre- eller diskursspecifika för att kunna 
tillämpas på alla texter som produceras vid en myndighet.  
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Ordförklaringar,!
Barnomsorgspeng!!

Ett!kommunalt!bidrag!som!följer!med!varje!barn!oavsett!vilken!typ!av!barnomsorg!

föräldrarna!väljer;!kommunal!eller!enskild.!Barnomsorgspengen!gäller!för!godkänd!

förskoleverksamhet,!skolbarnomsorg!och!pedagogisk!omsorg.!!

Pedagogisk!omsorg!!

Förskoleverksamhet!och!skolbarnsomsorg!som!inte!drivs!i!form!av!förskola,!fritidshem,!

öppen!förskola!eller!öppen!fritidsverksamhet,!till!exempel!familjedaghem.!!

Resursfördelningsmodell!!

Ett!regelverk!för!hur!våra!skattepengar!fördelas!till!de!olika!förskoleverksamheterna!i!

kommunen.!!

Barnomsorgstaxa!och!maxtaxa!!

Anger!den!avgift!som!föräldrar!betalar!för!att!ha!sitt!barn!i!barnomsorgen.!Det!fungerar!

som!ett!abbonemang;!föräldern!betalar!för!platsen,!inte!antalet!timmar!som!barnet!är!

där.!Avgiften!grundar!sig!på!föräldrarnas!inkomst.!Det!finns!ett!tak,!maxtaxan,!som!

anger!hur!hög!avgiften!får!vara.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Barn!är!olika!–!därför!behövs!det!olika!former!av!barnomsorg!också!

Tack!vare!barnomsorgspengen!är!det!nu!enklare!att!starta!eget!inom!barnomsorgen.!

Numera!kan!du!även!få!betalt!för!dina!egna!barn!om!du!startar!familjedaghem!eller!

annan!pedagogisk!omsorg.!!

Vem!kan!starta!pedagogisk!omsorg?!!

För!att!kunna!starta!en!egen!verksamhet!måste!kommunen!godkänna!dig.!!För!att!starta!

en!pedagogisk!omsorg,!till!exempel!ett!familjedaghem!eller!flerfamiljesystem!ska!du!ha!

utbildning!eller!erfarenhet!så!att!du!kan!erbjuda!en!god!omsorg!och!pedagogisk!

verksamhet!för!de!barn!du!tar!emot.!!

Verksamhetens!kvalitet!och!säkerhet!ska!hålla!samma!nivå!som!motsvarande!kommunal!

barnomsorg.!Du!ska!också!känna!till!de!styrande!dokumenten!för!barnomsorgen;!

förskolans!läroplan!och!de!allmänna!råden!för!den!verksamhetsform!det!gäller.!!

Bidragets!storlek!!

För$varje$barn$får$du$ett$bidrag$som$är$beroende$av$barnets$ålder.$Det$är$samma$villkor$
för$fristående$barnomsorg$som$för$kommunal.$!
På!orebro.se!hittar!du!aktuella!riktlinjer!och!ersättningsnivåer.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Ansökan!

Vill!du!starta!någon!form!av!egen!barnomsorg!använder!du!ansökningsblanketten!som!

finns!på!orebro.se/blanketter.!

Tillsammans!med!ansökan!ska!du!bifoga!uppgifter!om:!

•"verksamheten;"beskrivning"av"verksamhetsidé,"arbetssätt,"inriktning"och"värdegrund!
•!personal;!antal,!utbildning!och!erfarenhet!

•!ansvarig!för!verksamheten!

•!verksamhetens!omfattning!

•!barngruppens!sammansättning!

•!målgrupp;!vilka!man!vänder!sig!till!

•!tider!för!öppethållande!

•!verksamhetens!ekonomi!och!budget!

•!avgiftstaxa!

!

Dessutom!ska!det!finnas:!

•!FQskattesedel!från!Skattemyndigheten.!För!juridiska!personer,!till!exempel!föreningar,!

stiftelser!och!bolag,!ska!också!bifogas!organisationsQ!eller!bolagsbevis!med!uppgift!om!

organisationsnummer,!firmaadress,!firmatecknare!och!revisor!

•!hyreskontrakt!i!förekommande!fall!

•!byggnadslov!och!ritning!på!lokalen!som!ska!användas!

•"intyg"från"Kronofogdemyndigheten"om"att!huvudmannen!är!skuldfri!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Resursfördelningsmodell!för!förskoleverksamhet!

Örebro!kommun!använder!en!resursfördelningsmodell!för!förskoleverksamhet!vars!mål!

är!att!ge!en!så!rättvis!fördelning!av!den!ekonomiska!tilldelningen!till!varje!förskola!eller!

pedagogisk!omsorg!som!möjligt.!

Resursfördelningen!grundar!sig!på!aktuellt!barnunderlag!och!anger!bidragets!storlek!

under!det!kommande!året.!Modellen!tillämpas!på!all!förskoleverksamhet!i!Örebro!

kommun!(inte!samma),!fristående!eller!kommunal.!

Aktuella!ersättningsnivåer!i!sin!helhet!hittar&du&på&orebro.se.!
!

Resursfördelningsmodellens!olika!delar!

Grundbelopp!

•!Grundtilldelning!

•!Lokaltilldelning!

•!Tilldelning!för!nystart!

!

Grundtilldelning!

Varje!barn!genererar!en!summa!pengar!beroende!på!ålder;!1–2!år!eller!3–5!år.!

För!att!få!full!tilldelning!krävs!att!verksamheten!har!öppet!tolv!timmar!per!dag,!annars!

görs!ett!avdrag!med!en!tolftedel!av!grundbeloppet!per!timme.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Grundtilldelning+för+budgetår+2014:!!
Kommunal(förskola(!
1–2Qåringar'109'289'kr/barn'3–5Qåringar'83'616'kr/barn'!
Pedagogisk!omsorg!!

1–2Qåringar'97'527'kr/barn'3–5Qåringar'76'781'kr/barn'!
Fristående*förskola*!
1–2Qåringar'93!936!kr/barn!3–5Qåringar!73!190!kr/barn!
!

!

Lokaltilldelning!till!fristående!förskola!!

Fristående!verksamheter!får!ersättning!med!kommunens!genomsnittliga!lokalkostnad!

(inte!heller!samma)!per!barn.!För!budgetår!2014!får!de!fristående!verksamheterna!12!

608!kr!per!barn!i!lokaltilldelning.!!

Tilldelning!för!nystart!av!fristående!förskola!!

En!nystartad!förskola!får!ett!startbidrag,!bidragets!storlek!bestäms#för#varje!budgetår,!
årets!tilldelning!är!ett!engångsbidrag!på!25!000!kr!per!avdelning.!!

Landsbygdstilldelning!!

Landsbygdstilldelningen!är!ett!tillägg!till!förskolor!med!en!avdelning!i!landsbygden,!

vilka!tilldelas!225!000!kr!per!förskola!och!år.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Tilläggsbelopp!

•!Administrationskostnad;!de!fristående!verksamheterna!ersätts!med!ett!belopp!på!3!

procent!av!grundbeloppet.!

•!Momskompensation;!de!fristående!verksamheterna!ersätts!med!6!procent!av!

bidraget.!

•!Extra!medel!vid!speciella!behov;!kan!sökas!för!barn!med!mycket!speciella!behov!

som!inte!kan!tillgodoses!inom!den!ordinarie!verksamheten.!

!

Föräldraavgifter!

I!modellen!förutsätts!att!de!fristående!förskolorna!och!pedagogiska!omsorgerna!tar!in!

föräldraavgifter.!Om!avgifterna!understiger!snittet!i!Örebro!kommun!utifrån!maxtaxan,!

görs!en!prövning!om!kompensation.!

!

!

!

!

!

!
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Mer!information!

Läs$mer$på$orebro.se.$Där$hittar$du$aktuella$riktlinjer$och$ersättningsnivåer.!
!

Frågor!

Har!du!frågor!och!funderingar!kontakta!Örebro!kommuns!servicecenter!019Q21!10!00.!
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Delårsrapport med prognos 2 2014 
Örebro kommun 

1 Beslutssatser 
Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti och 
helårsprognos 2 för 2014 för Örebro kommun. I rapporten görs en uppföljning av 
kommunfullmäktiges Strategiska områden, de finansiella målen samt en uppföljning av 
indikatorerna för god ekonomisk hushållning. Rapporten ger också en översikt över kommunens 
resursanvändning i form av personal, lokaler och ekonomi. Delårsrapporten januari till augusti 
2014 visar på ett resultat på 324 mnkr. Kommunens samlade resultat för helåret 2014 beräknas 
till 95 mnkr, vilket är ett överskott på 117 mnkr i förhållande till budget. Ett ianspråktagande av 
reserverade medel i eget kapital medför att resultatet prognostiseras till 169 mnkr. Nämnderna 
sammantaget redovisar ett överskott på 8 mnkr. Försäljningsintäkterna för tomträtter förväntas 
inte flyta in i önskad omfattning, vilket gör att intäkterna minskas med 22 mnkr jämfört med 
budget. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge 35 mnkr mer än budgeterat. 
Helårsprognosen för finansverksamheten är ett överskott på 90 mnkr. 
 
Årets balanskravsresultat prognostiseras till 69 mnkr, och kommunen har därmed inte något 
balanskravsresultat att reglera. 
 
Prognosresultatet visar att åtta av tretton bedömda indikatorer uppnår angivna riktvärden för 
året, med nuvarande och planerade insatser. Av de fyra indikatorer inom resurserna för ekonomi, 
personal och lokaler bedöms samtliga nå årets riktvärde utifrån pågående arbeten. 
 
Två av indikatorerna för 2014 har i samband med delårsrapport med prognos 1 reviderats och 
kompletterats för att vara styrande under 2014. Indikatorn och målvärdet för betyg inom 
gymnasieutbildningen har till följd av nytt betygssystem formulerats om och kompletterats med 
aktuellt målvärde. För indikatorn som rör hemvården har Programnämnd social välfärd tagit fram 
en ny indikator med målvärde utifrån förändringen med LOV inom omvårdnad. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2 för 2014 Örebro kommun 2014-10-08 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 
1. Delårsrapport med prognos 2 2014 godkänns. 
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2014 skall genomföra 
åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar och redovisa dessa 
åtgärder till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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2 Sammanfattande bedömning och analys 
Många verksamheter visar på fortsatt bra följsamhet gentemot kommunfullmäktiges uppdrag 
inom delårsrapport med prognos 2. Några delar av verksamheten visar dock på avvikelser. 
 
Den ekonomiska prognosen för lokalförsörjningsavdelningen, hemvården och tomrätterna visar 
stora negativa avvikelser mot budgeten för 2014. Inom dessa verksamheter pågår ett 
förändringsarbete för att förbättra resultaten, men osäkerhet finns kring hur stora effekter som 
kan uppnås 2014. Finansverksamheten prognostiserar ett överskott på 90 mnkr högre än budget. 
Kommunen har erhållit reavinster vid omplacering av pensionsmedlen i samband med att 
nuvarande avtal om kapitalförvaltning löpte ut. 
 
Sammantaget är bedömningen att mycket av verksamheten bedrivs på ett sätt som motsvarar 
uppdraget från kommunfullmäktige men inom ett antal verksamheter behövs insatser göras för 
att nå tillfredsställande målnivåer och effekter. Det är av största vikt att verksamheterna klarar 
sina driftbudgetramar. 
 
2.1 Viktiga händelser 
· Kommunstyrelsen har på grundval av en bemanningsrapport inom vård och omsorg tagit beslut 
om att successivt införa rätt till heltid och detta ska vara genomfört 2017. 
· Arbetet med sociala upphandlingar utgör nu en naturlig del av såväl kommunens som de 
kommunala bolagens upphandlingar där krav på sociala hänsyn är möjliga. 
· Utvecklingen i kommunens olika stadsdelar har analyserats och insatser av olika karaktär 
genomförs såsom satsningar på stadsmiljön, samordning och koordinering av förvaltningarnas 
verksamheter m.m. 
· Örebro kommun har infört nya regler för arbetet med att fondera kommunens medel genom att 
ställa gröna och etiska krav på förvaltningen av dessa. 
· ÖBO:s nya huvudkontor i kvarteret Husaren på Norr börjar ta form. Parallellt med detta 
bedriver Futurum ett omfattande ombyggnadsprojekt av Karolinska skolan. 
· Örebro kommun kom på tredjeplats i Miljöaktuellts ranking av ”Årets miljökommun”, en 
utmärkelse som genomlyser olika aspekter på kommuners hållbarhetsarbete och dess effekter. 
2.2 Framåtblick 
Arbetet med budget för 2015 har inletts och förslag till budgetdirektiv presenterades till 
kommunstyrelsen i juni 2014. I arbetet deltar de kommunala bolagen, bl a kring framtagande av 
nya bolagsdirektiv. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny nämndsorganisation inför den nya 
mandatperioden. 
 
Med bildandet av Region Örebro län vid årsskiftet pågår ett samarbete med kommunen bl.a. om: 
· hur arbetet inom Business Region Örebro ska bedrivas 
· hur utvecklingsarbetet med grundskolan ska bedrivas inom regionen 
· hur en samlad vårdkedja för svårt sjuka äldre kan gestaltas 
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2.3 Händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter 
delårsperiodens slut 
Förslag till nytt näringslivsprogram har arbetats fram i nära samarbete med företrädare för 
näringslivet i Örebro. 
 
Ombyggnationen av Örebro konserthus har startat och beräknas stå klart under kommunens 
750-årsfirande under 2015. Samtidigt räknar Örebroporten med att ha klart uppdraget från 
Örebro universitet om en ny aula och handelshögskola vid Universitetsplatsen. 
 
Kumbro Utveckling AB är igång med arbetet att stärka kommunens mål att ha en minskad fossil 
energikonsumtion 2020 genom vindkraft- och biogasproduktion. Vidare har kommunfullmäktige 
beslutat om att kommunens bolag ska investera i solcellsproduktion vid sina fastigheter. 
 
Allmänna val för kommunen har genomförts i september. !



Ordförklaringar,!1!

Barnomsorgspeng!!2!

Ett!kommunalt!bidrag!som!följer!med!varje!barn!oavsett!vilken!typ!av!barnomsorg!3!

föräldrarna!väljer;!kommunal!eller!enskild.!Barnomsorgspengen!gäller!för!godkänd!4!

förskoleverksamhet,!skolbarnomsorg!och!pedagogisk!omsorg.!!5!

Pedagogisk!omsorg!!6!

Förskoleverksamhet!och!skolbarnsomsorg!som!inte!drivs!i!form!av!förskola,!fritidshem,!7!

öppen!förskola!eller!öppen!fritidsverksamhet,!till!exempel!familjedaghem.!!8!

Resursfördelningsmodell!!9!

Ett!regelverk!för!hur!våra!skattepengar!fördelas!till!de!olika!förskoleverksamheterna!i!10!

kommunen.!!11!

Barnomsorgstaxa!och!maxtaxa!!12!

Anger!den!avgift!som!föräldrar!betalar!för!att!ha!sitt!barn!i!barnomsorgen.!Det!fungerar!13!

som!ett!abbonemang;!föräldern!betalar!för!platsen,!inte!antalet!timmar!som!barnet!är!14!

där.!Avgiften!grundar!sig!på!föräldrarnas!inkomst.!Det!finns!ett!tak,!maxtaxan,!som!15!

anger!hur!hög!avgiften!får!vara.!!16!

!17!

!18!

Barn!är!olika!–!därför!behövs!det!olika!former!av!barnomsorg!också!19!

Tack!vare!barnomsorgspengen!är!det!nu!enklare!att!starta!eget!inom!barnomsorgen.!20!

Numera!kan!du!även!få!betalt!för!dina!egna!barn!om!du!startar!familjedaghem!eller!21!

annan!pedagogisk!omsorg.!!22!

Vem!kan!starta!pedagogisk!omsorg?!!23!

För!att!kunna!starta!en!egen!verksamhet!måste!kommunen!godkänna!dig.!!För!att!starta!24!

en!pedagogisk!omsorg,!till!exempel!ett!familjedaghem!eller!flerfamiljesystem!ska!du!ha!25!

utbildning!eller!erfarenhet!så!att!du!kan!erbjuda!en!god!omsorg!och!pedagogisk!26!

verksamhet!för!de!barn!du!tar!emot.!!27!

Verksamhetens!kvalitet!och!säkerhet!ska!hålla!samma!nivå!som!motsvarande!kommunal!28!

barnomsorg.!Du!ska!också!känna!till!de!styrande!dokumenten!för!barnomsorgen;!29!

förskolans!läroplan!och!de!allmänna!råden!för!den!verksamhetsform!det!gäller.!!30!

Bidragets!storlek!!31!

För!varje!barn!får!du!ett!bidrag!som!är!beroende!av!barnets!ålder.!Det!är!samma$villkor$32!

för!fristående!barnomsorg!som!för!kommunal.!!33!
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På!orebro.se!hittar!du!aktuella!riktlinjer!och!ersättningsnivåer.!!34!

!35!

Ansökan!36!

Vill!du!starta!någon!form!av!egen!barnomsorg!använder!du!ansökningsblanketten!som!37!

finns!på!orebro.se/blanketter.!38!

Tillsammans!med!ansökan!ska!du!bifoga!uppgifter!om:!39!

•"verksamheten;"beskrivning"av"verksamhetsidé,!arbetssätt,!inriktning!och!värdegrund!40!

•!personal;!antal,!utbildning!och!erfarenhet!41!

•!ansvarig!för!verksamheten!42!

•!verksamhetens!omfattning!43!

•!barngruppens!sammansättning!44!

•!målgrupp;!vilka!man!vänder!sig!till!45!

•!tider!för!!öppethållande!46!

•!verksamhetens!ekonomi!och!budget!47!

•!avgiftstaxa!48!

!49!

Dessutom!ska!det!finnas:!50!

•!FXskattesedel!från!Skattemyndigheten.!För!juridiska!personer,!till!exempel!föreningar,!51!

stiftelser!och!bolag,!ska!också!bifogas!organisationsX!eller!bolagsbevis!med!uppgift!om!52!

organisationsnummer,!firmaadress,!firmatecknare!och!revisor!53!

•!hyreskontrakt!i!förekommande!fall!54!

•!byggnadslov!och!ritning!på!lokalen!som!ska!användas!55!

•"intyg"från"Kronofogdemyndigheten!om!att!huvudmannen!är!skuldfri!56!

!57!

Resursfördelningsmodell!för!förskoleverksamhet!58!

Örebro!kommun!använder!en!resursfördelningsmodell!för!förskoleverksamhet!vars!mål!59!

är!att!ge!en!så!rättvis!fördelning!av!den!ekonomiska!tilldelningen!till!varje!förskola!eller!60!

pedagogisk!omsorg!som!möjligt.!61!

Resursfördelningen!grundar!sig!på!aktuellt!barnunderlag!och!anger!bidragets!storlek!62!

under!det!kommande!året.!Modellen!tillämpas!på!all!förskoleverksamhet!i!Örebro!63!

kommun,!fristående!eller!kommunal.!64!

Aktuella!ersättningsnivåer!i!sin!helhet!hittar&du&på&orebro.se.!65!

!66!



Resursfördelningsmodellens!olika!delar!67!

Grundbelopp!68!

•!Grundtilldelning!69!

•!Lokaltilldelning!70!

•!Tilldelning!för!nystart!71!

!72!

Grundtilldelning!73!

Varje!barn!genererar!en!summa!pengar!beroende!på!ålder;!1–2!år!eller!3–5!år.!74!

För!att!få!full!tilldelning!krävs!att!verksamheten!har!öppet!tolv!timmar!per!dag,!annars!75!

görs!ett!avdrag!med!en!tolftedel!av!grundbeloppet!per!timme.!76!

!77!

Grundtilldelning+för+budgetår+2014:!!78!

Kommunal(förskola(!79!

1–2Xåringar'109'289'kr/barn'3–5Xåringar'83'616'kr/barn'!80!

Pedagogisk!omsorg!!81!

1–2Xåringar'97'527'kr/barn'3–5Xåringar'76'781'kr/barn'!82!

Fristående*förskola*!83!

1–2Xåringar'93!936!kr/barn!3–5Xåringar!73!190!kr/barn!84!

!85!

!86!

Lokaltilldelning!till!fristående!förskola!!87!

Fristående!verksamheter!får!ersättning!med!kommunens!genomsnittliga!lokalkostnad!88!

per!barn.!För!budgetår!2014!får!de!fristående!verksamheterna!12!608!kr!per!barn!i!89!

lokaltilldelning.!!90!

Tilldelning!för!nystart!av!fristående!förskola!!91!

En!nystartad!förskola!får!ett!startbidrag,!bidragets!storlek!bestäms#för#varje!budgetår,!92!

årets!tilldelning!är!ett!engångsbidrag!på!25!000!kr!per!avdelning.!!93!

Landsbygdstilldelning!!94!

Landsbygdstilldelningen!är!ett!tillägg!till!förskolor!med!en!avdelning!i!landsbygden,!95!

vilka!tilldelas!225!000!kr!per!förskola!och!år.!!96!

!97!

!98!



Tilläggsbelopp!99!

•!Administrationskostnad;!de!fristående!verksamheterna!ersätts!med!ett!belopp!på!3!100!

procent!av!grundbeloppet.!101!

•!Momskompensation;!de!fristående!verksamheterna!ersätts!med!6!procent!av!102!

bidraget.!103!

•!Extra!medel!vid!speciella!behov;!kan!sökas!för!barn!med!mycket!speciella!behov!som!104!

inte!kan!tillgodoses!inom!den!ordinarie!verksamheten.!105!

!106!

Föräldraavgifter!107!

I!modellen!förutsätts!att!de!fristående!förskolorna!och!pedagogiska!omsorgerna!tar!in!108!

föräldraavgifter.!Om!avgifterna!understiger!snittet!i!Örebro!kommun!utifrån!maxtaxan,!109!

görs!en!prövning!om!kompensation.!110!

!111!

Mer!information!112!

Läs"mer"på!orebro.se.!Där!hittar!du!aktuella!riktlinjer!och!ersättningsnivåer.!113!

!114!

Frågor!115!

Har!du!frågor!och!funderingar!kontakta!Örebro!kommuns!servicecenter!019X21!10!00.!116!



Delårsrapport med prognos 2 2014 1"
Örebro kommun 2"

1 Beslutssatser 3"
Sammanfattning 4"
Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti och 5"
helårsprognos 2 för 2014 för Örebro kommun. I rapporten görs en uppföljning av 6"
kommunfullmäktiges Strategiska områden, de finansiella målen samt en uppföljning av 7"
indikatorerna för god ekonomisk hushållning. Rapporten ger också en översikt över kommunens 8"
resursanvändning i form av personal, lokaler och ekonomi. Delårsrapporten januari till augusti 9"
2014 visar på ett resultat på 324 mnkr. Kommunens samlade resultat för helåret 2014 beräknas 10"
till 95 mnkr, vilket är ett överskott på 117 mnkr i förhållande till budget. Ett ianspråktagande av 11"
reserverade medel i eget kapital medför att resultatet prognostiseras till 169 mnkr. Nämnderna 12"
sammantaget redovisar ett överskott på 8 mnkr. Försäljningsintäkterna för tomträtter förväntas 13"
inte flyta in i önskad omfattning, vilket gör att intäkterna minskas med 22 mnkr jämfört med 14"
budget. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge 35 mnkr mer än budgeterat. 15"
Helårsprognosen för finansverksamheten är ett överskott på 90 mnkr. 16"
 17"
Årets balanskravsresultat prognostiseras till 69 mnkr, och kommunen har därmed inte något 18"
balanskravsresultat att reglera. 19"
 20"
Prognosresultatet visar att åtta av tretton bedömda indikatorer uppnår angivna riktvärden för 21"
året, med nuvarande och planerade insatser. Av de fyra indikatorer inom resurserna för ekonomi, 22"
personal och lokaler bedöms samtliga nå årets riktvärde utifrån pågående arbeten. 23"
 24"
Två av indikatorerna för 2014 har i samband med delårsrapport med prognos 1 reviderats och 25"
kompletterats för att vara styrande under 2014. Indikatorn och målvärdet för betyg inom 26"
gymnasieutbildningen har till följd av nytt betygssystem formulerats om och kompletterats med 27"
aktuellt målvärde. För indikatorn som rör hemvården har Programnämnd social välfärd tagit fram 28"
en ny indikator med målvärde utifrån förändringen med LOV inom omvårdnad. 29"
 30"
Beslutsunderlag 31"
Delårsrapport med prognos 2 för 2014 Örebro kommun 2014-10-08 32"
 33"
Förslag till beslut 34"
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 35"
1. Delårsrapport med prognos 2 2014 godkänns. 36"
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2014 skall genomföra 37"
åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar och redovisa dessa 38"
åtgärder till Kommunstyrelsen. 39"
 40"
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 41"
 42"
2 Sammanfattande bedömning och analys 43"
Många verksamheter visar på fortsatt bra följsamhet gentemot kommunfullmäktiges uppdrag 44"
inom delårsrapport med prognos 2. Några delar av verksamheten visar dock på avvikelser. 45"
 46"
Den ekonomiska prognosen för lokalförsörjningsavdelningen, hemvården och tomrätterna visar 47"
stora negativa avvikelser mot budgeten för 2014. Inom dessa verksamheter pågår ett 48"
förändringsarbete för att förbättra resultaten, men osäkerhet finns kring hur stora effekter som 49"
kan uppnås 2014. Finansverksamheten prognostiserar ett överskott på 90 mnkr högre än budget. 50"
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Kommunen har erhållit reavinster vid omplacering av pensionsmedlen i samband med att 51"
nuvarande avtal om kapitalförvaltning löpte ut. 52"
 53"
Sammantaget är bedömningen att mycket av verksamheten bedrivs på ett sätt som motsvarar 54"
uppdraget från kommunfullmäktige men inom ett antal verksamheter behövs insatser göras för 55"
att nå tillfredsställande målnivåer och effekter. Det är av största vikt att verksamheterna klarar 56"
sina driftbudgetramar. 57"
 58"
2.1 Viktiga händelser 59"
· Kommunstyrelsen har på grundval av en bemanningsrapport inom vård och omsorg tagit beslut 60"
om att successivt införa rätt till heltid och detta ska vara genomfört 2017. 61"
· Arbetet med sociala upphandlingar utgör nu en naturlig del av såväl kommunens som de 62"
kommunala bolagens upphandlingar där krav på sociala hänsyn är möjliga. 63"
· Utvecklingen i kommunens olika stadsdelar har analyserats och insatser av olika karaktär 64"
genomförs såsom satsningar på stadsmiljön, samordning och koordinering av förvaltningarnas 65"
verksamheter m.m. 66"
· Örebro kommun har infört nya regler för arbetet med att fondera kommunens medel genom att 67"
ställa gröna och etiska krav på förvaltningen av dessa. 68"
· ÖBO:s nya huvudkontor i kvarteret Husaren på Norr börjar ta form. Parallellt med detta 69"
bedriver Futurum ett omfattande ombyggnadsprojekt av Karolinska skolan. 70"
· Örebro kommun kom på tredjeplats i Miljöaktuellts ranking av ”Årets miljökommun”, en 71"
utmärkelse som genomlyser olika aspekter på kommuners hållbarhetsarbete och dess effekter. 72"
2.2 Framåtblick 73"
Arbetet med budget för 2015 har inletts och förslag till budgetdirektiv presenterades till 74"
kommunstyrelsen i juni 2014. I arbetet deltar de kommunala bolagen, bl a kring framtagande av 75"
nya bolagsdirektiv. 76"
 77"
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny nämndsorganisation inför den nya 78"
mandatperioden. 79"
 80"
Med bildandet av Region Örebro län vid årsskiftet pågår ett samarbete med kommunen bl.a. om: 81"
· hur arbetet inom Business Region Örebro ska bedrivas 82"
· hur utvecklingsarbetet med grundskolan ska bedrivas inom regionen 83"
· hur en samlad vårdkedja för svårt sjuka äldre kan gestaltas 84"
 85"
2.3 Händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter 86"
delårsperiodens slut 87"
Förslag till nytt näringslivsprogram har arbetats fram i nära samarbete med företrädare för 88"
näringslivet i Örebro. 89"
 90"
Ombyggnationen av Örebro konserthus har startat och beräknas stå klart under kommunens 91"
750-årsfirande under 2015. Samtidigt räknar Örebroporten med att ha klart uppdraget från 92"
Örebro universitet om en ny aula och handelshögskola vid Universitetsplatsen. 93"
 94"
Kumbro Utveckling AB är igång med arbetet att stärka kommunens mål att ha en minskad fossil 95"
energikonsumtion 2020 genom vindkraft- och biogasproduktion. Vidare har kommunfullmäktige 96"
beslutat om att kommunens bolag ska investera i solcellsproduktion vid sina fastigheter. 97"
 98"
Allmänna val för kommunen har genomförts i september. "99"


