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Abstract 

 
I den här undersökningen studerar jag hur myndigheter försöker upprätthålla en god 

och begriplig svenska mot allmänheten i text, vilket är ett krav som ställs på dem i 

språklagen. Fem texter skrivna av fem olika myndigheter – Försäkringskassan, 

Konkurrensverket, UK-ämbetet, Sveriges domstolar och Tullverket har undersökts. 

Samtliga har återgivit offentlighetsprincipen på sina hemsidor. För att förstå de val 

och ändringar myndigheterna gjort, ingick även lagtexten Om allmänna handlingar 

offentlighet i analysen.  

Jag studerar röst och kausalitet i texterna. Min metod bygger på Monica 

Reichenbergs avhandling Röst och kausalitet i lärobokstexter (2000). Hennes 

undersökning visar att dessa variabler, och särskilt i kombination, ökar textens 

begriplighet för hennes informanter.  

Resultatet i min undersökning visar främst att samtliga myndigheter försöker leva 

upp till kravet på begriplig svenska genom att göra ett innehållsligt urval och 

språkliga bearbetningar. Hur de når dit är en delad uppfattning där särskilt röst 

används i skilda utsträckning. Huruvida texternas begriplighet är bättre eller sämre 

undersöks inte. Det kan vara ett framtida projekt.  

 

Title: Towards more comprehensibility? – A qualitative study of governments use of 

voice and causality when transcribing the principle of public access official records. 

 

Nyckelord: Myndighetsspråk, språklag, offentlighetsprincipen, röst, kausalitet, 

begriplighet.  
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1. Inledning 
 
Sedan 2005 har Sverige haft en samlad språkpolitik, som sedan 2009 har fastslagits i 

en språklag. Citatet nedan inleder lagen.  

 

1 § I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och 

det svenska teckenspråket. Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvar 

för att den enskilde ges tillgång till språk samt om språkanvändning i offentlig verksamhet 

och i internationella sammanhang (Språklag 2009:600)
1
.  

 

Lagen spänner över fem övergripande områden, vilka nämns i citatet ovan. Dessa 

områden fördjupas ytterligare och detaljerat i en rad paragrafer. Den här uppsatsen 

berör just språkanvändning i offentlig verksamhet som är riktad mot allmänheten. 

”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (Språklag 

2009:600) Genom att som myndighet kommunicera en begripligare svenska som 

många kan ta till sig och förstå, så upprätthålls den demokrati som råder i Sverige 

(Språkrådet). Samtliga medborgare ska ha tillgång till och förstå det som 

myndigheterna förmedlar. Det är ett viktigt och framförallt ett mycket svårt uppdrag. 

Som hjälp att skriva enkelt och begripligt finns bland annat en rad rekommendationer 

som ska vägleda mot ett begripligare språk. Detta brukar kallas klarspråk och 

klarspråksarbete. Klarspråksarbete är emellertid inte helt lätt. För vad är enkelt? Vad 

är begripligt och hur åstadkommer man det? Och finns det någon gräns för vad som är 

för enkelt? Det är om detta denna undersökning handlar. Jag undersöker fem 

myndigheter som alla återger offentlighetsprincipen på sina hemsidor. 

Undersökningen fokuserar på hur de försöker återge innebörden av 

offentlighetsprincipen på en mer begriplig svenska i jämförelse med hur den beskrivs 

i lagen.  

Varför just offentlighetsprincipen? Myndigheter skriver såklart om flera ämnen. 

Offentlighetsprincipen är intressant på så vis att den ger medborgarna rättigheter, 

samtidigt som den ställer krav på myndigheterna. Offentlighetsprincipen är också en 

grundlag, vilket gör den till en viktig stomme inom det svenska regelverket. 

Myndigheterna återger denna lag i ett kortare och möjligtvis begripligare format, för 

att allmänheten lättare ska förstå dess innebörd. Dock så vill de inte uppmuntra alltför 

                                                        
1 Samtliga citat ur olika lagar och paragrafer är hämtade från notisum.se som tillhandahåller en 

elektronisk lagbok (https://www.notisum.se/). 

https://www.notisum.se/
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mycket, då det kan leda till missbruk av lagen. Missbruk kan innebära mycket 

extraarbete och därmed också stora kostnader. Myndigheter står alltså inför ett så 

kallat kommunikativt dilemma i dessa presentationer. Språklagen kräver begriplig 

svenska och offentlighetsprincipen innebär rättigheter för medborgarna, som 

myndigheterna i sin tur inte vill inspirera till i alltför stor utsträckning. Det är detta 

kommunikativa dilemma som gör offentlighetsprincipen som ämne intressant.  

Det ska poängteras att studien inte fokuserar på vad som är ett bra respektive dåligt 

språk. Med uppsatsen vill jag undersöka olika tekniker som används för att leva upp 

till kravet på en begripligare svenska.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur fem enskilda myndigheter har valt att återge en 

och samma ursprungstext – lagtexten Om allmänna handlingars offentlighet. 

Tanken är att få en djupare förståelse kring vad som anses vara ett begripligare sätt att 

ge information på. De olika texterna ställs därmed mot varandra med målet att ringa 

in skillnader och likheter.  

Den övergripande frågeställningen är: vilka strategier har myndigheterna använt 

för att skriva en begriplig text? Denna frågeställning delas upp i dessa tre mer 

specifika frågeställningar:  

 

1. Vad karaktäriserar myndigheternas återgivningar av offentlighetsprincipen? 

2. Vilka strategier har använts i arbetet att leva upp till en begriplig svenska? 

3. Vilka likheter och olikheter går att urskilja bland myndigheternas 

återgivningar? 

 

3. Bakgrund 
 

I den här delen presenterar jag uppsatsämnets bakgrund där jag först går in på 

offentlighetsprincipen, som samtliga myndigheters texter handlar om. I kapitlet 
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därefter går jag in på myndighetsspråk och hur det definieras och urskiljs. 

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma klarspråk som begrepp och arbetsmetod. 

3.1. Offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen är en del av den svenska grundlagen Tryckfrihetsförordningen, 

i andra kapitlet med rubriken Om allmänna handlingars offentlighet. Där presenteras 

de riktlinjer som gäller kring rätten att få ta del av allmänna handlingar, vilket innebär 

allmänhetens rättighet att ta del av de allmänna handlingar som förvaras hos 

myndigheter. Om någon ansöker om att få ta del av en allmän handling hos en 

myndighet så ska myndigheten lämna ut handlingen, såvida den inte är 

sekretessbelagd (2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet).    

Samtliga myndigheter går under offentlighetsprincipen, vilket betyder att det ställs 

krav på dem. Kravet väger således tungt då det är ett yttrande från en grundlag, och 

grundlagar är skapta för att bestå. Det finns dock vissa som menar att 

offentlighetsprincipen kommer att påverkas av det lagförslag som gick igenom i 

november 2013, och som trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014. Detta förslag 

återgavs bland annat i en artikel på gp.se och presenteras nedan.  

 

Lagförslaget ska garantera att myndigheter kan sekretessbelägga handlingar från EU och 

andra länder, som Sverige fått inom ramen för internationella samarbetsavtal (TT, 2013). 

 

Vad citatet yttrar är alltså det argument som talade för förslaget – de handlingar som 

inkommer från länder där de redan är sekretessbelagda ska då också förbli det här. 

Detta för att ”uppfylla internationella förpliktelser om sekretess” så att Sverige kan 

”delta fullt ut i EU-samarbetet” (Salander & Huber, 2013). I riksdagen fick förslaget 

263. Endast 33 röstade emot. Resultatet gav upphov till flera kritiska reaktioner, då 

många såg detta som ett begränsande av offentlighetsprincipen, och därmed som ett 

brott mot den svenska demokratin.  

Riksdagen inskränkte offentlighetsprincipen, så lyder rubriken till den kritiska 

artikel som publicerats på journalisten.se. I artikeln menar journalistförbundet i ett 

yttrande att offentlighetsprincipen kommer att urholkas, och att det är ”beklagligt att 

riksdagen inte sätter större värde på den svenska öppenheten” (Nesser, 2013). De 

anser vidare att lagförslaget kommer att innebära ”att svenska myndigheter kan 
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förlora möjligheten att självständigt bestämma över allmänhetens rätt att ta del av 

allmänna handlingar” (Nesser, 2013). 

En annan artikel, Värna offentlighetsprincipen, finns publicerad på jnytt.se och är 

skriven av miljöpartisterna Rickard Salander och Etelka Huber. Under omröstningen i 

riksdagen var miljöpartiet bland annat de om röstade mot förslaget.  

 

Den svenska offentlighetsprincipen är en juvel. En sällsynt juvel ur ett nationellt 

perspektiv. Offentlighetsprincipen har varit en av de viktigaste grundbultarna i den 

svenska demokratin. Den har stått som garant för öppenhet inom det offentliga och gjort 

det lättare för journalister att kunna granska exempelvis myndigheter och för 

medborgarna att kunna ta del av viktig information (Salander & Huber, 2013). 

 

I utdraget ovan går det inte att förbise hur mycket journalisterna värdesätter 

offentlighetsprincipen. Bland annat genom att de likställer den med en juvel, 

vilket är ett metaforiskt uttryck som tyder på hur sällsynt Sveriges 

offentlighetsprincip är.  

Vid årsskiftet 2013/2014 trädde lagförslaget i kraft och hur det kommer att 

påverka offentlighetsprincipens betydelse kan endast tiden utvisa.  

3.2 Myndighetsspråk 

I Myndigheterna har ordet, av Nyström Höög et al., menar de att det är komplicerat 

att avgränsa myndighetsspråk utefter språkliga drag, såsom ålderdomliga ord och 

kansliprosa (Nyström Höög et al., 2012:16). I och med att samhället förändras så sker 

också förändringar inom språket och språkbruket, och myndighetsspråk är inget 

undantag. Vad som med tiden skett är främst det faktum att den offentliga sfären och 

den privata sfären närmat sig varandra, där gränsen mellan dem har blivit alltmera 

diffus. Exempel på detta är att flera myndigheter idag använder sig av sociala medier 

såsom Facebook, Twitter och bloggar. Språket har därmed intimiserats, som Nyström 

Höög et al. uttrycker det. Det innebär att myndigheternas språk har blivit mer 

personligt och familjärt, och därmed är det mer problematiskt att identifiera 

myndighetsspråk utifrån just språkliga drag. Nyström Höög et al. anser istället att 

fokus bör läggas på de enskilda myndigheternas språk och dess anknytning till 

bestämda institutioner och praktiker (Nyström Höög et al., 2012:16-17).  
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Anders Rolfers i artikeln Fler borde tänka på språklagen (2013) håller dock inte 

med om myndighetsspråk har intimiserats. Åtminstone inte tillräckligt. I artikeln 

skriver han redan i ingressen att patent- och registreringsverket anmälts just för att de 

varit svårbegripliga.  

 

Fler som skriver och talar offentligt borde tänka på formuleringen i lagen. Inte minst 

politikerna, men kanske i lika hög grad olika myndigheters och förvaltningars tjänstemän. 

Där skvalpar kansliprosan omkring och försvårar förståelsen av deras texter, säger 

författaren Tomas Bannerhed (Rolfers, 2013). 

 

Utdraget ovan är ett uttalande från Tomas Bannerhed, där han menar på att 

myndigheter är dåliga på att följa språklagen. Bannerhed arbetar bland annat för 

Stockholms stad där han bearbetar referat av olika beslut som fattas och gör dem mer 

lättbegripliga. Han menar på att krångliga formuleringar och abstrakta termer är 

vanligt förekommande samt att kansliprosan ”skvalpar”, som han uttrycker det i 

citatet ovan. Bannerheds teori kring dessa företeelser är olika vanor och okunskap, 

eller möjligtvis att man rentav uttrycker sig krångligt och vagt för att slippa stå till 

svars för det som beslutats (Rolfers, 2013). Längre fram i artikeln lyfts Eva Olofssons 

åsikter kring ämnet. Hon menar på att det är vanligt att klarspråk missuppfattas. Man 

tror att det är samma sak som ”barnspråk och enkelt språk”(Rolfers, 2013). Olofsson 

menar vidare på att myndigheterna faktiskt har blivit bättre, och vad gäller 

kansliprosan syns den allt mindre till. Det som däremot har försämrats i 

myndighetstexter, enligt Olofsson, är att de idag är längre och mer ”pratigare”. 

Hennes teori till denna försämring är övergången från skrivmaskin till dator (Rolfers, 

2013).  

Det tycks vara svårt att definiera myndighetsspråk och det råder dessutom olika 

åsikter kring hur deras språk ser ut idag. Enligt Bannerhed så skvalpar kansliprosan 

omkring trots språklagen, medan Olofsson anser att kansliprosan allt mindre syns till. 

Hur myndigheternas språk än må vara och kommer att vara, så finns kravet på vårdad, 

enkel och begriplig svenska. Som hjälp finns det vi kallar klarspråk, vilket 

nästkommande kapitel handlar om.  
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3.3 Klarspråk  

Klarspråk innebär den språkvård, med tillhörande riktlinjer där syftet är att underlätta 

kommunikationen mellan myndigheter och medborgare (Nyström Höög et al., 

2012:17).  

Språkrådet har på sin hemsida bland annat publicerat rekommendationer i hur 

myndigheter kan skriva mer i klarspråk. Rekommendationerna har som syfte att 

vägleda och uppmuntra till att se över sitt språk och kan sammanfattas i dessa 

punkter:  

 

 Välj en lagom personlig ton. 

 Välj relevant innehåll. 

 Disponera texten på ett logiskt sätt. 

 Förklara allt som behöver förklaras.  

 Stryk sådant som inte behövs. 

 Skriv informativa rubriker. 

 Undvik långa och invecklade meningar.  

 Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer.  

 Sammanfatta det viktigaste. 

 Välj en genomtänkt grafisk formgivning (Språkrådet). 

 

Det finns mycket som talar för klarspråk. Inte minst språklagen. Dock så har det visat 

sig att attityden till klarspråk ibland är negativ, vilket nämndes i artikeln Fler borde 

tänka på språklagen, som togs upp i kapitlet innan, där Olofsson förklarade att 

klarspråk ibland associeras med barnspråk och enkelt språk (Rolfers, 2013). Denna 

negativa attityd kan sätta käppar i hjulet vad gäller klarspråksarbete.  

 

Det räcker inte med att få veta hur man skriver begripligt, man måste också förstå varför 

man ska göra det. Det måste ”bli fint” att skriva enkelt (Hedlund, 2006:13).  

 

Citatet ovan är från handboken Klarspråk lönar sig (2006), som är skriven av Anneli 

Hedlund och utgiven av Justitiedepartementet. Det är inte lätt att vara positivt inställd 

till något om man inte vet varför. Handboken ger ytterligare råd och argument 

gällande klarspråksarbete och förklarar även hur man organiserar ett sådant projekt. 
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Vidare ges exempel på arbetsplatser där klarspråksarbete är etablerat och vad det 

resulterat i. För att ett klarspråksprojekt ska fungera och ge resultat krävs mycket 

planering, organisering och engagemang. Det är viktigt att ledningen ger stöd för 

arbetet som också måste placeras någonstans lämpligt, såsom på informationsenheten 

(Hedlund 2006:14).  

Exempel på organisationer som har tillämpat klarspråkarbete är Försäkringskassan 

(vars text om offentlighetsprincipen undersöks här), Migrationsverket, Norrköpings 

kommun och Tullverket (vars text om offentlighetsprincipen också undersöks här). 

Migrationsverket, för att närmare nämna någon, förändrade sitt opersonliga 

myndighetsspråk till direkta tilltal och mänskligare tonfall, med syfte att förbättra sin 

kommunikation ut till allmänheten. Språkvårdsprojektet pågick mellan 1998 och 

2000, där syftet var att kartlägga organisationens språk för att hitta brister att förbättra 

och bra företeelser att fortsätta med (Hedlund, 2006:14).  

Klarspråk finns främst till för myndigheter som en hjälp till att upprätthålla det 

som språklagen kräver av dem. Rekommendationerna och argumenten för klarspråk 

är många, och det finns inte plats för allt här. Läs om klarspråk på bland annat 

Språkrådets hemsida eller Klarspråk lönar sig för mer information.   

 

4. Områdesbeskrivning 
 

Denna områdesbeskrivning presenterar begrepp, teorier och tidigare forskning som är 

relevanta för den här undersökningen. Den tidigare forskningen utgörs av tre 

avhandlingar, vilka är Christer Platzacks Språket och läsbarheten (1974), Britt-Louise 

Gunnarssons Lagtexters begriplighet (1982) och Monica Reichenbergs Röst och 

kausalitet i lärobokstexter (2000). Områdesbeskrivningen är uppdelad i två delar, 

eller i två teman, där begreppen läsbarhet och begriplighet definieras. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning.  

4.1 Läsbarhet  

Begreppet läsbarhet är nödvändigt att ta upp för att belysa skillnaden mellan det och 

begreppet begriplighet. Redogörelsen av begreppet läsbarhet utgår främst från 
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Platzack och hans olika läsbarhetsexperiment, men även Gunnarsson och Reichenberg 

har berört begreppet i sina avhandlingar.  

Det finns olika sätt att definiera läsbarhet på. Gunnarson menar på att läsbarhet bör 

särskiljas från begriplighet, då det rör mer en ytlig förståelse av text (1982:76), vilket 

mer pekar på egenskaper i text som rör dess svår- eller lättläsbarhet. Platzack skriver 

att termen används för att sammanfatta de innehållsliga, typografiska och språkliga 

aspekterna hos texter, eller så har termen bara används för en eller ett par av dessa 

aspekter. Han väljer följaktligen att ansluta sig till och definiera begreppet utefter de 

språkliga aspekterna (1974:9). Genom bland annat olika psykologiska teorier kring 

hur vi människor går till väga när vi läser, har Platzack ringat in några syntaktiska 

konstruktioner som i teorin bör påverka läsbarheten negativt vilka bland annat är 

kommatering, bisatsinskott och det upprepande, sammanfattande adverbet så 

(Platzack, 1974:16-17),.  

Platzack avgör en texts läsbarhet genom läsares läshastighet och huruvida de har 

angivit rätt eller fel svar i de innehållsfrågor som läsaren fick svara på när lästiden var 

slut (Platzack, 1974:23). Vid varje experimenttillfälle har Platzack konstruerat två 

texter, där den ena innehöll exempelvis mer kommatering än den andra. Flera 

informanter deltog där alla fick läsa antingen den ena eller den andra textversionen. 

Inom en viss tid skulle de alltså läsa så långt de hann, och sedan svara på frågor kring 

textens innehåll (Platzack, 1974:25).  

Vad gäller kommatering löd hypotesen: ”En tydlighetskommaterad text är mer 

läsbar än en inte alls kommaterad text” (Platzack, 1974:52). Resultatet gav dock inget 

stöd åt hypotesen. De två textversionerna tillgodosåg ungefär samma mängd 

information åt läsarna (Platzack, 1974:54-55).  

Ett annat experiment fokuserar på det som Platzack kallar för upprepande, 

sammanfattande så, vilket förklaras i citatet nedan.  

 

Om en mening inleds med en adverbialsbisats, så kan denne bisats upprepas och 

sammanfattas inom huvudsatsens ram med hjälp av adverbet så (Platzack, 1974:58).  

 

Platzack redogör för detta med följande exempel: ”Om han reser bort före 

midsommar, så får jag inte träffa honom” (Platzack 1974:58). Om är adverbialet som 

inleder meningen och bisatsen, vilken följs upp av en huvudsats sats som inleds med 

adverbet så där läsaren får veta vad som sker ”om han reser bort före midsommar”. 
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Hypotesen här löd: ”En text med upprepande, sammanfattande så efter spetsställd 

adverbialsats (ej konditional) är mer läsbar än en text utan så i denna position” 

(Platzack, 1974:60). Resultatet visar att läshastigheten är något högre för de texter 

med så än de som är utan. Dock är skillnaden ej signifikant för att stödja hypotesen 

(Platzack, 1974:63).  

Det sista experiment rör som tidigare nämndes var bisatsinskott och dess påverkan 

på läsbarheten.  

 

Adverbiella bisatser, som står som bestämningar till en hel mening, kan rent syntaktiskt 

placeras antingen först eller sist i meningen, eller också inskjutna i själva meningen 

(Platzack, 1974:86).    

 

Bisatser kan alltså placeras på olika ställen i en mening precis som citatet berättar. Ett 

bisatsinskott är alltså placerat mitt i meningen. Hypotesen är att texter med högre 

andel bisatsinskott är mindre läsbara än när bisatserna är placerade i slutet.  

Experimentet här visar att texter med färre bisatsinskott läses snabbare än de med 

flera, vilket därmed ger stöd för den formulerade hypotesen (Platzack, 1974:88).  

Jag har ovan endast lyft fram tre experiment ur Platzacks avhandling. Det finns 

fler, vilka kan läsas i Språket och läsbarheten: en studie i samspelet mellan läsare och 

text.  

4.1.1 Läsbarhetsformler  

Som ovan nämndes tidigare så mätte, eller definierade, Platzack texters läsbarhet 

utefter lästid och hur läsaren sedan svarade på innehållsfrågorna. Det finns även en 

rad olika formler som också mäter läsbarhet, vilka exempelvis kan mäta: antal olika 

ord, ovanliga ord enligt frekvensordlista, ordlängd mätt i stavelser eller i bokstäver 

och antal bisatser per mening (Gunnarsson, 1982:77). Särskilt svenska texter finns lix, 

som är utarbetad av Carl-Hugo Björnsson under 1960-talet. Formeln ser ut såhär: 

 

lix = meningslängden + långa ord 

 

”Lix” är en förkortning av läsbarhetsindex, ”meningslängden” står för den 

genomsnittliga meningslängden mätt i ord och ”långa ord” står för andelen ord med 

mer än 6 bokstäver mätt i procent (Platzack, 1974:16). Dock så går det inte att helt 
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förlita sig på läsbarhetsformler, och det gäller även lix. Detta tar Reichenberg upp i 

sin avhandling där hon uttrycker sig såhär: 

 

En begränsning hos läsbarhetsformler är att de endast mäter meningsnivå. Detta visade 

sig få oanade konsekvenser när läroboksförfattare, i syfte att minska kritiken mot språket i 

läroböckerna, okritiskt anammade formlerna när de skrev. Det fick till följd att de undvek 

lågfrekventa ord och bröt upp långa meningar. Därmed förbisåg man de förrädiska 

bieffekter som är förbundna med texter som är konstruerade med korta ord och satser som 

byggstenar. I sin iver att förkorta meningarna utelämnade författarna satskonnektorer som 

knyter samman meningar och tydliggör sammanhanget (Reichenberg, 2000:33). 

 

Satskonnektorer som nämndes i sista meningen av citatet är benämningar som inleder 

satser med syfte att markera och knyta samman relationer mellan satser. Citatet 

förklarar de konsekvenser som kan uppstå när en skribent förlitar sig fullständigt på 

läsbarhetsformler. Tankesättet som författarna i citatet hamnade i bidrog till en 

feltolkning av läsbarhetsformlens resultat, men läsbarhetsformler kan givetvis med 

fördel användas, vilket Reichenberg också diskuterar där hon bland annat refererar till 

S. J Samuels: 

 

Läsbarhetsformler behövs för att mäta redan skriven text, men att de inte bör användas 

som vägvisare när man författar text. Läsbarhetsformlernas tillkortakommanden ledde till 

att forskningen gick mot ett bredare textlingvistiskt perspektiv. Istället för att hålla sig 

inom ramen för den grammatiska satsen eller meningen, började man nu ta hänsyn till hur 

olika meningar tillsammans bygger upp en större helhet (Reichenberg, 2000:34).  

 

Med läsbarhet menas ytan av texten. Den handlar om huruvida läsaren lätt tar sig fram 

genom texten. Det berör alltså det mer övergripande, eller helheten som citatet 

uttrycker det. I nästkommande avsnitt (4.2) går jag in på begreppet begriplighet, som 

berör texten på ett djupare plan och där man istället ställer sig frågan: har läsaren 

förstått och tagit till sig av vad texten vill berätta? 

4.2 Begriplighet  

Nedan följer en presentation av två avhandlingar som fokuserar på begriplighet. Den 

första är Gunnarssons begriplighetsundersökning av lagtexten 

medbestämmandelagen, som hon genomförde på 1980-talet. Den andra är en senare 
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avhandling av Reichenberg från 2000, där hon studerar begriplighet i lärobokstexter. 

De båda presenteras nedan i turordning.  

4.2.1 Lagtexters begriplighet  

I sin avhandling problematiserar Gunnarson både läsbarhet och begriplighet som 

begrepp. Som nämndes i kapitel 4.1 ovan så innebär läsbarhet mer den ytliga 

förståelsen av en text medan begriplighet mer berör den djupare förståelsen av texten, 

enligt Gunnarson (1982:76). Begriplighet är egenskaper i texten som är 

kategoriserade utefter olika nivåer, vilket är en teori Gunnarsson skissar upp i sin 

avhandling: 

 

Denna teori bygger på sambandet mellan förståelsenivå och textnivå och på antagandet att 

läsmålet påverkar riktningen i läsprocessen så att olika nivåer ges en dominerande roll för 

begripandet och begripligheten (Gunnarsson, 1982:86).  

 

Sambandet mellan förståelsenivå och textnivå innebär följande: att ”på en viss 

förståelsenivå är det en viss textnivå som huvudsakligen bearbetas”(Gunnarsson, 

1982:86). Modellen nedan visar sambandet mellan de två nivåerna och är densamma 

som återfinns i Gunnarssons avhandling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Tabell 1. Sambandet mellan förståelsenivå och textnivå 

Förståelsenivå Textnivå 

(Egenskaper som bl a kan bearbetas på 

resp nivå.  

 

A. Läsaren tolkar skriftbilden 

 

Typografiska 

B. Läsaren förstår den enskilda orden Ordsemantiska 

C. Läsaren förstår den enskilda meningen 

med avseende på dess strukturella och 

konventionella betydelse. Vi kan skilja på 

C1. Förståelsen av de syntaktiska 

villkoren 

C2. Förståelsen av de semantiska 

villkoren 

 

 

 

Syntaktiska 

 

Satssemantiska  

 

D. Läsaren förstår meningen och textens 

situationella tolkning 

Pragmatiska: Perspektiv 

E. Läsaren förstår vilka handlingar 

texten bör leda till 

Pragmatiska: Funktionsinriktning och 

perspektiv (Gunnarson, 1982:81). 

 

 

Vad vi förstår eller inte förstår är individuellt och hör ihop med bland annat tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Detta påverkar vilken textnivå vi bearbetar när vi läser en 

text. Vidare så har var och en ett läsmål, eller en lässtrategi, i olika lässituationer, 

vilket också nämndes i teorin ovan. Vad är vårt som läsares syfte? Denna del väger 

Gunnarsson följaktligen också in i hennes skissade teori. Modellen nedan, som även 

den är hämtad från Gunnarssons avhandling, visar vad läsmålet innebär för 

bearbetningen av de olika textnivåerna (Gunnarsson, 1982:82). 
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Tabell 2. Sambandet mellan läsmål och textnivå 

Läsmål Textnivå 

 

1. Memorering av textytan 

 

Ordsemantik och syntax bearbetas 

primärt.  

Typografi hjälpnivå. 

 

2. Registrering av textinnehållet Syntax och satssemantik bearbetas 

primärt. 

Ordsemantik och typografi hjälpnivåer. 

 

3. Förståelse av sändarens 

verklighetsbeskrivning 

Perspektivet bearbetas primärt.  

Semantik, syntax och typografi 

hjälpnivåer. 

 

4. Integrering i egen omvärldsuppfattning 

(Indirekt handlingsinriktad förståelse) 

Perspektivet bearbetas primärt.  

Semantik, syntax och typografi 

hjälpnivåer. 

 

5. Direkt handlingsinriktad förståelse Perspektivet och funktionsinriktningen 

bearbetas primärt. Semantik, syntax och 

typografi hjälpnivåer (Gunnarsson, 

1982:82).  

 

 

Gunnarson rör sig i områdena fyra och fem i hennes undersökning, vilket jag strax 

kommer återkomma till i och med beskrivningen av hennes studie.   

Som tidigare nämnt så handlar Gunnarssons avhandling om begripligheten i 

lagtexter, vilket i detta fall specifikt berör medbestämmandelagen (hädanefter kallad 

MBL). Det övergripande syftet med avhandlingen var att ta fram strategier med målet 

att skapa begripligare lagtexter (Gunnarsson, 1982:11). Gunnarsson bearbetade 

lagtexten, där hon sedan lät olika grupper människor, med olika bakgrunder, läsa både 

originaltexten och den bearbetade, för att se hur förståelsen möjligtvis hade 

förändrats.  

MBL-texten genomgick först en detaljanalys där Gunnarsson studerade texten på 

flera nivåer, för att sedan utforma en alternativtext. Detaljanalysen låg till grund för 

de nya formuleringarna i alternativtexten, fokuseringen, typografin och rubrikerna 

med mera (Gunnarsson, 1982:144). Den främsta skillnaden mellan originaltexten och 

alternativtexten var att den sistnämna ”har utformats med inriktning mot den 
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handlingsdirigerande funktionen”(Gunnarsson, 1982:177) (se fyra och fem i Tabell 

2). Utformningen utgår från att en medborgare läser lagtexten med syfte att få direktiv 

inför sitt handlande. Vad gäller originaltexten låg inte fokus på medborgaren utan 

präglades istället av ett domstolsperspektiv där ”juristen i domstolssituationer läser 

lagtexten för att få direktiv i sitt dömande” (Gunnarsson, 1982:179).  

I valet av informanter var målet att ta fram tre grupper – AMU-elever, fackliga 

representanter och juridikstudenter. Gunnarsons val av informanter har styrts av 

antagandet att de är relevanta mottagare för MBL (1982:187), vilket hon beskriver i 

citatet nedan.  

 

I AMU-gruppen har flertalet personer tidigare varit anställda. Samtliga får antas sikta mot 

att bli arbetstagare och kommer då att direkt beröras av medbestämmandelagen. De 

fackliga representanterna jag testat har varit aktiva medlemmar i de båda största 

arbetsorganisationerna LO och TCO. De tillhör alla den grupp som MBL vänder sig till. 

De juridikstuderande som testades hade genomgått halva sin juristutbildning 

(Gunnarsson, 1982:187). 

 

För att lyfta fram och urskilja de olika bakgrunderna så fick informanterna delta i ett 

test där bland annat frågor om kön, ålder, utbildning och yrkeserfarenhet lyftes fram. 

Sammantaget deltog 300 informanter (Gunnarsson, 1982:188-191).   

Vid begriplighetstestet av medbestämmandelagen fick den ena hälften av de 300 

informanterna läsa originaltexten och den andra läsa alternativtexten. Syftet var att se 

om den handlingsdirigerande alternativtexten gav större förståelse för lagen hos 

informanterna, än vad originaltexten gjorde. För att få lässituationerna så riktiga som 

möjligt har Gunnarsson försatt informanterna i verklighetsliknande lässituationer.  

Informanterna har tilldelats formulär där olika praktikfall som redogör för händelser 

där läsning av MBL blir nödvändig. Till varje praktikfall fanns tillhörande frågor som 

informanten via MBL skulle ge svar på (Gunnarsson, 1982:181). Det är resultatet från 

dessa svar som sedan legat till grund för analysen.  

 Hypotesen löd ”att en funktionscentrering utgående från förändringar på djupare 

textnivåer leder till ökad begriplighet för handlingsinriktad lagtextläsning” 

(Gunnarsson, 1982:110). Det faktum att alternativtexten gav fler rätta svar och mindre 

blanka svar ger klart stöd för hypotesen. Alternativtexten gav alltså större begriplighet 

för samtliga grupper, där den största ökningen kunde urskiljas i AMU-gruppen 
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(Gunnarsson, 1982:215), vilket innebär att Gunnarsson alternativtexten var bättre 

lämpad för en större grupp människor.   

4.2.2 Begriplighet genom röst och kausalitet  

Reichenbergs avhandling Röst och kausalitet i lärobokstexter är en undersökning av 

läroböckers begriplighet. Liksom Gunnarsson vill även Reichenberg studera hur 

bearbetning av språket kan öka begripligheten, vilket här berör lärobokstexter. 

Hennes informanter utgjordes av förstaspråkselever respektive andraspråkselever i 

årskurs sju (Reichenberg, 2000:5). 

Som material för hennes undersökning använde Reichenberg två texter – Nilens 

gåva och Svensk lag och rätt, vilka berör ämnena historia och samhällskunskap 

(Reichenberg, 2000:72). Texterna granskades noga, mening för mening inför 

bearbetningen framställningen av olika textversioner. 

De variabler som användes i bearbetningen är koherens, med fokus på kausalitet, 

och röst. I sina definitioner av de två variablerna utgår hon främst från Beck et al 

(1991, 1995) och deras experiment. Dels för att det finns olika definitioner kring 

begreppet röst och vad det innebär i text. Beck et al hade som mål att minska 

distansen där texten och dess författare skulle tala direkt till läsaren. Ju mer röst, desto 

mer påtaglig blir närheten, vilket förverkligas via activity, orality och connectivity 

(Reichenberg, 2000:87), vilka jag förklarar under 4.2.2.1. 

Likaså när det kommer till kausalitet så har Reichenberg refererat till Beck et als 

teorier och experiment. Målet här är att tydliggöra och signalera olika orsakssamband, 

där man omformar implicit information till explicit. Tidigare undersökningar har visat 

att texter med flera orsakssamband och utsatta satskonnektorer gör det lättare för 

läsaren att hitta logiska samband (Reichenberg, 2000:82). I citatet nedan förklarar 

Reichenberg kausalitet och satskonnektorer ytterligare.  

 

(...) texter som har många orsakssamband (kausala) och utsatta satskonnektorer läses 

snabbare av svaga läsare och underlättar för läsaren att upptäcka logiska samband samt 

inferera (...). Det kausala sambandet är ett av de mest frekventa som dessutom ofta tillför 

texten meningsfullt innehåll och är avgörande för både sammanhang och förståelse. 

(Reichenberg, 2000:82) 
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Inferera, som nämndes i citatet, innebär att vid implicit information måste läsaren 

göra inferenser, vilket betyder att läsaren själv fyller i den information som inte 

framgår tydligt. Kompetensen till att utföra detta skiljer sig åt från läsare till läsare, då 

de innehar olika kunskaper och erfarenheter i allmänhet och till ämnet en text handlar 

om. Kausalitet kan därför öka begripligheten i texten för en läsare som inte är så insatt 

i ämnet, och därmed oförmögen till att på egen hand fylla i implicit information 

(Reichenberg, 2000:25). Reichenberg och Beck et al påpekar dock att all information 

inte nödvändigtvis måste förklaras explicit. Fokus bör läggas på sådant som för texten 

är viktig att förklaras, så att syfte och budskap når ända fram (Reichenberg, 2000:49).  

4.2.2.1 Röst 

Activity, orality, och connectivity var de begrepp Reichenberg använde sig av i 

tillförandet av röst (2000:87). Jag går nedan igenom varje begrepp och hur 

Reichenberg tillämpade dem i sitt arbete.  

Med hjälp av activity skapas mera dynamik i texten, vilket Reichenberg gjorde 

”genom konkreta aktivitetsverb, aktiv form, fullständiga meningar och bestämda 

pronomen” (2000:87). Passiva verb undveks därmed, då de medför ofullständiga 

meningar där subjektet är diffust eller helt uteblivet.    

Vad gäller orality har Reichenberg där försett texterna med talspråkliga drag via 

ord som ungdomar känner igen, och som skapar en mera vardaglig ton. De mindre 

vanliga orden som dock varit nödvändiga för ämnets betydelse har istället förklarats 

(Reichenberg, 2000:88). Här tog Reichenberg hjälp av lärare inom ämnena för att på 

ett mera tillförlitligt sätt peka ut alltför svåra eller opassande ord i dess sammanhang 

(Reichenberg, 2000:90). 

Avslutningsvis har Reichenberg använt sig av connectivity. Det har bland 

annat skett via du-tilltal med syfte att direkt vända sig till läsaren. För att lyfta 

fram författaren har istället så kallade omtal tillämpats såsom vi. Exempelvis så 

drog Reichenberg, i egenskap av författare, slutsatser kring det som sagts i 

texten: ”Tack och lov att vi har Nilen... vi skulle dö av törst och hunger om vi 

inte hade det vattnet!” (Reichenberg, 2000:88-89).  
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4.2.2.2 Kausalitet 

Koherens är språkliga drag med ändamålet att underlätta för läsaren att 

uppmärksamma orsaks- och verksamhetssamband (Reichenberg, 2000:48). Kausalitet 

berör främst orsak där så kallade orsakskedjor, sambandet mellan meningar och satser, 

studeras (Hellspong & Ledin, 1997:88-89). 

För att förse texterna med nödvändiga orsakskedjor har Reichenberg använt sig av 

uttryck som signalerar kausalitet, vilka kan vara både i grammatisk form och lexikal 

form. De uttryck Reichenberg adderat radas upp nedan.  

 

Grammatiska uttryck Lexikala uttryck 

Alltså Ledde till 

Annars Berodde på 

Därför, därför att Gjorde att 

Eftersom Medförde 

För, för att Bidrog till (Reichenberg, 2000:84-85) 

Så, så att  

Trots att  

Om, även om  

 

Till vänster radas de grammatiska uttrycken upp och till höger de lexikala. I de 

lexikala uttrycken är de grammatiska underförstådda (Reichenberg, 2000:84-85). 

Uttrycken används för att binda ihop förhållanden och betydelser i text, för att läsaren 

lättare ska kunna urskilja logiska samband.  

 

Med dessa språkliga bearbetningar framställde Reichenberg, utifrån originaltexterna, 

en text med röst, en med kausalitet och en med kombinerad röst-kausalitet. 833 

elever deltog i undersökningen där samtliga gick i årskurs sju. 421 var 

andraspråkselever och 412 var förstaspråkselever. Eleverna medverkade vid två 

lästillfällen, där de först läste Nilens gåva och sedan Svensk lag och rätt. Eleverna 

fick läsa samma version vid båda tillfällena; det vill säga en elev läste originalet vid 

båda tillfällena (Reichenberg, 2000:131-132). Efter läsningen fick eleverna besvara 

18 frågor kring texten i tre olika former – textkontrollerande frågor, 

kombinationsfrågor och inferensfrågor (Reichenberg, 2000:113). Resultatet visade 
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överlag att de bearbetade texterna innebar större förståelse hos båda elevgrupperna. 

Det var främst texten med röst-kausalitet som eleverna hade mest nytta av. Svaren på 

frågorna till denna version har också visat att förstaspråkstalare och 

andraspråkstalare tar till sig i princip lika mycket av texten. Den version som var till 

minst nytta för eleverna var kausalitetsversionen (Reichenberg 2000:139-149).  

4.2.3 Sammanfattning områdesbeskrivning 

Denna områdesbeskrivning har cirkulerat kring två begrepp – läsbarhet och 

begriplighet. Tre avhandlingar som antingen berört det ena eller det andra har ramat 

in denna uppsats, som i undersökningen fokuserar på hur språkliga variabler påverkar 

förståelsen och begripligheten av en text.   

Platzack sammankopplade begreppet läsbarhet med hur långt en läsare hann läsa 

en text på avsatt tid, det vill säga läshastigheten. Med de olika språkliga variablerna 

ville han se huruvida de påverkade hastigheten, och därmed läsbarheten.   

Gunnarson fokuserade på lagtexters begriplighet. Begriplighet som begrepp 

innebär, enligt Gunnarson, ett djupare plan. Det handlar om huruvida läsaren förstår 

vad texten vill förmedla. Läsbarhet berör istället de ytliga aspekterna hos text och 

handlar om huruvida en text är lätt respektive svår att ta sig igenom. Jag väljer att 

ansluta mig till dessa synsätt, men jag vill inte sära på begreppen helt då de i den här 

uppsatsen hänger ihop något. Platzacks definition av läsbarhet går ihop med de ytliga 

aspekterna som Gunnarson pratar om och i hans undersökningar fick deltagarna även 

svara på frågor som rörde textens innehåll. Vid flera tillfällen så påverkade de 

språkliga variablerna inga signifikanta skillnader men vissa gjorde det, vilket innebär 

att en text som är lätt att läsa (god läsbarhet) också gynnar begripligheten då läsaren 

inte behöver anstränga sig särskilt mycket för att ta in det ytliga (läsbarhet) och kan 

därmed fokusera på vad som befinner sig inunder (begriplighet).  

Avslutningsvis presenterades Reichenbergs avhandling där hon undersökte 

huruvida begripligheten ökar hos lärobokstexter med hjälp av de språkliga variablerna 

kausalitet och röst. Utifrån två texter framställde hon versioner med röst, kausalitet 

och med kombinationen röst-kausalitet. Texterna testades på både första- och 

andraspråkselever. Det visade sig att röst och röst-kausalitet var de versioner som var 

mest gynnsamma för eleverna, och särskilt intressant resultat visade röst-kausalitet, 

där förståelsen hos de båda grupperna var relativt lika.  
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Föreliggande undersökning har främst utgått från Reichenbergs metod, då fler 

likheter går att ringa in mellan denna och hennes. Gunnarsons avhandling berör 

emellertid lagtexter, vilket är nära besläktat med mitt material. Dock så är lagtexten i 

denna uppsats inte det främsta analysmaterialet, och det som är intressant är hur 

myndigheter försöker återge, med ett lättare språk, vad som står i lagen. De fem 

utvalda myndighetstexterna är informativa texter, vilket går i stil med en lärobokstext. 

För att återgå till Tabell två i kapitel 4.2.1 som beskrev sambandet mellan läsmål och 

textnivå, så rör denna uppsats mer läsmålen två eller tre, där det antas att läsaren söker 

förståelse för en verklighetsbild som skribenten skapar, vilket inte är detsamma som 

Gunnarson som istället fokuserade på fyra och fem, där läsaren söker förståelse i hur 

vederbörande ska bete sig i en viss situation.  

Den föreliggande undersökningen kommer till stor del utgå från Reichenberg och 

hur analysen gått till förklaras i kapitel 6.2.  

 

5. Material 
 

Mitt analysmaterial utgörs av webbtexter från har fem olika myndigheter. Samtliga 

texter återger offentlighetsprincipen. De myndigheter jag valt är Försäkringskassan, 

Konkurrensverket, Universitetskanslersämbetet (hädanefter kallad UK-ämbetet) 

Sveriges domstolar och Tullverket. Ytterligare en text har hämtats från internet och 

Notisum, vilken är lagen Om allmänna handlingars offentlighet. Notisum har sedan 

1996 tillhandahållit en elektronisk lagbok (Notisum).   

 

6. Metod 
 

I det här kapitlet går jag utförligt i genom den metod som tillämpas. Först följer en 

kommentar kring urvalet för respektive vald myndighetstext; vilka tankar som styrt 

med mera. Vidare presenteras en skiss på den analysmodell som har applicerats på 

materialet. Därefter går jag in på varje aspekt och förklarar hur de praktiskt har 

använts i analysarbetet.  
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6.1 Urval  

En återgivning av offentlighetsprincipen går att hitta på flera myndigheters hemsidor. 

För att begränsa valet av texter blev kravet att de åtminstone skulle förklara vad 

offentlighetsprincipen innebär och också vad som är en allmän handling. I vissa 

återgivningar förekommer ytterligare förklaringar, som också valts då de tydligt berör 

offentlighetsprincipen såsom hur läsaren ska gå tillväga om vederbörande önskar ta 

del av allmän handling. Urvalet har vidare styrts av tanken att finna olika texter 

gällande längd, upplägg och så vidare. Alltför korta texter har emellertid inte valts. 

Återgivningar på ett par meningar har påträffats och har inte varit lämpliga för denna 

undersökning, då tanken har varit att de ska bidra med något mera matnyttigt till 

läsaren. Vissa texter som valts har dessutom genomgått ytterligare ett urval, då all text 

inte berört offentlighetsprincipen. Hur detta gått till förklaras nedan för respektive 

text.  

6.1.1 Försäkringskassan 

Hos Försäkringskassan kan besökaren under fliken ”Offentlighetsprincipen” få 

information om både offentlighetsprincipen och sekretess. Texten är relativt lång och 

allt är inte relevant för denna studie.  De två första underrubrikerna 

Offentlighetsprincipen och Rätt att ta del av allmänna handlingar med tillhörande 

information valdes. Under den sistnämnda rubriken hänvisas besökaren till fliken 

Allmänna handlingar, för mer information kring just det ämnet. All text var inte heller 

relevant och endast informationen till underrubriken Vad är en allmän handling? 

valdes, då det var ett av kraven i mitt val av texter.  

Se bilagor och/eller hemsidan forsakringskassan.se för fullständig text. 

6.1.2 Konkurrensverket 

Konkurrensverket återgivning av offentlighetsprincipen är lång, och all text är inte 

relevant att ha med. Den inledande texten under huvudrubriken Offentlighetsprincipen 

och nästkommande del med underrubriken Vad är en allmän handling? plockades 

med som analysmaterial. Sedan förekommer två delar om sekretess, vilka inte hör hit. 

När kan jag få handlingarna? är underrubriken som kommer strax efter, och har valts 

till undersökningen. En återgivning av hur läsaren begär information och hur 
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processen går till var inte ett krav, men det berör däremot det aktuella ämnet samt att 

det även förklaras i lagtexten.   

Se bilagor och/eller hemsidan kkv.se för fullständig text.  

6.1.3 UK-ämbetet 

Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen lyder den huvudrubrik som följs av 

flera underrubriker med tillhörande text. Här har jag valt ut den inledande delen under 

huvudrubriken och nästkommande del med underrubriken Vad är en allmän 

handling?, då de styckena uppfyller urvalskraven. Den efterföljande texten har inte 

valts då den går in på alltför specifika saker, såsom som utlämning av tentamen och så 

vidare.  

Se bilagor och/eller hemsidan uk-ambetet.se för fullständig text.  

6.1.4 Sveriges domstolar 

Här valdes all återgivning av offentlighetsprincipen.  

Se bilagor och/eller hemsidan domstol.se för fullständig text. 

6.1.5 Tullverket 

Från fliken Personuppgifter och offentlighetsprincipen har Tullverkets återgivning 

hämtats. Texten berör främst deras behandling av personuppgifter och PUL, med ett 

avsnitt kring offentlighetsprincipen längre ner i texten. Här har underrubrikerna, med 

tillhörande text, Offentlighetsprincipen och Rätt att begära information valts som 

analysmaterial.  

Se bilagor och/eller hemsidan tullverket.se för fullständig text.  

6.2 Analysenheter 

Före analysen har de valda texterna delats upp i grafiska meningar som numrerats. De 

presenteras inte längre i sin helhet och det blir därmed lättare att urskilja intressanta 

likheter och skillnader. Det är alltså ett sätt att lura mig själv som läser texterna gång 

på gång och lätt kan bli blind för de viktiga detaljerna. En grafisk mening är det 

innehåll som finns från och med stor bokstav till närmsta stora skiljetecken, alltså det 

som vi vanligtvis känner igen som en mening. En uppdelning av grafiska meningar 

ser i denna uppsats ut så här: 
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(1) Offentlighetsprincipen 

(2) Svensk rättsskipning och förvaltning präglas sedan lång tid av 

offentlighetsprincipen.  

(3) Den innebär öppenhet.  

(4) Genom öppenheten garanteras en fri samhällsdebatt.  

(5) Offentlighetsprincipen är därför en viktig hörnsten i vår demokrati.  

(6) Vad offentlighetsprincipen också slår fast är att samhällsorganens verksamhet ska 

ske under allmän insyn och kontroll.  

(7) Offentlighetsprincipen har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter 

med varandra och deras sätt att förhålla sig till medborgarna.  

(7) Med myndighet menas ett organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och 

kommunala organisationen.  

(8) Försäkringskassan är en statlig myndighet. 

 

Exemplet ovan är ett utdrag från Försäkringskassans första stycke. I uppdelningen har 

även rubrikerna räknats som egna grafiska meningar. Detta för att de vid några 

tillfällen är framställda som en fullständig mening (exempelvis en frågesats), och som 

för analysen har varit intressanta att lyfta fram. Därmed får de alla anslutas till 

mängden grafiska meningar och även antalet löpord. Antalet löpord har sedan 

beräknats för hand.  

Avslutningsvis har jag även delat upp samtliga texter i satser, vilket varit 

nödvändigt vid uträknandet av graden passivitet och kausalitet, som beskrivs mer 

ingående längre fram i kapitlen 6.2.1.1 och 6.2.2. I uppdelningen har jag studerat de 

finita verben, där det ska finnas ett i varje sats. Det finita verbet har som uppgift att 

bygga satser, då det är den enda verbformen som kan agera predikat. Den andra 

formen, infinit verb, har andra uppgifter och det kan därför förekomma flera sådana i 

en och samma sats (Bolander, 2005:133-134). Utdraget nedan visar hur en mening 

kan se ut efter en uppdelning.  
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(21) I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om vilka slags handlingar som ska 

anses som allmänna och hur sådana handlingar ska tillhandahållas den som vill ta del av 

dem. (Försäkringskassan) 

De olika understrykningarnas former markerar meningens alla satser, vilket är fyra 

stycken. De kursiverade orden är de finita verb som styrt satsuppdelningen av denna 

mening. För samtliga uppdelningar se bilagor. 

6.3 Analysmodell 

Nedan finns en analysmodell som överskådligt visar undersökningens gång. Därefter 

följer en kort kommentar som beskriver modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan presenteras den analysmodell som demonstrerar i vilken ordning 

undersökningen görs. I kapitel 6.3.1 och 6.3.1 förklarar jag detaljerna gällande röst 
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och kausalitet och hur jag studerar detta i texterna. Strax under röst visar modellen en 

ruta för passivitet och en för närhet och distans, där tillhörande kapitelnummer är de 

kapitel som dessa begrepp förklaras och definieras. Efter dessa två begrepp och 

kausalitet redovisas de kapitel där jag redogör för de resultat jag kommit fram till, där 

lagtexten och myndighetstexterna skiljs åt. Däremot så förs de samman i kapitel 10 

och avsnittet Sammanfattning Resultat och analys, där jag sammanställer resultatet 

från undersökningen. Avslutningsvis diskuterar jag resultatet i kapitel 11.   

6.4 Metodbeskrivning 

Analysmetoden består av de två variablerna röst och kausalitet, vilket modellen ovan 

presenterar. I det här kapitlet går jag in på varje aspekt och förklarar dem utförligt. 

Metoden bygger på Reichenberg, men med vissa förändringar. Kapitlens upplägg 

utgår från modellen där jag först förklarar röst och dess begrepp och sedan kausalitet. 

Istället för att addera, så som Reichenberg, har jag fokuserat på i vilken grad 

begreppen präglar texterna.  

6.4.1 Röst 

I studiet av röst förekommer de tre begreppen activity, connectivity och orality, som 

beskrivs i kapitlen 4.2.2 och 4.2.2.1. Jag har emellertid inte valt att tillämpa det 

sistnämnda, orality, fullt ut på grund av omfångs- och tidsbrist. Däremot överlappar 

det connectivity och jag väljer därmed istället att föra de båda begreppen samman. 

Vidare har jag omvandlat de engelska begreppen till svenska där activity hädanefter 

benämns som aktivitet. Connectivity och orality utgör tillsammans det gemensamma 

begreppet närhet och distans, se avsnitt 6.2.1.2. Först redogörs för begreppet aktivitet.   

6.4.1.1 Aktivitet  

I studiet av aktivitet är det verbens form som är det intressanta och huruvida de är 

aktiva eller passiva. Jag har först delat upp texterna i satser utefter beskrivningen som 

presenterades i kapitel 6.1.6 ovan, där jag sedan tittar på huruvida varje sats finita 

verb är passivt eller aktivt. Hur skiljer sig då passiva och aktiva verb åt? Nedan visas 

ett exempel för respektive form. 
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A: Offentlighetsprincipen präglar sedan lång tid svensk rättskipning och 

förvaltning.  

 

P: Svensk rättskipning och förvaltning präglas sedan lång tid av 

offentlighetsprincipen. 

Den passiva formen (P) är ett exempel från Försäkringskassans återgivning, där den 

aktiva satsen (A) är en omformulering av P. Passiva och aktiva satser skiljer sig åt 

gällande ett par saker. Bland annat är ordningsföljden i meningen olika, vilket tydligt 

går att se i A och P. I den aktiva meningen står offentlighetsprincipen, eller subjektet, 

först vilket inte är det aktuella i den passiva meningen. Där uttrycks det tidigare 

subjektet istället som agent där objektet (svensk rättskipning och förvaltning) uttrycks 

som subjekt. Detta är vanligt i en passiv sats. Subjektet, alltså den eller det som utför 

något blir mindre tydlig och vag, och ibland uteblir det helt (Teleman & Wieselgren, 

1976:93). En annan skillnad är formen på det finita verbet prägla, där det står präglar 

i A och präglas i P. S-ändelsen i det sistnämnda är ett enkelt sätt att urskilja passiva 

verb, då ändelsen ter sig så i nästan alla fall, med vissa undantag. När jag studerat 

verben har fokus legat på att ta fram hur många passiva verb texterna har. Passivitet 

hämmar dynamiken i texten, och därmed också aktiviteten som ger ett mera driv i 

texten. Begripligheten kan även den påverkas av passivitet och försämras, då den eller 

det som gör/påverkar något är otydlig eller inte alls med. Antalet passiva verb har 

dividerats med det sammanlagda antalet satser, för att ta fram graden passivitet i 

procent för respektive text. Detta uträknande förekom inte i Reichenbergs avhandling. 

Hon tillförde endast mer aktivitet utan att presentera hur graden förändrades och 

skilde texterna emellan. Däremot genomför hon ett sådant uträknade avseende graden 

kausalitet. Då principen är densamma där, så väljer jag att även tillämpa den här då 

mitt syfte är att presentera vad som redan finns i texterna.  

6.4.1.2 Närhet eller distans  

Som nämndes i inledningen av detta kapitel har jag valt att slå ihop det två begreppen 

connectivity och orality till ett gemensamt uttryck, nämligen närhet och distans. Detta 

dels för att jag inte har möjlighet att tillämpa orality fullt ut, dels för att begreppen 

överlappar varandra i betydelse. Det som studerats här har varit det som Hellspong 
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och Ledin (1997) kallar för tilltal och omtal och det som jag benämner som dialog 

eller dialogiska drag.  

Förekomsten av tilltal och omtal skapar närhet mellan läsare och skribent och 

dennes text, vilket Reichenberg bevisar främjar textens begriplighet.  Tilltal definieras 

bland annat i pronomen du och ni, som skapar ett direkt tilltal och en direkt kontakt 

till läsaren. Omtal urskiljs i huruvida författaren eller skribenten syns i texten. Det kan 

röra sig om pronomen jag eller vi, men ett omtal kan även återfinnas i tredje person, 

där det ändå är självklart att det är sändaren som talar. Exempelvis: ”Tullverket 

kommer inte att föra dina uppgifter vidare (...)”. Utdraget är hämtat från Tullverkets 

återgivning, och i och med att de är sändaren väljer jag att tolka detta som ett omtal, 

då vi är underförstått och hade lika gärna kunnat stå utskrivet. Ett vi ger emellertid ett 

konkretare omtal än Tullverket, vilket innebär att närheten blir än mera påtaglig.  

Förekomsten av tilltal och omtal har räknats i respektive text, där antalet dividerats 

med det sammanlagda antalet löpord, för att få fram andelen tilltal respektive omtal 

för varje text. 

Vad gäller dialog berör det, det ursprungliga begreppet orality. Orality står även 

för muntlighet som innebär att texten har talspråkliga drag som gör tonen mera 

vardaglig. Det innebär bland annat att svåra, icke så vardagliga ord byts ut mot mer 

igenkännbara och vardagliga synonymer. När Reichenberg letade svåra ord tog hon 

hjälp av lärare inom texternas ämnesområden för att få det så korrekt som möjligt. 

Detta är inte aktuellt för mig. Dels för att tiden är begränsad och dels för att utfallet då 

skulle bli att jag tog på mig hela bedömningen, vilket inte är helt tillförlitligt. Därför 

har jag uteslutit den biten och istället fokuserat på de dialogiska dragen. Dessa drag 

går exempelvis att urskilja när skribenten ställer en fråga till läsaren: ”Vad innebär 

offentlighetsprincipen?”, eller när skribenten uppmanar läsaren: ”Skicka din ansökan 

till (...)”. Dessa drag bidrar också till en mera närhet, precis som tilltal och omtal. 

Tilltal och omtal urskiljs förövrigt också som dialogiska drag, därav denna 

sammanslagning av de två ursprungliga begreppen.  

Med dessa beskrivna drag blir texten mera lik ett samtal som sker mellan skribent 

och läsaren, vilket skapar en närhet och som i sin tur kan påverka textens begriplighet 

till det bättre.  
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6.4.2 Kausalitet  

Kausalitet handlar om orsakskedjor och att göra dessa tydliga, så att läsaren lätt kan se 

samband i texten. Det innebär att implicit information omformas till explicit där det är 

nödvändigt, så att läsaren inte behöver inferera alltför mycket. Detta gynnar läsare 

som inte är så insatta i ämnet.    

Eftersom jag, till skillnad från Reichenberg, är intresserad av vad som redan finns i 

texterna, så ligger fokus på förekomsten av explicita uttryck. Jag räknar antalet så 

kallade konnektiver, eller satskonnektorer, som signalerar kausalitet, vilka kan vara av 

grammatisk form eller lexikal form. De grammatiska uttryck som finns bland de sex 

medverkande texterna är: därför, för att, alltså, därmed, trots att, såvida, om, om så, 

så att och genom, och de lexikala uttryck som förekommer är: leder till, innebär, bero 

på, det vill säg, på så sätt och möjliggör. I de lexikala uttrycken är de grammatiska 

uttrycken underförstådda (Reichenberg, 2000:85).  

Liksom Reichenberg så räknar jag antalet explicita uttryck i myndighetstexterna 

och dividerar sedan summan med antalet satser för respektive text, vilket ger graden 

av kausalitet i procent.  

 

7. Materialbeskrivning 
 

Här presenteras en beskrivning av varje analyserad text. Detta görs dels via en tabell 

som redovisar antalet grafiska meningar, stycken, satser och löpord, dels via en 

beskrivning av innehållet och textstruktur.  

7.1. Lagtexten – om allmänna handlingars offentlighet 

Som tidigare nämnts så fungerar lagtexten i analysen som ett underlag för 

myndighetstexterna. Den här delen presenterar alltså det innehåll som myndigheterna 

återger i sina texter.  

Lagtexten är lång och innehåller flera paragrafer med förhållandevis detaljerade 

anvisningar kring offentlighetsprincipen. Att gå in på all information vore överflödigt, 

och jag väljer därför att plocka fram de delar jag uppmärksammat i myndigheternas 

återgivningar. Övrig information berörs ytterst lätt. Jag hänvisar till den fullständiga 
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texten som finns i bilagor. Först visas en tabell som presenterar antalet stycken, 

grafiska meningar, satser, löpord och löpord/grafisk mening.  

 

Tabell 3. Materialbeskrivning lagtexten 

Styckindelning 20 

Antal grafiska meningar 

Antal satser 

75 

195 

Antal löpord 1742 

Antal löpord/grafisk mening 23,2 

 

Av tabell 3 kan vi bland annat utläsa att lagtexten innehåller 75 grafiska meningar och 

1742, vilka är siffror som ingen myndighet är i närheten av. Antalets satser är cirka 

195. Det ska poängteras att detta möjligtvis inte är en exakt siffra då texten emellanåt 

innehåller långa meningar med flertalet satser, vilka problematiska att dela upp. 

Siffran bör därför överses då det är en cirkasiffra.    

Som nämnt tidigare är offentlighetsprincipen en del av tryckfrihetsförordningen, 

som också är en grundlag, där den utgör det andra kapitlet med rubriken Om allmänna 

handlingars offentlighet. Så här inleds den: 

 

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk 

medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1976:954). 

 

Denna inledande mening är en övergripande beskrivning av lagen. Samtliga 

medborgare i Sverige har rätt till allmänna handlingar, eftersom det demokratiska 

samhället, där alla får vara med att påverka. Rättigheten är dock begränsad. En 

handling kan vara sekretessbelagd eller får enligt någon annan bestämmelse inte 

lämnas ut, vilket lagtexten beskriver på detta vis: 

 

Begräsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse 

i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den 

särskilda lagen hänvisar.  

 

Utdraget är från 2 § som inleds med en lista på specifika situationer som hindrar 

allmän handling att bli utlämnad (se hela 2 § i bilagor).  
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Vad som definierar en allmän handling förklaras lite längre fram i dessa tre 

paragrafer. 

 

3 § Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, 

avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän 

om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller 

upprättad hos en myndighet.  

 

6 och 7 § lyder på följande vis: 

 

6 § Handling avses som inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten, 

eller kommit behörig befattningshavare till handa. 

 

7 § Handling anses upprättad hos en myndighet, när den har expedierats. Handling som ej 

har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig till visst ärende, 

när den justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.  

 

De första utdraget förklarar inledningsvis i vilken form en handling kan förekomma i 

och sedan vad som krävs för att en handling ska kunna vara allmän. De två ytterligare 

utdragen (6 och 7 §) fördjupar det senare ytterligare. Vidare beskrivs mera specifika 

situationer kring vad som är eller inte är en allmän handling, eller huruvida den anses 

eller inte anses som inkommen eller framställd (upprättad) hos myndigheten. Vid 

intresse av detta läs i lagtexten resterande beskrivning av 3, 6 och 7 § i bilagor eller på 

notisum.se. 

Nedan presenteras inledningen av 12 och 13 § som beskriver vad som gäller när en 

begäran tas emot av en myndighet.  

 

12 § Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är 

möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att 

handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. (...). Myndighet är icke 

skyldig att tillhandahålla handling på ställer, om betydande hinder möter.   

 

13 § Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot fastställd avgift få 

avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut.  

 
Handlingen ska alltså utan dröjsmål lämnas ut till den som ansökt om en allmän 

handling, där vederbörande mot avgift får begära en kopia. Den som begär har också 
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rätt att i processen vara anonym där namn och syfte inte behöver delges myndigheten, 

och de i sin tur har inte rätt att ta reda på detta (se slutet av 14 § i bilagor).  

Det ovan beskrivna är de aspekter av lagen som myndigheterna valt att ha med. De 

har alltså valt de övergripande delarna som ramar in lagen, och inte gått in på de mer 

specifika delarna i lagen.  

Se bilagor eller notisum.se för fullständig text.  

7.2 Försäkringskassan 

På Försäkringskassans hemsida återges offentlighetsprincipen och allmänna 

handlingar relativt utförligt i jämförelse med de övriga myndigheterna. Texten är 

uppdelad i tre delar. Vi börjar först med en tabell som går i samma stil som tabell 3.  

 

Tabell 4. Materialbeskrivning Försäkringskassan. 

Styckindelning 10 

Antal grafiska meningar 

Antal satser 

37 

56 

Antal löpord 470 

Antal löpord/grafisk mening 13 

 

Försäkringskassan utgör den längsta texten bland myndigheterna, vilket de 37 

grafiska meningarna och 480 löporden bland annat visar. Jag beskriver respektive 

textdel i turordning. De föreliggande kursiverade rubrikerna är även de rubriker som 

används i texten.  

  

Offentlighetsprincipen  

Den inledande delen är den kortaste delen och består av nio meningar med 

sammantaget 82 löpord (9,1 löpord/grafisk mening). Texten inleds på följande vis: 

 

Svensk rättskipning och förvaltning präglas sedan lång tid av offentlighetsprincipen.  

Den innebär öppenhet. Genom öppenheten garanteras en fri samhällsdebatt. 

Offentlighetsprincipen är därför en viktig hörnsten i vår demokrati. 

 

Här presenterar de kort offentlighetsprincipen och dess betydelse för samhället. 

Vidare går de in på hur ”stor betydelse” offentlighetsprincipen har för 
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”myndigheternas kontakter med varandra och deras sätt att förhålla sig till 

medborgarna”. Den första delen avslutas med att Försäkringskassan inkluderar sig 

själva som myndighet, där de just innan redogjort för vad som är en myndighet (se 

bilagor). Vid ett par tillfällen hänvisar de läsaren till tryckfrihetsförordningen för 

detaljerad information kring ämnet.  

 

Rätt att ta del av allmänna handlingar 

Den här delen är mera texttung, ungefär dubbelt så lång som den innan och innehåller 

18 grafiska meningar och 216 löpord (12 löpord/grafisk mening).   

Här förklaras hur ”offentlighetsprincipen förverkligas på olika sätt” och vilka som 

får ta del av allmänna handlingar, vilket i texten sägs är allmänheten – svenska 

medborgare och ”i de flesta fall även utlänningar” – samt massmedia. Avslutningsvis 

hänvisas läsaren till fliken ”Allmänna handlingar”, om vederbörande söker 

information kring det. Det är där nästkommande del är hämtat, och beskrivs nedan.  

 

Vad är en allmän handling? 

Denna avslutande del innehåller tio grafiska meningar och 172 ord (17,2 

löpord/grafisk mening). Här återges alltså vad som är en allmän handling, och inleds 

på följande vis:  

 

Det är bara handlingar som är allmänna som man har rätt att ta del av enligt 

tryckfrihetsförordningen. En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos 

en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där.  

  

En allmän handling måste först ”uppfylla vissa krav”, för att den ska ses som en 

allmän handling. Läsaren får avslutningsvis information om att alla handlingar inte är 

allmänna, och varför.  

 

I ett ärende av något slag kan det finnas handlingar som är allmänna, andra som ännu inte 

är det och sådana som aldrig kommer att bli allmänna. Anledningen till det kan till 

exempel vara att vissa av handlingarna har skickats iväg från myndigheten, andra har 

kommit in dit och den del handlingar håller på att tas fram där.  

 

Se bilagor för fullständig text.  
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7.3 Konkurrensverket 

Konkurrensverket tillhör de som också har en längre återgivning av 

offentlighetsprincipen bland myndigheterna, där de i tre delar går in på innebörd, 

allmän handling och hur man ansöker. Först presenteras en tabell.  

 
Tabell 5. Materialbeskrivning Konkurrensverket 

Styckindelning 10 

Antal grafiska meningar 

Antal satser 

27 

48 

Antal löpord 357 

Antal löpord/grafisk mening 13,2 

 

Styckesindelningen är densamma som Försäkringskassan, men med något färre 

grafiska meningar och löpord. Även här delar jag upp deras återgivning av 

offentlighetsprincipen, där textens rubriker presenteras i kursiv stil.  

 

Offentlighetsprincipen 

Första delen är något längre än de två föregående och innehåller elva grafiska 

meningar och 147 löpord (13,4 löpord/grafisk mening). Här behandlas 

offentlighetsprincipens innebörd och betydelse, och inleds med följande: 

 

En av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen som ger dig 

insyn i all offentlig verksamhet. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet 

i Sverige, det vill säga stat, kommun och landsting. 

Offentlighetsprincipen innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt 

att del av brev och handlingar som kommer till och skickas från myndigheter och 

förvaltningar.  

 

Det hela avslutas med att de begränsar rätten att ta del av handlingar hos myndigheter 

i två punkter: 

 

 Allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna 

handlingar. 

 En del allmänna handlingar är hemliga.  
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Vad är en allmän handling? 

Andra delen är något kortare med sina tio grafiska meningar och 110 löpord (11 

löpord/grafisk mening). Här definieras vad som gör att en handling är allmän. De 

berättar att en ”handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 

särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där”. En sådan handling kan vara 

av formen ”brev, protokoll och beslut med mera”, men också ”e-post, video- eller 

bandupptagningar”. De definierar även det motsatta där exempelvis ”myndigheternas 

interna arbetsmaterial” inte är en allmän handling och att somliga kan vara 

sekretessbelagda, och därmed hemliga.  

 

När kan jag få handlingarna? 

Tredje och sista delen är kort och innehåller sex grafiska meningar med 100 löpord 

(16,7 löpord/grafisk mening). I denna textdel vägleds läsaren i hur det går till när 

någon ansöker om att få ta del av en allmän handling. Först hänvisas läsaren direkt till 

deras registrator, och vidare beskrivs vad som därefter sker: 

 

Om någon begär att få ta del av en allmän handling ska det ”prövas skyndsamt”. Den 

tjänsteman som arbetar med handlingen behöver inte lämna ifrån sig handlingen med 

detsamma, med inga onödiga dröjsmål får förekomma.  

 

Det hela avslutas med att Konkurrensverket nämner att de genom avgiftsförordningen 

tar ut avgifter för kopior av allmänna handlingar, vilket lagen säger är tillåtet.  

Se bilagor för fullständig text.   

7.4 UK-ämbetet 

UK-ämbetet har en kortare återgivning än de tidigare nämnda. Texten är i två delar, 

varav den första är något längre en det andra. Jag börjar med en tabell precis som i de 

föregående beskrivningarna.  
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Tabell 6. Materialbeskrivning UK-ämbetet 

Styckindelning 4 

Antal grafiska meningar 

Antal satser 

17 

25 

Antal löpord 213 

Antal löpord/mening 12,5 

 

Första delen innehåller tio grafiska meningar med sammantaget 125 löpord, och den 

andra delen omfattar sju grafiska meningar och 88 löpord.   

Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen lyder den första rubriken där den 

tillhörande texten inleds med: 

 

Rätten att ta del av allmänna handlingar är en del av offentlighetsprincipen. Myndigheter 

(till exempel universitet och högskolor) har alltså inte rätt att neka till att lämna ut en 

allmän handling såvida den inte är sekretessbelagd. 

Vad innebär offentlighetsprincipen? Offentlighetsprincipen innebär att så mycket som 

möjligt av allmänna angelägenheter ska avhandlas öppet.  

 

Vidare poängteras det också att det viktigaste med offentlighetsprincipen är att den 

tillåter insyn i myndigheternas verksamheter, där högskolor och universitet 

inkluderas. Första delen avslutas med att de riktar sig till läsaren och att vederbörande 

får ansöka anonymt(se bilagor).  

Under den andra rubriken Vad är en allmän handling? har de, precis som i de 

tidigare texterna, förklarat för läsaren vad som gör en handling allmän enligt lag. Det 

förklaras bland annat att reglerna kring allmänna handlingar går att återfinna ”i 

tryckfrihetsförordningen(1949:105) som är en grundlag”.  Reglerna säger att ”en 

handling blir allmän antingen när någon lämnar in eller skickar in den till 

myndigheten, eller när en myndighet själv har framställt den”. Avslutningsvis 

förklarar de att detta inte gäller alla allmänna handlingar, då de kan vara 

sekretessbelagda.  

Se bilagor för fullständig text. 
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7.5 Sveriges domstolar 

Sveriges domstolar återger offentlighetsprincipen mera kortfattat. Texten är uppdelad 

i två textdelar med rubrikerna Offentlighetsprincipen och Vad är en allmän handling?  

 

Tabell 7. Materialbeskrivning Sveriges domstolar 

Styckindelning 3 

Antal grafiska meningar  

Antal satser 

10 

16 

Antal löpord 135 

Antal löpord/grafisk mening 13,5 

 

Tabell 7 visar hur kort de återger lagen på sin hemsida. I endast tio grafiska meningar 

och 135 löpord förklarar de vad offentlighetsprincipen innebär.  

Under första rubriken Offentlighetsprincipen inleds texten av en längre mening 

som redovisar innebörden av offentlighetsprincipen som säger att ”allmänheten och 

massmedierna ska ha insyn i myndigheternas verksamhet”. Vad det betyder listar de 

upp i en punktlista:  

 alla - svenska och utländska medborgare - har rätt att ta del av myndigheternas 

allmänna handlingar i den mån de inte är föremål för sekretess (hemliga). 

 tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för 

utomstående i den mån de inte är begränsade av tystnadsplikt. 

 tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia. 

 domstolsförhandlingar är i de flesta fall offentliga.   

Punktlistan avslutar den första delen och sedan följer rubriken Vad är en allmän 

handling?, där tre grafiska meningar förklarar vad som utgör en allmän handling och 

när en handling är allmän. Sista delen lyder:  

 

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses 

inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men 

lika gärna en upptagning, som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett 

tekniskt hjälpmedel.  
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7.6 Tullverket 

Tullverket tar upp offentlighetsprincipen i samband med att de förklarar sin 

behandling av personuppgifter och PUL (personuppgiftslagen) på sin hemsida. Den 

utvalda texten är den mest kortfattade bland myndighetstexterna, vilket visas i tabell 8 

nedan.  

 

Tabell 8. Materialbeskrivning Tullverket.  

Styckindelning 3 

Antal grafiska meningar 

Antal satser 

8 

11 

Antal löpord 117 

Antal löpord/grafisk mening 13 

 

Beskrivningen är uppdelad i två mindre delar med rubrikerna Offentlighetsprincipen 

och Rätt att begära information. Under den förstnämnda rubriken kan man 

inledningsvis läsa: 

 

Tullverket kommer inte att föra dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte. 

Tullverket är dock, liksom andra myndigheter, skyldigt att enligt offentlighetsprincipen 

på begäran lämna ut en inkommen handling, om uppgifterna i handlingen inte är 

hemliga med stöd av en bestämmelse i sekretesslagen.  

 

Under den sistnämnda rubriken berättar Tullverket också om läsarens rätt att begära 

information, och hur personen i fråga ansöker om information hos Tullverket. Det 

handlar då främst om personuppgifter som behandlas av Tullverket, och de refererar 

då till personuppgiftslagen som säger att en gång per kalender år har vi rätt att begära 

information. Ansökan ska skickas skriftlig till deras personuppgiftsombud, där texten 

avslutas med adressen till ombudet.  

Se bilagor för fullständig text.  
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8. Analys av lagtexten 
 

Här presenteras resultatet av analysen av lagtexten. Det som studerats är röst – och 

dess begrepp aktivitet och närhet och distans – samt kausalitet. Syftet med att 

presentera lagtextens resultat först är för att än mer kunna förtydliga de förändringar 

som skett när myndigheterna har framställt sina återgivningar av lagen. Jag redogör 

först för röst och sedan kausalitet.  

8.1 Röst   

Som tidigare nämnts så ger röst en närhet mellan läsare och text. Här presenteras först 

resultatet kring aktivitet som definieras utefter andelen passivitet. Därefter följs 

resultatet av närhet och distans, och huruvida omtal, tilltal och dialogiska drag 

förekommer i lagtexten.  

8.1.1 Aktivitet 

Passiviteten i lagtexten räknas ut genom att dividera antalet passiva verb med det 

sammanlagda antalet satser. Nedan redovisas resultatet i en tabell.  

 

Tabell 9. Passiviteten i lagtexten 

 Antal satser Antal passiva verb Andelen passivitet 

i % 

Lagtexten 195 103 52,8 

 

Tabell 9 visar att 103 passiva verb förekommer i lagtexten, vilket innebär att mer än 

50 % av lagtexten yttrar inaktivitet, där den som utför något är otydlig eller inte alls 

synlig i texten. Som nämndes i materialbeskrivningen av lagtexten (kapitel 7.1.1) så 

är det sammanlagda antalet satser endast en cirka-siffra. Andelen passivitet blir då 

också en cirka-siffra.  

Passiva verb återfinns genom hela lagtexten. Nedan går jag igenom ett par 

exempel.  

 

(9) 3 § Med handling förstås framställning i skrift och bild samt upptagning som kan 

läsas, avlyssnas, eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. 
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Utdraget ovan visar att i den grafiska meningen nio (se bilagor) finns det fyra passiva 

verb, vilka är förstås, läsas, avlyssnas och uppfattas. Dessa ringas in som passiva dels 

för sina s-ändelser, men också för att de inte står utskrivet vem eller vad som förstår, 

läser, avlyssnar eller uppfattar. Subjektet som utför dessa handlingar är inte synlig i 

denna mening. För övrigt så förekommer de tre sista verben i identisk följd i de 

grafiska meningarna 11 och 41 (se bilagor), vilket visar på den allmänna stil som 

lagtexten upprätthåller. De är inte särskilt utpekande eller konkreta i den bemärkelsen. 

 

(35) 10 § Handling som förvaras hos en myndighet endast som led i teknisk bearbetning 

eller teknisk lagring för annans räkning anses inte som allmän handling hos den 

myndigheten.  

 

Utdraget ovan innehåller två passiva verb – förvaras och anses. Vid det första, 

förvaras, är subjektet till verbet synligt, till skillnad från utdraget innan. Det är 

myndigheten som förvarar handlingar, vilket ändå framgår i texten. Dock så har 

handling lyfts fram som subjekt (se kap 6.4.1.1, där passivitet och aktivitet 

förklarades). Med aktivitet skapas dynamik i texten och känslan av att något händer 

och sker blir mer påtagligt. Om förvaras hade uttryckts i aktiv form så hade det kunnat 

stå: ”En myndighet som förvarar handling (...)”. Då framgår det än mera tydligt att det 

är myndigheten som utför något. Vad gäller verbet anses återfinns det vid hela 17 

tillfällen i texten. Samtliga passiva. Det är sällan någon som tydligt anser något. 

I kapitel 7.1.1 och materialbeskrivningen av lagtexten visade tabellen att lagtexten 

har 75 grafiska meningar, vilket innebär att varje grafisk mening innehåller cirka 1,4 

passiva verb. Lagtexten tar därmed en märkbar distans ur detta perspektiv.  

8.1.2 Närhet och distans  

I lagtexten påträffas inga tilltal eller omtal, och inte heller några dialogiska drag i 

form av frågor eller uppmaningar. Detta ska emellertid inte ses som något 

märkvärdigt, då lagtexter trots allt upprätthåller ett visst språk, där dessa språkliga 

variabler inte passar in.  
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8.2 Kausalitet  

Kausalitet berör orsakskedjor i texten, där exempelvis satskonnektorer tydligt binder 

ihop samband mellan meningar och satser, och det framgår därmed hur saker och ting 

hänger ihop. Detta behöver nödvändigtvis inte göras genom hela texten, utan där det 

anses nödvändigt (se kapitel 6.4.2 där jag beskrev kausalitet). Graden kausalitet 

räknas ut genom antalet förekomster av explicita uttryck dividerat med det totala 

antalet satser (195). Resultatet presenteras i tabellen nedan. 

 

Tabell 10. Kausalitet i lagtexten 

Kausala uttryck Antal 

Om  16 

Om så 1 

Såvida 1 

Så att 1 

För att 1 

Leda till 1 

Summa 21 

Andel i antalet  

satser (%) 

10,7 

 

Tabell 10 presenterar först i den vänstra, lodräta kolumnen de olika kausala uttryck 

som förekommer i lagtexten. Först radas de grammatiska uttrycken upp (om, om så, 

såvida, så att och för att), och därefter de lexikala uttryck som påträffats, vilket här 

endast är leda till. Längts ner, i den lodräta kolumnen, redovisas först det 

sammanlagda antalet kausala uttryck, och sedan andelen i procent, vilket är 10.7 %. 

Sammanlagt har sex olika uttryck påträffats, där om är överlägsen i antalet 

förekomster (16 stycken). Nedan visas två exempel på detta. 

 

(10) En handling blir allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att 

anse som inkommer eller upprättas hos myndighet.  

 

(59) 15 § Om annan än riksdagen eller regeringen avslår begäran att få taga del av 

handling eller lämnar ut handling med förbehåll, som inskränker sökandens rätt att yppa 

dess innehåll eller eljest förfoga över den, får sökanden föra talan mot beslutet.  
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I (10) påbörjar om den bisats som kommer efter huvudsatsen ”En handling blir 

allmän”. Om ger uttryck för vad som gör, eller villkorar, att en handling blir allmän. I 

(59) inleder om meningen, vilket tyder på att meningen inleds med en bisats som 

förklarar vad som orsakar att ”sökanden” får föra talan kring beslutet av att ta del av 

allmän handling.  

Nedan visas det enda lexikala uttryck som påträffats.  

 

(23) Åtgärd som någon vidtager endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring 

av handling, som myndighet har tillhandahållit, skall ej anses leda till att handling är 

inkommen till myndigheten.  

 

I (23) ovan förekommer alltså det lexikala uttrycket leda till, som explicit redogör för 

vad som innebär att en handling inte ska anses ha kommit in till myndigheter. Leda 

till ger uttryck för vad någonting medför, och är därför ett kausalt uttryck.   

8.3 Sammanfattning Analys av lagtexten 

Utifrån de olika perspektiven har det visat sig att lagtexten innehåller 52 % passivitet 

och varken några tilltal, omtal eller dialogiska drag förekommer. Kausaliteten ligger 

på 10,7 %, där om är det mest använda uttrycket. Syftet med denna 

resultatpresentation är att lyfta fram den grund som de valda myndighetstexterna 

återger, för att tydliggöra de val och ändringar de gjort i sina återgivningar.  

 

9. Analys av myndighetstexterna  
 

Här presenteras analysen av de olika myndighetstexterna. Först presenteras röst, där 

jag inledningsvis går in på aktivitet och därefter närhet och distans. Inom varje del 

presenteras samtliga myndigheter, antingen i en gemensam presentation, eller i 

turordning där jag presenterar varje enskild text. Efter redogörelsen av respektive 

begrepp presenteras en sammanfattning.  
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9.1 Röst 

9.1.1 Aktivitet  

Som nämnts ett par gånger tidigare så skapar aktivitet dynamik och rörelse i texten, 

där det tydligt framgår vem eller vad som gör eller påverkar något. Motsatsen är då 

passivitet som inte gör detta lika tydligt, vilket förklarades i kapitel 6.4.1.1. Lagtexten 

visade sig innehålla en andel på 52 % passivitet (kapitel 8.1.1). Nedan har jag 

sammanställt myndigheternas andel i en tabell.  

 

Tabell 11. Passiviteten i myndighetstexterna 

Myndighet Antal satser Antal passiva verb Andelen passiva 

satser i % 

Försäkringskassan 56 16 28,6 

Konkurrensverket 48 8 16,3 

UK-ämbetet 25 2 8 

Sveriges domstolar 16 2 12,5 

Tullverket 11 4 36 

 

I första kolumnen längts till vänster radas de myndigheter som präglats av analysen 

upp i lodrät ordning. Antalet satser, passiva verb och andelen passivitet (%) 

presenteras vågrätt för respektive myndighetstext.  

I de två sista fallen, Sveriges domstolar och Tullverket, är möjligtvis materialet för 

litet för att använda procent som uttryck. Jag väljer dock att vara konsekvent i 

analysen och presentationen av resultatet gällande samtliga texter. 

Tabell 11 visar att förekomsten av passivitet skiljer sig åt mellan de fem 

myndighetstexterna. Andelen passivitet är emellertid inte större än aktiviteten i någon 

av texterna, vilket var fallet i lagtexten (kapitel 8.1.1). I UK-ämbetets återgivning är 

andelen passivitet minst (8 %) i jämförelse med de andra. Deras återgivning är mer 

präglad av aktivitet, där passiva verb påträffats vid endast två tillfällen bland de totalt 

25 satserna. Nedan presenteras en av dessa: 

 

(7) Det kanske viktigaste med offentlighetsprincipen är dock rätten att ta del av allmänna 

handlingar som förvaras hos myndigheter.  
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Förvaras är ett av de passiva verb som förekommer i texten och presenteras i utdraget 

ovan. Den andra, avhandlas, står i den grafiska meningen (5) (se bilagor). Trots den 

passiva formen av förvara kan vi som läsare ändå förstå att det är myndigheterna som 

utför denna handling. Dock så blir den omvända placeringen av subjektet 

myndigheter, som ovan uttrycks i agent, att innebörden inte blir lika rak och tydlig.  

Av tabell 11 kan vi även se att den återgivning som har den största andelen 

passivitet är Tullverket (36 %). Dock så innefattar dessa 36 % endast fyra passiva 

verb, då deras återgivning är den kortaste med sina elva satser. De passiva verben 

återfinns i sammantaget två grafiska meningar, där den ena presenteras nedan: 

 

(5) Du har enligt 26 (paragraf) personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per 

kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos 

Tullverket oavsett om dessa samlats in via webbplats eller på annat sätt. (Tullverket) 

 

I (5) återfinns tre satser vilket de två understrykningarna i skilda former visar. De 

kursiverade löporden behandlas och samlats är två exempel på de passiva verb som 

återfinns i texten. Liksom utdraget från UK-ämbetet förstår vi vem som behandlar, 

nämligen Tullverket. Det är dock inte detsamma gällande samlats. Här framgår det 

inte alls vem, vilka eller vad som samlar in information, vilket kan bli svårbegripligt 

för läsaren. Tullverkets höga grad av passivitet bör ses om kritiskt då texten är kort. 

Försäkringskassans text har den näst högsta andelen passivitet (28,6 %) enligt 

tabellen, vilket är lite mera tillförlitligt då texten är längre. Passivitet har påträffats vid 

16 tillfällen jämnt utspridda i deras återgivning. Försäkringskassan ger därmed ett 

sken av att ändå ha högst andel passivitet bland texterna. Nedan presenteras två 

exempel.  

 

(2) Svensk rättskipning och förvaltning präglas sedan lång tid tillbaka av 

offentlighetsprincipen. (Försäkringskassan) 

 

(23) I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om vilka slags handlingar som ska 

anses som allmänna och hur sådana handlingar ska tillhandahållas den som vill ta del av 

dem. (Försäkringskassan) 

 

Ovan visas två grafiska meningar – (2) och (23) – där den första inleder texten och 

där den andra återfinns i mitten av texten (se bilagor). (2) är en enda sats i passiv 
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form, men det är dock inte helt otydligt vad som länge har präglat svensk 

rättskipning (lagstiftning) och förvaltning, nämligen offentlighetsprincipen. Hade 

formen varit aktiv hade det kunnat stå: ”Offentlighetsprincipen har sedan lång tid 

tillbaka präglat svensk rättskipning och förvaltning”. Då denna mening inleder 

texten hade den med fördel kunnat skrivas i aktiv form, då det som beskrivningen 

främst handlar blir presenterat direkt. En aktiv form skulle också förtydliga att det är 

offentlighetsprincipen som medför rättigheter och krav. 

Vad gäller (23) så är det anses som står i passiv form, vilket bör uppmärksammas 

då det är en relativt vanlig företeelse bland myndighetstexterna, och också i lagtexten 

(se bilagor). Det är sällan som det framgår vem eller vad som anser något. Att anse i 

detta sammanhang relateras mindre sällan till olika bestämmelser eller förordningar, 

som i exemplet ovan. Det blir därmed problematiskt att hänföra till någon eller något, 

då bestämmelser och lagar vanligtvis beskrivs relativt allmänt. Det kanske blir mer 

naturligt att uttrycket anse utskrivs i en allmän, passiv form? Dock blir budskapet 

vagt, i och med att ingen eller inget direkt tar på sig anse.  

 

(15) En handling är allmän om de förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler 

anses inkommer dit eller upprättad där. (Konkurrensverket) 

 

(9) En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler 

anses inkommen dit eller upprättad där. (Sveriges domstolar) 

 

De två utdragen ovan kommer från Konkurrensverket respektive Sveriges domstolar. 

De är båda belägna i mitten avseende andelen passivitet i sina återgivningar med 16,3 

% respektive 12,5 %. Ovan kan vi se att de båda utdragen inte bara är identiska, utan 

de skriver också ut anse i den passiva formen anses, där vem som anser utefter 

”särskilda regler” inte framgår i texten, precis som i Försäkringskassans text. 

Utdragen tycks vidare vara påverkade av den grafiska meningen (10) från lagtexten, 

som jag presenterade i kapitel 8.1.1. 

9.1.2 Sammanfattning Aktivitet  

Resultatet av analysen visar att graden passivitet är blandad texterna emellan. Den 

visar vidare att graden passivitet inte var större än graden aktivitet i någon av 

myndighetstexterna, vilket är fallet för lagtexten. Ur det perspektivet kan man därmed 
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anse att myndigheterna har adderat mer röst och möjligtvis främjat begripligheten till 

lagen om offentliga handlingar.  

De återgivningar som har högst andel passivitet är Tullverket och 

Försäkringskassan med 36 % respektive 28 %. Försäkringskassan ger dock intrycket 

av att innehålla större andel, då de passiva verben (16 stycken) är utspridda över hela 

texten. Tullverkets text är kort och passiviteten på 36 % blir inte helt tillförlitlig, 

eftersom texten innehåller få satser (11) och endast fyra passiva verb. De passiva 

verben är heller inte jämnt utspridda då två grafiska meningar innehåller två passiva 

verb vardera. UK-ämbetet har den lägsta andelen passivitet (8 %) och var därmed 

mest präglad av aktivitet bland texterna, vilket är en strategi som väl anammats för att 

få texten mer begriplig och tilltalande för läsaren. Sveriges domstolar och 

Konkurrensverket hamnade båda i ett mellanläge vad gäller deras andel passivitet, där 

Sveriges domstolar har 12,5 % och Konkurrensverket 16,3 %.  

9.2 Närhet och distans  

I den här delen presenteras resultatet av närhet och distans i texterna utifrån tilltal, 

omtal och dialogiska drag, vilket är ytterligare ett tillvägagångssätt att addera röst på i 

text. Se 6.4.1.2 där jag mer utförligt förklarade detta. Till skillnad från ovan i kapitel 

9.1 går jag här igenom resultatet för varje enskild myndighet, där jag inledningsvis 

lyfter fram resultatet av tilltal och omtal medan de dialogiska presenteras längre fram 

i texten. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning.  

9.2.1 Försäkringskassan  

Försäkringskassans beskrivning är som tidigare nämnts den längsta texten, och trots 

det så förekommer det mycket få tilltal och omtal, vilket tabellen nedan visar. 

 

Tabell 12. Tilltal och omtal Försäkringskassans  

Tilltal Antal Omtal Antal 

Du 1 Försäkringskassan 1 

    

Sammanlagt 1 Sammanlagt 1 

Andel tilltal av 

antalet löpord (%) 

 

0,2 

Andel omtal av 

antalet löpord (%) 

 

0,2 
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Tabell 12 visar i den första lodräta kolumnen till vänster vilka former av tilltal som 

förekommer i texten, som i det här fallet endast är pronomenet du. Strax till höger 

presenteras det sammanlagda antalet för tilltalen och på den högra de omtal som 

påträffats i texten och i vilket antal de förekommer – endast Försäkringskassan 

förekommer en gång. Längst ner löper en vågrät kolumn som först redovisar den 

sammanlagda summan för tilltal respektive omtal, och till sist andelen tilltal och 

omtal i procent. Det är i andelen löpord som summan av de båda räknas ut, där jag 

dividerar antalet tilltal/omtal med det sammanlagda antalet löpord.  

Det tilltal, du, som förekommer i texten, återfinns i den grafiska meningen (25) 

som hänvisar läsaren till annan flik, om vederbörande vill läsa mer om allmänna 

handlingar: ”Du kan läsa mer under länken Allmänna handlingar”. Tilltalet 

förekommer alltså när läsaren ställs inför en möjlighet att ta del av ytterligare 

information. I och med närmandet och direktkontakten kanske läsarens val till att läsa 

mer blir större. 

När omtalet Försäkringskassan dyker upp är det i samband med att de förklarar 

vad en myndighet är. 

 

(8) Med myndighet menas ett organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och 

kommunala organisation. (9) Försäkringskassan är en statlig myndighet.  

 

Då deras återgivning är framställd och publicerad av dem själva, tolkas 

Försäkringskassan här som ett omtal i tredje person.  

Procentandelen visar 0,2 % vad gäller både tilltal och omtal (0,4 % 

sammanlagt), vilket är en relativt låg summa. Summan tyder vidare på att texten 

innehåller få dialogiska uttryck, då tilltal och omtal också är dialogiska drag. 

Dock så förekommer det ytterligare ett drag i frågesatsen ”Vad är en allmän 

handling?”. Detta är den tredje och sista rubriken i texten (se bilagor). I denna 

fråga kan det antas att läsaren möjligtvis redan ställt den innan eller under sin 

läsning av texten, vilket ger upphov till en dialog där Försäkringskassan strax 

efter ger svar på frågan. Dialogiska drag skapar mer närhet där läsaren möjligtvis 

blir mer engagerad i vad texten vill berätta.  
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9.2.2 Konkurrensverket 

Studerandet av tilltal och omtal i Konkurrensverkets återgivning resulterar i en 

förhållandevis hög frekvens av både tilltal och omtal i olika former, och därmed också 

dialogiska drag. Detta presenteras i tabellen nedan.  

 

Tabell 13. Tilltal och omtal Konkurrensverkets. 

Tilltal Antal Omtal Antal 

Du 4 Konkurrensverket 2 

Dig 3 Vi 2 

Jag 1 Vår 1 

    

Sammanlagt 8 Sammanlagt 5 

Andel tilltal i 

antalet löpord (%) 

2,2 Andel omtal i 

antalet löpord (%) 

1,4 

 

Tabell 13 följer samma princip som Tabell 12 ovan, och behöver därmed ingen 

närmare beskrivning.  

Mångfalden av olika tilltals- och omtalsformer är densamma – tre stycken vardera. 

Däremot så finns något fler tilltal än omtal i återgivningen. Särskilt intressant är 

pronomenet jag, som placerats i den vänstra delen av tabellen. Jag förekommer i 

frågan: ”När kan jag få handlingarna?”, som är den tredje och sista rubriken (se 

bilagor) i Konkurrensverkets återgivning. Jag kan ytligt sett anses vara ett omtal, där 

textens författare skriver utifrån sig själv, men i dess kontext här urskiljer jag den mer 

som ett tilltal, då den återfinns i den fråga som läsaren möjligtvis tidigare redan ställt. 

Närheten blir därmed påtaglig, då texten inte bara talar till läsaren, utan också sätter 

sig in i läsarens tankegångar och dennes perspektiv. Frågan är också ett utryck för 

dialog i texten.  

För att fortsätta på tilltal så finns pronomenen du och dig vid fyra respektive tre 

tillfällen i texten. Antalet är såklart intressant, då Konkurrensverket är en av de 

återgivningar som har flest tilltal (8), vilket innebär att läsaren blir mer inbjuden i 

texten, och därmed kan vederbörandes engagemang till texten öka. Det är vidare 

också intressant att lyfta fram i vilka sammanhang tilltalen förekommer i texten. 

Nedan visas två exempel ur den första delen (se bilagor).  
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(2) En av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen som ger dig 

insyn i all offentlig verksamhet.  

 

(5) Syftet med offentlighetsprincipen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur 

politiker och tjänstemän arbetar. (6) På så sätt har du också möjlighet att påverka 

verksamheten.  

 

Pronomenet dig förekommer i båda utdragen och i liknande sammanhang: ”(...) ger 

dig insyn (...)” och ”(...) ge dig insyn (...)”. I sammanhangen uttrycks det vad läsaren 

får i och med offentlighetsprincipen, nämligen möjlighet till insyn i myndigheternas 

verksamheter. Ytterligare ett direkt tilltal finns i pronomenet du som står i (6) i det 

andra utdraget. Där spinner Försäkringskassan vidare på vad offentlighetsprincipen 

innebär för läsaren. Med tilltalen kan budskapet bli något mera påverkningsbart, då 

läsaren inkluderas av Konkurrensverket i rättigheterna som offentlighetsprincipen 

medför.  

De resterande tilltalen återfinns i sista delen under den rubrik som omnämndes 

tidigare: ”När kan jag få handlingarna?”. Här förekommer också samtliga omtal. 

Utdragen nedan visar hur dessa framställs.  

 

(23) Om du vill ta del av Konkurrensverkets allmänna handlingar kan du vända dig till 

vår registrator.  

 

(26) Om det dröjer innan vi lämnar ut en allmän handling kan det bero på att vi måste 

pröva om uppgifterna i handlingen är hemlig enligt någon bestämmelse i offentlighets- 

och sekretesslagen.  

 

Ovan är tilltalen understrukna med enkel linje och omtalen med en dubbel linje. I 

denna del förekommer tilltalen i ett något annat sammanhang än tidigare: ”Om du 

vill” och ”kan du vända dig”. Här ges ett intryck av erbjudande, medan de tidigare 

upplevdes mer förklarande och konkreta.  

Vad gäller omtalen så bidrar de till att Konkurrensverket lyfts fram i processen 

som sker om någon vill begära en handling av dem. Extra intressant är mening (26) 

ovan som berättar att det kan ta tid innan en handling lämnas ut och varför. Här har 

myndigheten lyfts in i texten i form av vi, vilket innebär ett närmande från deras sida. 

De konkretiserar det faktum att de är påverkade av offentlighetsprincipen, som säger 
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att allmänheten ska få ta del av deras allmänna handlingar, men att de först måste 

kontrollera dess sekretess enligt reglerna. Denna del i återgivningen är lik en 

bruksanvisning. Först ställs läsaren inför ett val och sedan följer en beskrivning av 

hur processen går till när en ansökan kommer in.  

I och med den höga förekomsten av tilltal och omtal innehåller texten även en del 

dialogiska drag. Vidare finns frågorna ”När kan jag få handlingarna?” och ”Vad är 

en allmän handling?”, där det tidigare nämnts att frågor ger upphov för dialog. Båda 

dessa är rubriker i texten (se bilagor). Att framställa rubriker som frågor på detta vis 

kan också vara gynnsamt för läsaren på vis att svar vederbörande söker blir lätta att 

hitta.  

Konkurrensverket öppnar upp för dialog i varje del av sin återgivning i och 

med den höga frekvensen av tilltal och omtal och även genom de två 

frågesatserna. Närheten är märkbar vilket kan gynna läsarens engagemang och 

textens begriplighet.  

9.2.3 UK- ämbetet  

I UK-ämbetets återgivning förekommer endast tilltal vid ett fåtal tillfällen och inte 

några omtal. Liksom de tidigare beskrivningarna presenteras resultatet först i en 

tabell.  

 

Tabell 14. Tilltal UK-ämbetets. 

Tilltal Antal 

Du 2 

Ditt 1 

  

Sammanlagt 3 

Andel tilltal i  

antalet löpord (%) 

1,4 

 

Tabell 14 följer samma princip som tabellerna innan. Dock så finns inte några omtal i 

texten, därför har den högra sidan uteblivit. Samtliga tilltal återfinns i en och samma 

mening som avslutar den första delen (se bilagor).  
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(10) Du som begär ut en handling behöver inte säga ditt namn eller vad du ska använda 

handlingen till. 

 

I utdraget ser vi de tre tilltal som totalt använts – två du och ett ditt. Innan utdraget har 

UK-ämbetet först förklarat vad offentlighetsprincipen innebär (se bilagor). Som 

avslutning riktar de sig alltså direkt till läsaren där de poängterar att vederbörande inte 

behöver säga sitt namn eller vad handlingen ska användas till. Tilltalen förstärker 

dessa rättigheter som läsaren har. Förövrigt är meningen extra intressant då ingen 

annan av myndigheterna förmedlar denna information.  

Gällande dialog så bidrar tilltalen inte till en sådan, men bara i den här meningen. 

Det förekommer för få, och texten präglas därför av en låg andel dialogiska drag. 

Tidigare i samma del förekommer det emellertid en fråga i den grafiska meningen (4): 

”Vad innebär offentlighetsprincipen?”(se bilagor). Återigen ser vi frågan ”Vad är en 

allmän handling?” som i detta fall också agerar rubrik (se bilagor).  

9.2.4 Sveriges domstolar 

I Sveriges domstolars återgivning förekommer inte några tilltal eller omtal, precis 

som i lagtexten. Det innebär ur detta perspektiv att Sveriges domstolar istället har en 

distans till läsaren. Texten innehåller dock ett dialogiskt drag. Även här används 

frågan ”Vad är en allmän handling?” som rubrik (se bilagor). Trots detta så råder 

ingen märkbar närhet. Med några tilltal och omtal skulle läsaren möjligtvis ha känt sig 

mer uppmärksammad och därmed blivit mer engagerad och fokuserad på vad 

Sveriges domstolar vill säga. 

9.2.5 Tullverket 

I Tullverkets kortfattade återgivning av offentlighetsprincipen förekommer både tilltal 

och omtal vid flera tillfällen, vilket den föreliggande tabellen visar.  
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Tabell 15. Antal tilltal och omtal Tullverket 

Tilltal Antal Omtal Antal 

Du 3 Tullverket 3 

Dig 1 Oss 1 

Din 1   

Dina 1   

Sammanlagt 6 Sammanlagt 4 

Andel tilltal i % 5,1 Andel omtal i % 3,4 

 

Tabell 15 visar att frekvensen av tilltal och omtal är högst bland myndighetstexterna. 

Andelen tilltal och omtal utgör tillsammans 8,5 % av texten, som för övrigt är väldigt 

kort med sina nio grafiska meningar. Denna höga frekvens tyder på att texten präglas 

av dialogiska drag och närhet. Nedan visas ett utdrag med exempel.   

 

(2) Tullverket kommer inte att föra dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt 

syfte. (3) Tullverket är dock, liksom andra myndigheter, skyldigt att enligt 

offentlighetsprincipen på begäran lämna ut en inkommen handling (...).  

 

Liksom tidigare så är tilltalen understrukna med enkel linje och omtalen med dubbel 

för att skilja dem åt. I utdraget ovan samspelar tilltal och omtal där både läsare och 

författare är synliga. Läsaren är synlig i tilltalet du och skribenten, Tullverket, är 

synlig i omtalet Tullverket. Med hjälp av tilltalen och omtalen blir det tydligt hur 

läsaren och Tullverket påverkas av offentlighetsprincipen. Här skapar omtalen också 

en viss ärlighet där Tullverkets skyldigheter tydligare framgår. Nedan följer 

ytterligare två exempel som förekommer i den andra och sista delen av Tullverkets 

återgivning (se bilagor). 

 (6) Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftlig undertecknad begäran till 

oss. 

(9) Skicka din ansökan till: 

De två utdragen påminner om bruksanvisningar, där det förklaras hur läsaren ska gå 

tillväga i sin önskan om att begära information. Denna känsla av bruksanvisning 

återfinns även i en del hos Konkurrensverket (se 9.2.2), där tilltal och omtal också var 

vanligt förekommande. I (6) förekommer tilltalet oss vilken skapar en personlig ton, 
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där närheten blir mer märkbar än när omtal skrivs i tredje person. Särskilt intressant är 

också det sista utdraget ”Skicka din ansökan till:”, där sedan en adress följer inunder 

(se bilagor), som är ett dialogiskt drag i och med att det är en uppmaningssats. Denna 

form i kombination med ett tilltal, skapar en än mera påtaglig närhet. Budskapet blir 

väldigt riktat.  

9.3 Sammanfattning Närhet och distans 

Förekomsten av tilltal, omtal och dialogiska drag har visat sig variera mellan 

myndigheterna i denna analys. Vissa har uppenbart använt strategin medan andra inte 

gjort det i samma utsträckning. Lagtexten innehöll inga tilltal, omtal eller dialogiska 

drag vilket var ett väntat resultat. Sveriges domstolars återgivning visar sig inte heller 

innehålla några tilltal eller omtal, men däremot ett dialogiskt drag i form av en 

frågesats. Sveriges domstolar har uppenbarligen inte använt sig av strategin och 

distansen är därmed påtaglig. Försäkringskassan hamnar också långt ner på listan med 

endast två tilltal och omtal och en fråga. Analysen visar vidare på att Tullverkets text 

har störst andel tilltal och omtal med sina 8,5 %. Med tanke på deras kortfattade 

återgivning blev närheten och den personliga tonen påtaglig då tilltal och/eller omtal 

återfanns i nästan alla grafiska meningar. Efter Tullverket kommer Konkurrensverkets 

text som har 3,6 % andel tilltal och omtal, där nästan samtliga återfanns i sista delen 

där de informerade läsaren om hur vederbörande ansöker om handlingar och om hur 

processen sedan går till (se bilagor). UK-ämbetet hamnade på 1,4 % där endast tilltal 

utgjorde denna andel, då inga omtal förekommer. Samtliga tilltal (tre stycken) 

påträffas i den grafiska meningen (10), vilket bidrar till att texten i sin helhet inte 

visar någon närhet.  

9.4 Kausalitet   

Vad gäller kausalitet så är det så kallade orsakssamband som studeras där jag räknar 

antalet explicita uttryck som förekommer i texterna. Uttrycken förekommer både i 

grammatisk form och i lexikal form (se beskrivningen i kapitel 6.4.2). I kapitel 8.2 

visade sig resultatet för kausalitet i lagtexten vara 10,7 %.  Nedan presenteras 

resultatet för myndigheterna, text för text.  
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9.4.1 Försäkringskassan 

Som tidigare nämnts så är Försäkringskassas återgivning den längsta. Här har främst 

grammatiska uttryck av kausalitet påträffats, men även två i lexikal form förekommer. 

Tabellen nedan redovisar detta.   

 

Tabell 16. Kausalitet Försäkringskassan 

Kausala uttryck Antal 

Därför 1 

För att 

Därmed 

3 

1 

Alltså 

Genom 

1 

1 

Innebär 

Möjliggör 

1 

1 

Summa 9 

Andel i antalet  

satser (%) 

16,1 

 

Tabell 16 följer samma princip som tabell 10 i kapitel 8.2. Det lexikala uttrycket, 

innebär, förekommer vid flera tillfällen bland myndighetstexterna, vilket här 

anses vara ett uttryck för kausalitet då det berättar vad något medför (orsakar). 

Försäkringskassan text har en 16,1 % andel i kausalitet, vilken utgörs av sju 

kausala uttryck vid sammantaget nio tillfällen. Uttrycken är förhållandevis jämnt 

fördelade i texten och påträffas redan i inledningen.  

 

(2) Svensk rättskipning och förvaltning präglas sedan lång tid av offentlighetsprincipen. 

(3) Den innebär öppenhet. (4) Genom öppenheten garanteras en fri samhällsdebatt. (5) 

Offentlighetsprincipen är därför en viktig hörnsten i vår demokrati.  

 

Utdraget ovan inleder alltså Försäkringskassans återgivning. Det första uttrycket, 

innebär, används i (3), och åsyftar på meningen innan som presenterar 

offentlighetsprincipen. Innebär tydliggör vad offentlighetsprincipen medför, nämligen 

öppenhet. (4) spinner vidare på ämnet öppenhet och att det bidrar till en fri 

samhällsdebatt. Det är dock i (5) som de nästa kausala uttryck finns. Därför ger 
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uttryck för vad offentlighetsprincipen betyder i och med att den bidrar med öppenhet i 

samhället. Utdraget ovan är ett bra exempel på vad kausalitet gör i text och hur det 

kan användas. Genom innebär och därför kan läsaren föra samman meningarna och 

betydelserna och kan därmed lättare se en helhet och hur saker och ting hänger ihop. 

Likaså fungerar det i utdraget nedan som återfinns längre fram i beskrivningen. 

 

(30) En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och är 

att anses som inkommen eller upprättad där. (31) En handling måste alltså uppfylla krav 

för att den ska anses vara allmän och därmed omfattas av bestämmelserna i 2 kap. TF.  

 

Utdraget utgörs av två grafiska meningar. De understrykningar som gjorts markerar 

hur många satser meningarna innehar. De kausala uttryck som använts är alltså, för 

att och därmed. Samtliga i (31). Dock så beskriver (30) bakgrunden och förklarar vad 

som är en allmän handling. Därefter tydliggörs det explicit, via de två kausala 

uttrycken, att det finns kriterier, eller krav, för att en handling ska ses som allmän. 

Alltså åsyftar på det som innan uttryckte vad som utgör en allmän handling, och att 

krav måste uppfyllas för att den ska anses som allmän. I sista bisatsen, som är 

understruken med dubbel linje, så återfinns därmed som är ett kausalt uttryck, som 

tydliggör att en allmän handling omfattas av vissa specifika regler som de hänvisar 

till. 

Jag har ovan redogjort för att par exempel i hur kausalitet använts i 

Försäkringskassans återgivning. För samtliga uttryck se bilagor.  

9.4.2 Konkurrensverket 

I jämförelse med Försäkringskassan ovan så har resultatet visat att Konkurrensverket 

innehar något flera kausala uttryck. Tabell 14 nedan redovisar detta.  
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Tabell 17. Kausalitet Konkurrensverket 

Kausala uttryck Antal 

Därmed  1 

Om 4 

Bero på 1 

Innebär 

Det vill säga 

På så sätt 

1 

2 

1 

Summa 10 

Andelen i antalet  

satser (%) 

20,8 

 

Tabell 17 behöver ingen närmare beskrivning, då den följer samma princip som tabell 

16 innan. Här har sex olika kausala uttryck påträffats – två grammatiska (därmed, om) 

och tre lexikala (bero på, innebär, på så sätt). Sammanlagt återfinns de vid nio 

tillfällen i återgivningen, vilket ger en andel på 20,8 %. Det är dubbelt så mycket som 

lagtexten. De kausala uttrycken är relativt jämnt fördelade i texten. Nedan presenteras 

ett exempel från början av återgivningen, där på så sätt använts.  

 

(5) Syftet med offentlighetsprincipen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur 

politiker och tjänstemän arbetar. (6) På så sätt har du också möjlighet att påverka 

samhället. 

 

På så sätt är ett lexikalt uttryck för kausalitet där ett underordnat därför eller därmed 

(grammatisk form) går att urskilja. På så sätt inleder (6) och tydliggör vad insynen 

och möjlighet till kontroll, som omnämndes i meningen innan, medför. 

Konkurrensverket innehar fler lexikala uttryck än grammatiska där ett är det vill säga 

som förekommer vid två tillfällen. 

 

(3) Offentlighetsprincipen gäller för att offentlig verksamhet, det vill säga stat, kommun 

och landsting.  

 

(19) Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill 

säga hemliga. 
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Utdragen ovan förekommer i början respektive i slutet av beskrivningen. Det vill 

säga är ett lexikalt uttryck som hade kunnat ersättas med alltså utan några 

förändringar i betydelsen. Därför anses den som ett uttryck för kausalitet. I 

utdragen så förtydligar man via det vill säga vad ”offentlig verksamhet” och 

”sekretessbelagda” är.   

Vad gäller Konkurrensverket är det bra att närmare diskutera om om, som i 

vissa sammanhang, inte alla, uttrycker kausalitet. Nedan visas ett exempel.  

 

(15) En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet (...).  

 

(23) Om du vill ta del av Konkurrensverkets allmänna handlingar kan du vända dig till vår 

registrator.  

 

Ovan visas två exempel på hur om förekommer i texten. Ibland så inleder det en 

mening, och ibland är det placerat mitt i meningen, såsom i (15). Där påbörjar det den 

information som explicit förklarar när en handling är allmän. I (23) inleder man med 

om och därmed också med en bisats.  

Analysen visar att tredje delen innehar flest kausala uttryck (se bilagor). I kapitel 

9.2.2 där resultatet av närhet och distans presenteras visar det sig att denna del 

dessutom innehåller flest tilltal och omtal än de övriga delarna i beskrivningen. Här 

förklaras hur läsaren ska gå tillväga när vederbörande vill ta del av handlingar och lite 

om hur processen därifrån går till. Att dessa två strategier använts i större utsträckning 

här tyder på att Konkurrensverket vill vara tydliga, där inga frågetecken hos läsaren 

ska uppstå.  

För samtliga kausala uttryck i Konkurrensverkets text se bilagor.  

9.4.3 UK-ämbetet 

I UK-ämbetets återgivning är förekomsten av kausala uttryck förhållandevis hög, där 

uttryck återfinns vid genom hela texten. Tabellen nedan presenterar vilka uttryck som 

förekommer och i vilken mängd. 
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Tabell 18. Kausalitet UK-ämbetet 

Kausala uttryck Antal 

Alltså 2 

Såvida 

Trots att  

1 

1 

Innebär 1 

Summa 5 

Andelen i antalet  

satser (%) 

20 

 

Tabell 18 visar att UK-ämbetets text har en andel på 20 %, och är därmed en av de 

myndighetstexter som innehar högst andel kausalitet i sin återgivning. UK-ämbetet har 

alltså märkbart använt sig av strategin om explicita orsakssamband. Fem är förvisso en 

relativt liten summa i antal, men deras beskrivning är nästan hälften så lång som de två 

innan. De har använt sig av två grammatiska och två lexikala uttryck. Nedan redovisar 

jag två utdrag som visar hur dessa uttryck bland annat har använts.  

 

(2) Rätten att ta del av allmänna handlingar är en del av offentlighetsprincipen. (3) 

Myndigheter (till exempel universitet och högskolor) har alltså inte rätt att neka till att 

lämna ut en allmän handling såvida den inte är sekretessbelagd.  

 

(9) Offentlighetsprincipen gäller även för Chalmers tekniska högskola och Högskolan i 

Jönköping, trots att de är enskilda utbildningssamordnare.   

 

Alltså binder ihop (3) med det som tidigare sagts i (2). Såvida explicerar det faktum att 

ett nekande till utlämning av handling är tillåten, om handlingen går under sekretess. 

Såvida binder därmed ihop informationen av de två satserna i meningen, och 

orsakssambandet blir tydligt.   

Det andra utdraget återfinns, liksom det innan, i första delen av UK-ämbetets 

återgivning, men då i slutet innan nästkommande del (se bilagor). Här är det trots att 

som uttrycker kausalitet, som tydligt binder ihop sambandet och förklarar explicit att 

”enskilda utbildningssamordnare” också går under offentlighetsprincipen.  
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9.4.4 Sveriges domstolar 

Sveriges domstolar presenterar, som tidigare nämnts, en kortfattad återgivning av 

offentlighetsprincipen på deras hemsida. Därmed bör resultatet av andelen kausalitet 

överses något, då siffran är något hög.  

 

Tabell 19. Kausalitet Sveriges domstolar.  

Kausala uttryck Antal 

Om 1 

Innebär 2 

Summa 3 

Andelen i antalet  

satser (%) 

18,75 

 

Tabell 19 visar att kausalitet har uttryckts genom en grammatisk form och en lexikal 

form (om och innebär), vid sammantaget tre tillfällen. Dessa tre tillfällen ger alltså en 

andel på 18,75 %, vilket ytligt sett påvisar en jämförelsevis hög frekvens av kausalitet 

i texten. Summan bör dock betraktas något kritiskt, då detta tillvägagångssätt att räkna 

kan ge icke tillförlitliga resultat hos korta texter med få satser, vilket nämndes i 

samband med presentationen av resultatet gällande aktivitet (kapitel 9.1.1). Liksom 

där väljer jag dock att vara konsekvent mitt uträknande även här. Nedan följer ett 

exempel av vardera uttryck.  

 

(2) Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i 

myndigheternas verksamhet.  

 

(9) En handling är allmän om det förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler 

anses inkommen dit eller upprättad där.  

 

(2) inleder återgivningen med en konkret och förklarande mening. Läsaren får direkt 

svaret på vad offentlighetsprincipen innebär. Andra utdraget (9) återfinns i slutet av 

återgivningen där om påbörjar den explicita information som tydliggör vad som är en 

allmän handling.   

De tre förekommande kausala uttrycken i texten är utspridda men en i början, en i 

mitten och en i slutet. Detta bidrar till att resultatet av andelen ändå blir något mera 
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tillförlitligt, än om de alla hade förekommit i en och samma grafiska mening. 

Avslutningsvis kan man ändå anse att Sveriges domstolar använt strategin om 

kausalitet.  

9.4.5 Tullverket 

Tullverket har sen tidigare nämnts den mest kortfattade återgivningen av de 

medverkande myndigheterna. Nedan presenteras de kausala uttryck som påträffats 

och i vilken mängd.  

 

Tabell 20. Kausalitet Tullverket.  

Kausala uttryck Antal 

Om 3 

Summa 3 

Andelen i antalet  

satser (%) 

27 

 

Liksom Sveriges domstolar innehar även Tullverket tre kausala uttryck i sin 

återgivning, men här utgörs alla tre uttryck av den grammatiska formen om. Med sina 

endast elva satser får Tullverket därmed en andel på 27 %, vilket är nästan en 

tredjedel och dessutom det största andelsresultatet bland de fem myndighetstexterna. 

Uttrycken är inte så utspridda såsom i Sveriges domstolar exempelvis (se bilagor). 

Nedan presenteras två exempel.  

 

(3) Tullverket är dock, liksom andra myndigheter, skyldigt att enligt 

offentlighetsprincipen på begäran lämna ut en inkommen handling, om uppgifterna i 

handlingen inte är hemliga med stöd av en bestämmelse i sekretesslagen.  

 

(6) Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftlig undertecknad begäran till 

oss. 

 

I första utdraget (3) bidrar om med den kausala bisatsen som förtydligar att de 

uppgifter som är hemliga inte lämnas ut på begäran. De förklarar alltså explicit att 

offentlighetsprincipen ej omfattar alla handlingar. I (6) så inleds meningen med om, 

vilket jag har visat exempel på från tidigare texter. Meningen skulle omformuleras så 

att om-satsen (bisatsen) hamnar efter huvudsatsen, utan några förändringar i betydelse. 
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Om åsyftar inte på meningen innan, som det gjort vid tidigare tillfällen när ett kausalt 

uttryck påbörjat en mening. Den syftar istället på det som kommer efter, alltså nästa 

sats som berättar vad läsaren ska göra om vederbörande vill begära information.  

9.5 Sammanfattning Kausalitet  

Analysen kring huruvida kausalitet har präglat texterna har visat skilda resultat 

myndigheterna emellan, där några tydligt använt strategin och där några inte gjort det 

i lika stor utsträckning. Den övergripande iakttagelsen, och kanske den väsentligaste, 

är att samtliga återgivningar innehåller högre andel kausalitet än lagtexten. 

Användandet av strategin har varit tydligast i UK-ämbetets text, trots att både 

Sveriges domstolar och Tullverket hade högre andel. De två sistnämnda presenterar 

kortfattade återgivningar av offentlighetsprincipen på sina hemsidor, vilket bidrar till 

att resultatet av andelen kausalitet kan vara otillförlitligt. UK-ämbetet och 

Konkurrensverket har en andel på 20 % där kausala uttryck förekommer genom hela 

texten. Sveriges domstolar har 27 % i andel där de kausala uttrycken också är jämnt 

utspridda, vilket ändå ger texten ett kausalt intryck. Därmed så är UK-ämbetet, 

Konkurrensverket och Sveriges domstolar de myndigheter som i högst utsträckning 

har anammat strategin. Försäkringskassan visade sig ha en andel på 16,1 %, vilket är 

en lägre andel, där kausala uttryck förekommer mer i början och i slutet av texten. 

Tullverket har en hög andel, men dock endast tre kausala uttryck och inte samma 

spridning som i några av de andra texterna. De som tycks ha använt strategin i mindre 

utsträckning är alltså Försäkringskassan och Tullverket.   

 

10. Sammanfattning Resultat och analys 
 

I den här uppsatsen har jag studerat användandet av röst och kausalitet i fem 

myndigheters återgivningar av vad lagen säger om offentlighetsprincipen, samt 

lagtexten som uttrycker riktlinjerna för offentlighetsprincipen. Jag har i min analys 

utgått från Reichenbergs metod i avhandling Röst och kausalitet i lärobokstexter. I 

kapitlen ovan har jag presenterat resultaten för samtliga sex texter vad gäller 

passivitet, närhet och distans – båda under den språkliga variabeln röst – och 

kausalitet. Resultaten har dels visat skillnader och likheter myndigheterna emellan, 
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men också att de i samtliga, studerande språkliga variabler har haft en högre eller 

lägre andel. Jag har sammanställt resultaten i en tabell nedan.  

 

Tabell 21. Sammanfattande resultat 

 L FK KKV UK SD TV 

Passivitet 52,8 28,5 16,3 8 12,5 36 

N & D 0 0,4 3,6 1,4 0 8,5 

Kausalitet 10,7 16,1 20,8 20 18,75 27 

 

Tabell 21 redovisar de resultat undersökningen tagit fram. I den översta vågräta 

kolumnen listas de sex texterna upp i den ordning de presenterats genom hela 

uppsatsen – lagtexten (L), Försäkringskassan (FK), Konkurrensverket (KKV), UK-

ämbetet (UK), Sveriges domstolar (SD) och Tullverket (TV). Till varje text hör en 

lodrät kolumn som radar upp resultaten för varje undersökt aspekt. I vilken ordning de 

i sin tur presenteras visas längst till vänster i en lodrät kolumn. Lagtexten presenteras 

först och är dessutom mörkmarkerad för att förtydliga att den är myndigheternas 

referent. Samtliga siffror står i procent (%).  

Innan tabellen nämnde jag att gällande variablerna så har samtliga myndigheter 

antingen högre eller lägre andel i jämförelse med lagtexten, vilket Tabell 18 tydligt 

redovisar. Passivitet bör inte dominera en text och där ser vi hur myndigheternas 

återgivningar inte präglas lika mycket av denna variabel såsom den gör i lagtexten. 

Vad gäller närhet och distans och kausalitet så är andelen högre för alla 

myndigheterna i förhållande till lagtexten.  

Sveriges domstolar hamnar förvisso på 0 % gällande närhet och distans, precis som 

lagtexten. Det ska dock poängteras att siffran endast inkluderar tilltal och omtal och ej 

de dialogiska drag som har påträffats i form av frågor eller uppmaningar. I Sveriges 

domstolars återgivning finns det således ett dialogiskt drag i form av en fråga (se 

bilagor). Ett dialogiskt drag mer än lagtexten, men distansen är ändå påtaglig. 

Detsamma gäller för Försäkringskassan som ligger på 0,4 % med tillhörande 

dialogiska drag. I och med den långa återgivningen så tar texten i den här 

bemärkelsen en märkbar distans. De övriga texterna har en förhållandevis hög närhet.  

För övrigt så har samtliga myndigheter använt kausalitet i sina återgivningar. Alla 

innehar högre andel än lagtexten. Reichenberg påpekar i sin avhandling att endast 
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tillägg av kausalitet inte ökar begriplighet särskilt mycket. Åtminstone inte för hennes 

informanter. Det är i kombination med röst som begripligheten ökar ordentligt, och 

där visar myndigheterna skilda resultat. Utöver sin låga andel gällande närhet och 

distans så har Försäkringskassan dessutom hög andel passivitet, vilket kan vara 

negativt för textens begriplighet. Huruvida Försäkringskassans och Sveriges 

domstolars återgivning är mindre begriplig än de övriga går dock inte att avgöra 

endast utifrån denna undersökning. Det hade i sådana fall krävts informanter som fått 

läsa texterna.  

Vad gäller den eller de myndigheter som använt strategierna bra går heller inte att 

bedöma. Utifrån tabell 21 skulle jag ändå vilja lyfta fram Konkurrensverket och 

Tullverket och deras resultat gällande samtliga aspekter. Tullverket har dock den mest 

kortfattade återgivningen och siffrorna där bör ses något kritiskt, då mina uträkningar 

inte helt är lämpad för en sådan kort text. När man läser Tullverkets text så märks 

bland annat att den är präglad av närhet. De får trots allt in dessa drag tillsammans 

med kausalitet i sin korta text. Likaså gällande Konkurrensverket.  

 

11. Diskussion 
 

Resultat och analys har visat att man på flera sätt kan göra en och samma text mer 

begriplig. Samtliga myndighetstexter har uppenbart försökt leva upp till det krav som 

ställs på deras kommunikation till allmänheten, där framställningen av Om allmänna 

handlingars offentlighet tett sig något olika. Nedan diskuterar jag resultatet utefter de 

tre frågeställningar som legat till grund för denna uppsats.  

 

Vad karaktäriserar myndigheternas återgivningar av offentlighetsprincipen? 

Vad som främst har karaktäriserat återgivningarna är det innehåll som de valt att ha 

med från lagtexten. De tycks ha gemensam uppfattning kring vad som är lämpligt. 

Samtliga berättar kortfattat i inledningen vad offentlighetsprincipen innebär där de 

förtydligar medborgarens rätt att ta del av allmänna handlingar som innehas av 

myndigheter. Vidare har man valt att förklara vad som är en allmän handling och när 

den blir det.  Det har i flera texter varit viktigt att poängtera att vissa handlingar är 

sekretessbelagda och därmed hemliga, vilket kan anses vara ett underliggande drag att 
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inte uppmuntra till missbruk. De belyser alltså att det finns undantag och att läsaren 

inte kan få ta del av vad som helst. Vissa texter, såsom Sveriges domstolar, går inte in 

på så mycket mer än de två delarna som nämnts, vilket också var mitt krav i valet av 

texter som i sin tur förvisso påverkar det som sagts ovan. Vissa har dessutom valt att 

fördjupa ämnet ytterligare och återger också vad som sker när en myndighet får in en 

ansökan. De som har tagit upp detta har dessutom haft en tendens att öka närheten där 

flera tilltal och omtal ingår. Kanske för att förtydliga att även om handlingar snabbt 

ska lämnas ut om en begäran kommer in, så måste de ändå genomgå en process innan 

detta sker. Möjligtvis så vill man här påverka läsaren och få vederbörande att inte tro 

att begära handlingar är alltför enkelt.  

Vad som ytterligare är karaktäriserande är att samtliga återger lagen relativt 

övergripande och inte lika detaljerad som lagtexten. Detta är bland annat ett sätt att 

mottagaranpassa då kortare texter tilltalar en större grupp och är dessutom mer 

anpassat för texternas forum, nämligen nätet.  

 

Vilka strategier har använts i arbetet att leva upp till en begriplig svenska? 

Till den här undersökningen har jag fokuserat på tre språkliga variabler som med 

fördel kan tillämpas som strategi för att leva upp till kravet på en begriplig svenska. 

Åtminstone om man ska utgå från det resultat som Reichenberg (2000) tog fram. I 

min undersökning har det visat sig att samtliga strategier mer eller mindre har 

använts. Tabell 18 i kapitel 9 visar exempelvis att samtliga myndigheter främst har 

använt strategin med kausalitet. De har alla förhållandevis hög andel vad gäller att 

länka samman betydelse och explicit förklarat olika orsakssamband, så att läsaren 

därmed kan se tydligt hur saker och ting hänger ihop och påverkar varandra.  

När det kommer till röst är det dock lite annorlunda. Här har vissa tydligt använt 

sig av strategin där närheten är märkbar i deras texter medan andra inte alls använt 

röst i samma utsträckning, vilket är synligt genom deras uppenbara distans. 

Hur mycket som bör användas av strategierna är svårt att svara på. Det kan 

exempelvis adderas för mycket kausalitet i sin text. Det handlar då om att avgöra vart 

det är lämpligt att vara tydlig gällande orsakssamband, och ha en uppfattning om vad 

läsaren kan och inte kan.  

Avslutningsvis är det nödvändigt att ställa frågan huruvida myndigheterna varit 

medvetna om strategierna? Har de medvetet valt att använda sig av tilltal och omtal? 

Har de medvetet valt att vara mer allmänna och därmed något distanserade? 
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Någonstans har det gjort ett val. Enligt lag ska de leva upp till kravet på en begriplig 

svenska vilket de uppenbart försöker med. Vissa innehar en personlig ton, och vissa är 

mer allmänna i sina återgivningar. Synen på begriplighet är möjligtvis olika.  

 

Vilka likheter och olikheter går att urskilja bland myndigheternas återgivningar? 

Jag har i min undersökning uppmärksammat både likheter och olikheter 

myndighetstexterna emellan. En klar likhet är deras uppenbara försök till att 

upprätthålla det krav som ställs på deras språk och kommunikation. Samtliga har 

återgivit offentlighetsprincipen på ett enklare sätt i jämförelse med lagtexten, där de 

uttrycker sig på ett annorlunda sätt än deras referent. Förmodligen för att lagtexten 

och myndighetstexterna är publicerade i skilda forum, där förväntan på språket är 

olika. Lagtexten präglas av ett mera opersonligt, högtravande språk med bland annat 

svåra, icke så vanliga ord. Myndigheterna har istället ett mera vardagligt och anpassat 

språk för den stora massan, där de återger offentlighetsprincipen relativt övergripande 

och inte lika djupgående som lagtexten. De har valt de delar som ansetts relevant och 

som de antar att allmänheten främst vill ha svar på.  

Det som skiljer myndighetstexterna åt är främst hur de försökt att skapa en mera 

begriplig text. De är bland annat olika i längd och utformning. Vad gäller de 

studerande strategierna så har användandet också tett sig olika. Som redan nämnts så 

skiljer de sig mest angående användandet av röst. Vissa är betydligt mer personliga 

och riktade mot läsaren än andra. Något som analysen belyste var att tilltal och omtal 

är mer vanligt när en myndighet förklarade hur läsaren ansöker om en handling, och 

möjligtvis också hur processen därefter går till. Här påminner texten om en 

bruksanvisning. Närheten blir påtaglig i samband med att ge direktiv eller förklara 

vad som gäller. Möjligtvis för att förtydliga än mer vad som förmedlas, där de 

inkluderar läsaren för att vederbörande ska förstå hur han eller hon ska gå tillväga i en 

ansökan.  

Andra myndigheter har, liksom lagtexten, varit mer allmänna och inte adderat så 

mycket röst i sina återgivningar. Men som nämnts tidigare så har de trots det försökt 

leva upp till kravet på en begriplig svenska och kan lika gärna har lyckats minst lika 

bra som de med mera röst. Det handlar då endast om olika sätt att återge ett innehåll.  
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12. Slutord   
 

Syftet med min undersökning är inte att lyfta fram vad som är rätt respektive fel, bra 

respektive dåligt, även om det är svårt att komma ifrån. De fem myndighetstexter som 

har medverkat – Försäkringskassan, Konkurrensverket, UK-ämbetet, Sveriges 

domstolar och Tullverket – har alla försökt leva upp till kravet på en begriplig 

svenska, och möjligtvis lyckats relativt bra. För frågan är, hur långt ska de gå och hur 

petiga ska de vara? I jämförelse med ursprungstexten i den här undersökningen, 

lagtexten, så har de trots allt återgivit offentlighetsprincipen på en enklare och mera 

vardaglig svenska. De har bara gjort det på olika sätt. Det ska avslutningsvis tilläggas 

att när det kommer till språk så är det dessutom individuellt hur något uppfattas. Vi 

har alla olika erfarenheter och kunskaper gällande språk. Huruvida 

myndighetstexterna är begripliga är inget som jag själv kan säga något om. Det hade 

därför varit intressant att använda en grupp informanter för att närma sig den frågan, 

men det är ett annat projekt.   
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14. Bilagor  
 

14.1 Lagtexten – om allmänna handlingars offentlighet 

(1) 2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet 

(2) 1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje 

svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. (3)Lag (1976:954). 

(4) 2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är 

påkallat med hänsyn till 

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, 

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, 

3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, 

4. intresset att förebygga eller beivra brott, 

5. det allmännas ekonomiska intresse, 

6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 

7. intresset att bevara djur- eller växtart. 

(5) Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i 

bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag 

vartill den särskilda lagen hänvisar. (6) Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får 

dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens 

tillämplighet.(7) Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses 

riksdagen eller regeringen tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att 

viss handling lämnas ut. (8) Lag (1976:954). 

(9) 3 § Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan 

läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. (10) 

Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse 

som inkommen till eller upprättad hos myndighet.(11) En upptagning som avses i 

första stycket anses förvarad hos myndighet, om upptagningen är tillgänglig för 

myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring 

i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. (12) En 

sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling anses 

dock förvarad hos myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställningen 

tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.(13) En sammanställning av uppgifter ur en 

upptagning för automatiserad behandling anses dock inte förvarad hos myndigheten 

om sammanställningen innehåller personuppgifter och myndigheten enligt lag eller 

förordning saknar befogenhet att göra sammanställningen tillgänglig. (14) Med 

personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en 

fysisk person. (15) Lag (2002:907). 
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(16) 4 § Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar 

befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende 

eller annan fråga som ankommer på myndigheten och ej är avsedd för mottagaren 

endast som innehavare av annan ställning. (17) Lag (1976:954). 

(18) 5 § Med myndighet likställs i detta kapitel riksdagen och beslutande kommunal 

församling. (19) Lag (1998:1701). 

(20) 6 § Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten 

eller kommit behörig befattningshavare till handa. (21) I fråga om upptagning som 

avses i 3 § första stycket gäller i stället att den anses inkommen till myndighet när 

annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på sätt som angives i 3 § andra 

stycket. (22) Tävlingsskrift, anbud eller annan sådan handling som enligt 

tillkännagivande skall avlämnas i förseglat omslag anses ej inkommen före den 

tidpunkt som har bestämts för öppnandet. (23) Åtgärd som någon vidtager endast som 

led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring av handling, som myndighet har 

tillhandahållit, skall ej anses leda till att handling är inkommen till den myndigheten. 

(24) Lag (1976:954). 

(25) 7 § Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats. (26) 

Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänför 

sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till visst 

ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.(27) I 

stället för vad som föreskrives i första stycket gäller att handling anses upprättad,  

1. diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som föres fortlöpande, 

när handlingen har färdigställts för anteckning eller införing, 

2. dom och annat beslut, som enligt vad därom är föreskrivet skall avkunnas eller 

expedieras, samt protokoll och annan handling i vad den hänför sig till sådant beslut, 

när beslutet har avkunnats eller expedierats, 

3. annat myndighets protokoll och därmed jämförliga anteckningar, när handlingen 

har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts, dock ej protokoll hos 

riksdagens utskott, kommuns revisorer eller statliga kommittéer eller hos kommunal 

myndighet i ärende som denna endast bereder till avgörande. (28) Lag (2002:1049). 

(29) 8 § Har organ som ingår i eller är knutet till ett verk eller liknande 

myndighetsorganisation överlämnat handling till annat organ inom samma 

myndighetsorganisation eller framställt handling för sådant överlämnande, skall 

handlingen ej anses som därigenom inkommen eller upprättad i annat fall än då 

organen uppträda som självständiga i förhållande till varandra. (30) Lag (1976:954). 

(31) 9 § Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har expedierats skall ej 

heller efter den tidpunkt då den enligt 7 § är att anse som upprättad anses som allmän 

handling hos myndigheten, om den icke tages om hand för arkivering. (32) Med 

minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller upptagning som 

har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning, dock ej till den del 

den har tillfört ärendet sakuppgift.(33) Utkast eller koncept till myndighets beslut 

eller skrivelse och annan därmed jämställd handling som ej har expedierats anses ej 

som allmän handling, såvida den icke tages om hand för arkivering. (34) Lag 

(1976:954). 
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(35) 10 § Handling som förvaras hos en myndighet endast som led i teknisk 

bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning anses inte som allmän handling 

hos den myndigheten.(36) Som allmän handling anses inte handling som en 

myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått 

förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av 

information (säkerhetskopia). (37) Lag (2010:1342). 

(38) 11 § Som allmän handling anses ej  

1. brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats till eller upprättats hos 

myndighet endast för befordran av meddelande, 

2. meddelande eller annan handling som har inlämnats till eller upprättats hos 

myndighet endast för offentliggörande i periodisk skrift som utgives genom 

myndigheten, 

3. tryckt skrift, ljud- eller bildupptagning eller annan handling som ingår i bibliotek 

eller som från enskild har tillförts allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård 

eller forsknings- och studieändamål eller privata brev, skrifter eller upptagningar som 

eljest ha överlämnats till myndighet uteslutande för ändamål som nu angivits, 

4. upptagning av innehållet i handling som avses i 3, om upptagningen förvaras hos 

myndighet där den ursprungliga handlingen ej skulle vara att anse som allmän. 

(39) Det som föreskrivs i första stycket 3 om handling som ingår i bibliotek tillämpas 

inte på upptagning i en databas som en myndighet har tillgång till enligt avtal med en 

annan myndighet, om upptagningen är allmän handling hos den myndigheten.(40)Lag 

(2002:907). 

(41) 12 § Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det 

är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att 

handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. (42) Handling får även 

skrivas av, avbildas eller tagas i anspråk för ljudöverföring. (43)Kan handling ej 

tillhandahållas utan att sådan del därav som icke får lämnas ut röjes, skall den i övriga 

delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.(44) Myndighet är icke 

skyldig att tillhandahålla handling på stället, om betydande hinder möter. (45) I fråga 

om upptagning som avses i 3 § första stycket föreligger ej heller sådan skyldighet, om 

sökanden utan beaktansvärd olägenhet kan taga del av upptagningen hos närbelägen 

myndighet. (46) Lag (1976:954). 

(47) 13 § Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot fastställd 

avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut.  

(48) En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av 

lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. 

(49) En myndighet är inte heller skyldig att framställa kopia av karta, ritning, bild 

eller annan i 3 § första stycket avsedd upptagning än som nyss har angivits, om 

svårighet möter och handlingen kan tillhandahållas på stället. (50) Begäran att få 

avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt. (51) Lag 

(2002:907). 

(52) 14 § Begäran att få taga del av allmän handling göres hos myndighet som 

förvarar handlingen. (53) Begäran prövas av myndighet som angives i första stycket. 

(54) Om särskilda skäl föranleda det, får dock i bestämmelse som avses i 2 § andra 

stycket föreskrivas att prövningen vid tillämpningen av bestämmelsen skall ankomma 
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på annan myndighet. (55) I fråga om handling som är av synnerlig betydelse för rikets 

säkerhet kan även genom förordning föreskrivas att endast viss myndighet får pröva 

frågan om utlämnande. (56) I de nu nämnda fallen skall begäran om utlämnande 

genast hänskjutas till behörig myndighet. (57) Myndighet får inte på grund av att 

någon begär att få taga del av allmän handling efterforska vem han är eller vilket syfte 

han har med sin begäran i större utsträckning än som behövs för att myndigheten skall 

kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut. (58) Lag (1982:939). 

(59) 15 § Om annan än riksdagen eller regeringen avslår begäran att få taga del av 

handling eller lämnar ut allmän handling med förbehåll, som inskränker sökandens 

rätt att yppa dess innehåll eller eljest förfoga över den, får sökanden föra talan mot 

beslutet. (60) Talan mot beslut av statsråd skall föras hos regeringen och talan mot 

beslut av annan myndighet hos domstol. (61) I den i 2 § omnämnda lagen skall 

närmare angivas hur talan mot beslut som avses i första stycket skall föras. (62) Sådan 

talan skall alltid prövas skyndsamt. (63) Angående rätt att föra talan mot beslut av 

myndighet som lyder under riksdagen är särskilt föreskrivet. (64)Lag (1976:954). 

(65) 16 § Anteckning om hinder att lämna ut allmän handling får göras endast på 

handling som omfattas av bestämmelse som avses i 2 § andra stycket. (66) Härvid 

skall tillämplig bestämmelse angivas.(67) Lag (1976:954). 

(65) 17 § I lag får föreskrivas att regeringen eller beslutande kommunal församling får 

besluta att allmänna handlingar som hänför sig till myndighets verksamhet, vilken 

skall övertas av enskilt organ, får överlämnas till det organet för förvaring, om detta 

behöver handlingarna i verksamheten, utan att handlingarna därigenom upphör att 

vara allmänna. (66) Ett sådant organ skall i fråga om överlämnade handlingar 

jämställas med myndighet vid tillämpningen av 12–16 §§. (67)I lag får även 

föreskrivas att regeringen får besluta att allmänna handlingar får överlämnas till 

Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, utan att 

handlingarna därigenom upphör att vara allmänna. (69) Detta gäller handlingar som 

senast den 31 december 1999 har kommit in till eller upprättats hos  

1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som hänför sig till 

Svenska kyrkans verksamhet, eller 

2. Svenska kyrkans beslutande församlingar. 

 

(70) Vid tillämpningen av 12–16 §§ skall Svenska kyrkan och dess organisatoriska 

delar jämställas med myndighet i fråga om överlämnade handlingar. (71) Lag 

(1998:1701). 

(72) 18 § Grundläggande bestämmelser om hur allmänna handlingar skall bevaras 

samt om gallring och annat avhändande av sådana handlingar meddelas i lag. (73) 

Lag (2002:907). 

14.2 Försäkringskassan 

(1) Offentlighetsprincipen 

(2) Svensk rättsskipning och förvaltning präglas sedan lång tid av 

offentlighetsprincipen. (3) Den innebär öppenhet. (4) Genom öppenheten garanteras 
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en fri samhällsdebatt. (5) Offentlighetsprincipen är därför en viktig hörnsten i vår 

demokrati. (6) Vad offentlighetsprincipen också slår fast är att samhällsorganens 

verksamhet ska ske under allmän insyn och kontroll.  

(7) Offentlighetsprincipen har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter 

med varandra och deras sätt att förhålla sig till medborgarna. (8) Med myndighet 

menas ett organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala 

organisationen. (9) Försäkringskassan är en statlig myndighet. 

(10) Rätt att ta del av allmänna handlingar 

(11) Offentlighetsprincipen förverkligas på olika sätt. (12) Främst menas allmänna 

handlingars offentlighet, den så kallade handlingsoffentligheten. (13) Bestämmelser 

om allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen, TF. (14) Enligt denna 

förordning har var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. (15) Naturligtvis 

omfattas svenska medborgare. (16) Men denna rätt har i de flesta fall även 

utlänningar.  

(17) Handlingsoffentligheten är en del av yttrande- och informationsfriheten. (18) 

Genom att allmänheten och massmedia har möjlighet att ta del av allmänna 

handlingar främjas ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning i samhället.  

(19) Handlingsoffentligheten möjliggör även insyn i myndigheternas verksamhet. (20) 

Det kan handla om att på olika sätt utöva kontroll men också att se hur effektiv en 

myndighets verksamhet är. (21) Insynen är också viktig för att garantera enskildas 

rättssäkerhet. (22) Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar. (23) I 

tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om vilka slags handlingar som ska anses 

som allmänna och hur sådana handlingar ska tillhandahållas den som vill ta del av 

dem. (24) Där finns även grundläggande bestämmelser om vilka begränsningar som 

får göras av handlingsoffentligheten. (25) Du kan läsa mer om detta under länken 

Allmän handling. (26) För att skydda vissa väsentliga intressen finns det 

begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. (27) Bestämmelser om förbud 

att i vissa fall lämna ut en allmän handling, så kallad handlingssekretess, finns i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

(28) Vad är en allmän handling? 

(29) Det är bara handlingar som är allmänna som man har rätt att ta del av enligt 

tryckfrihets¬förordningen. (30) En allmän handling är vanligtvis en handling som 

förvaras hos en myndighet och är att anses som inkommen dit eller upprättad där. (31) 

En handling måste alltså uppfylla vissa krav för att den ska anses vara allmän och 

därmed omfattas av bestämmelserna i 2 kap. TF. (32) Med andra ord kan man säga 

att den ska ha uppnått en viss ”nivå”.  

(33) Många handlingar är allmänna, dock inte alla. (34) Detta kan beskrivas genom 

följande exempel. (35) I ett ärende av något slag hos en myndighet kan det finnas 

handlingar som är allmänna, andra som ännu inte är det och sådana som aldrig 

kommer att bli allmänna. (36) Anledningen till det kan till exempel vara att vissa av 

handlingarna har skickats iväg från myndigheten, andra har kommit in dit och en del 
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handlingar håller på att tas fram där. (37) Detta kan vara bra att ha i åtanke i det 

följande och underlättar förståelsen för bestämmelserna.  

 

14.3 Konkurrensverket 

(1) Offentlighetsprincipen  

(2) En av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen som ger 

dig insyn i all offentlig verksamhet. (3) Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig 

verksamhet i Sverige, det vill säga stat, kommun och landsting.  

 (4) Offentlighetsprincipen innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, 

har rätt att ta del av brev och handlingar som kommer till och skickas från 

myndigheter och förvaltningar.  

(5) Syftet med offentlighetsprincipen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera 

hur politiker och tjänstemän arbetar. (6) På så sätt har du också möjlighet att påverka 

verksamheten. (7) Denna rättighet, som funnits i Sverige sedan 1766, är ett av de 

viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.  

(8) Förvaltningslagen innehåller bland annat bestämmelser om hur myndigheterna ska 

handlägga sina ärenden. (9) Rätten att ta del av myndigheternas handlingar begränsas 

på två sätt:  

(10) Allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som 

allmänna handlingar.  

(11) En del allmänna handlingar är hemliga.  

(12) Vad är en allmän handling? 

(13) En handling kan vara allmän, eller inte allmän. (14) De handlingar som inte är 

allmänna är till exempel myndighetens interna arbetsmaterial.  

 (15) En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda 

regler anses inkommen dit eller upprättad där. (16) Beslut i ärendet ska också ha 

expedierats eller så ska handlingen ha färdigställts på annat sätt. (17) Handlingen kan 

vara ett brev, protokoll, beslut med mera. (18) Men det kan också handla om e-post, 

video- eller bandupptagningar.  

 (19) Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill 

säga hemliga. (20) Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är 

offentliga. (21) Därmed har du rätt att läsa dem.  

(22) När kan jag få handlingarna? 

(23) Om du vill ta del av Konkurrensverkets allmänna handlingar kan du vända dig 

till vår registrator. 
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(24) Om någon begär att få ta del av en allmän handling ska det "prövas skyndsamt". 

(25) Den tjänsteman som arbetar med handlingen behöver inte lämna ifrån sig 

handlingen med detsamma, med inga onödiga dröjsmål får förekomma.   

 (26) Om det dröjer innan vi lämnar ut en allmän handling kan det bero på att vi måste 

pröva om uppgifterna i handlingen är hemlig enligt någon bestämmelse i 

offentlighets- och sekretesslagen.  

(27) Konkurrensverket följer avgiftsförordningen och tar ut en avgift för kopior av 

allmänna handlingar.  

14.4 UK-ämbetet 

(1)Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen 

(2) Rätten att ta del av allmänna handlingar är en del av offentlighetsprincipen. (3) 

Myndigheter (till exempel universitet och högskolor) har alltså inte rätt att neka till att 

lämna ut en allmän handling såvida den inte är sekretessbelagd. 

(4) Vad innebär offentlighetsprincipen? (5) Offentlighetsprincipen innebär att så 

mycket som möjligt av allmänna angelägenheter ska avhandlas öppet. (6) 

Medborgarna har yttrandefrihet och rätt att närvara bland annat vid 

domstolsförhandlingar. (7) Det kanske viktigaste med offentlighetsprincipen är dock 

rätten att ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheter. (8) Samtliga 

statliga högskolor är myndigheter. 

(9) Offentlighetsprincipen gäller även för Chalmers tekniska högskola och Högskolan 

i Jönköping, trots att de är enskilda utbildningsanordnare. (10) Du som begär ut en 

handling behöver inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till. 

(11) Vad är en allmän handling? 

(12) Reglerna om offentlighet för allmänna handlingar finns i 

tryckfrihetsförordningen (1949:105), som är en grundlag. (13) Det gäller oavsett 

vilken teknisk form en handling har. (14) Alla sorters informationsbärare kan alltså 

vara en allmän handling, till exempel pappersdokument, filmer, ljudband eller 

elektronisk information i datorer. (15) En handling blir "allmän" antingen när någon 

lämnar eller skickar in den till myndigheten, eller när en myndighet själv har 

framställt den. (16) Men rätten att ta del av allmänna handlingar har undantag. (17) 

Uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

14.5 Sveriges domstolar 

(1) Offentlighetsprincipen 

(2) Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn 

i myndigheternas verksamhet.  

(3) Detta innebär att: 
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(4) alla – svenska och utländska medborgare - har rätt att ta del av myndigheternas 

allmänna handlingar i den mån de inte är föremål för sekretess (hemliga). 

(5) tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta 

vad de vet för utomstående i den mån de inte är begränsade av tystnadsplikt. 

(6) tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia. 

(7) domstolsförhandlingar är i de flesta fall offentliga.  

(8)Vad är en allmän handling? 

(9) En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda 

regler anses inkommen dit eller upprättad där. (10) Handlingen kan vara ett vanligt 

pappersdokument, men lika gärna en upptagning som man kan läsa, lyssna på eller 

uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. 

14.6 Tullverket 

(1) Offentlighetsprincipen 

(2) Tullverket kommer inte att föra dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt 

syfte. (3) Tullverket är dock, liksom andra myndigheter, skyldigt att enligt 

offentlighetsprincipen på begäran lämna ut en inkommen handling, om uppgifterna i 

handlingen inte är hemliga med stöd av en bestämmelse i sekretesslagen. 

(4) Rätt att begära information 

(5) Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår 

begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Tullverket 

oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. (6) Om du vill ha 

sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss.  

(7)Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med 

e-post. 

(8) Skicka din ansökan till: 

 

Personuppgiftsombudet 

Tullverket 

Box 12854 

112 98 Stockholm 
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