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Klarspråksarbete, myndigheter och 
mottagare. Exempel från äldreomsorgen 
och Malmö stad 

Henrik Rahm & Claes Ohlsson  

Under 1970-talet kom svenskt myndighetsspråk att ses från nya perspektiv, inte 
minst av myndigheterna själva. Äldre tiders strikta och formella myndighets-
språk blev ifrågasatt, och myndighetskommunikation med medborgare började 
istället alltmer att handla om medborgardialog och fokus på medborgares rättig-
heter och skyldigheter. Detta gick också hand i hand med en förändrad syn på 
svenska myndigheters arbete och organisering och stod även i samklang med 
uppfattningen om Sverige som ett utvecklat välfärdssamhälle. Det offentliga 
språket och informationen mellan myndigheten och den enskilde var, utan att 
särskilt lyftas fram genom storvulen språkpolitik, naturliga beståndsdelar i det 
nationella projektet även om det breda genomslaget för språkförändringar inom 
myndighetskommunikation dröjde. Strävan efter ett vårdat, begripligt och enkelt 
språk har hela tiden varit ledord inom den språkliga delen av denna komplexa 
process, och numera brukar vi kalla det för klarspråksarbete som en samlande 
rubrik. Idag är detta arbete också en självklar och relativt väletablerad del inom 
svensk språkvård och i frågor om myndighetskommunikation. 

I   myndighetsspråkvårdens   tidiga   år   förekom   ”du-reformen”   som   blev   en  
medialt uppmärksammad utgångspunkt även om händelsen i sig inte var någon 
egentlig reform utan en normering efter faktiska förhållanden. Även om du-
reformen inte var en del i det egentliga klarspråksarbetet blev dock denna kom-
munikationsförändring en symbol för kommande års arbete när det gällde enkel-
het och medborgardialog. Under de följande decennierna återfinns flera mil-
stolpar inom området där utredningar, direktiv, utbildningsinsatser och en allt-
mer tydlig och samlad svensk språkpolitik ökar kunskapen och kompetensen om 
myndighetsspråkets praktik och användning. Ett exempel är studiematerialet Att 
skriva bättre offentlig svenska (Westman 1985), ett annat är skapandet av 
språkkonsultlinjen på Stockholms universitet året därefter och ett tredje är 
Språkvårdsutredningens rapport (Klarspråk – en grund för god offentlig service 
1985). Klarspråksarbetet institutionaliseras genom att Klarspråksgruppen 1993 
inrättas på Justitiedepartementet. Uppdraget är att arbeta med språkvård av olika 
slag hos myndigheter. Nästa steg tas 2006 då det nyinrättade Språkrådet samlar 
klarspråksarbetet under ett tak och det övergripande ansvaret förs över från 
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Justitiedepartementet. Till detta kan även Klarspråkstestet läggas som ett 
praktiskt och viktigt verktyg för myndighetsföreträdare och andra som vill 
kontrollera och testa besluts- och rapporttexter utifrån klarspråksidealens språk- 
och textnormer. 

Genomslaget för klarspråksidealen och klarspråksarbetet kan i retrospektiv 
med all rätt ses som en framgångshistoria och det på flera områden. Inte minst 
gäller det internationellt där det svenska arbetet definitivt ligger i frontlinjen och 
även påverkar andra länders myndighetsspråkvård. Men hur klarar sig klar-
språksarbetet med sina rötter i 1970- och 1980-talens syn på samhället i för-
hållande till de snabba förändringar som präglar svenska myndigheter idag? Det 
gäller främst synen på det svenska samhället med självklar öppenhet mellan 
myndighet och medborgare där rollfördelningen mellan olika aktörer fram till 
åtminstone 1980-talets slut var ganska tydlig. Sedan 1990-talet har denna roll-
fördelning mellan myndigheter och medborgare kommit att förändras genom 
bl.a. omorganisering av myndigheters verksamhet efter marknadsliknande 
mönster och införandet av det som brukar kallas New Public Management (se 
t.ex. Bouckaert & Pollitt 2004). Den offentliga sektorn har därför reformerats 
med möjligheter för privata alternativ och ökad valfrihet inom flera sektorer. 
Ofta gäller det tidigare offentliga monopol, t.ex. utbildning, olika typer av 
omsorg samt infrastruktur som el- och teleförsörjning. Detta för då med sig ett 
kundperspektiv i förhållandet mellan medborgare och myndighet där frågor om 
budgethantering, ansvar och val blivit allt viktigare. 

Artikelns syfte och disposition 
Ett mål både för vår workshoppresentation vid Svenskans beskrivning 30 och 
för denna efterföljande artikel är att försöka bidra med en kritisk reflektion över 
klarspråksarbetet, både med hänsyn till myndighetsspråkvårdens historiska 
bakgrund och till dagens samhällsförhållanden som givetvis påverkar kommuni-
kationen mellan myndigheter och medborgare. Det övergripande syftet med 
denna text är därför just att kritiskt diskutera förhållandet mellan klarspråks-
ideal, myndighetstexter och rådande syn på individen som medborgare. Detta 
gör vi utifrån flera delsyften där vi utgår från kommunikationssituationen mellan 
myndighet och medborgare. Vi anser att denna situation tenderar att glömmas 
bort eller åtminstone inte problematiseras tillräckligt i forskning eller utred-
ningsverksamhet som generellt rör myndighetsinformation och mer specifikt 
klarspråksfrågor. Vi vill diskutera det problematiska i sig att skriva för hetero-
gena mottagargrupper sammansatta av olika undergrupper med varierande in-
tressen, kunskaper och behov och konsekvenserna som följer med samordningar 
av flera perspektiv i en och samma text eller i texter med olika syften och 
funktioner. Vi vill också diskutera mottagarorientering som ett inte helt enkelt 
begrepp att förhålla sig till när medborgaren också ska välja mellan olika 
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alternativ för samhällsservice och i förlängningen agera kund. I vårt exempel 
från den kommunala äldreomsorgen blir dessutom frågan om de äldres och de 
anhörigas perspektiv särskilt intressant. 

Vårt exempel är hämtat från äldreomsorgen som är en kommunal verksamhet 
men som också styrs av direktiv på nationell nivå och där även privata aktörer 
medverkar. Exemplet för vår diskussion är en analys av en broschyr, producerad 
av Malmö stad, om hur det kan vara att bli gammal. Innan vi presenterar denna 
empiriska del av rapportbidraget inleder vi med en forskningsbakgrund som är 
knuten till de frågor vi vill väcka kring klarspråksarbete, myndighetskommuni-
kation och medborgaransvar. Analysen av äldreomsorgstexten följs därefter av 
en avslutande diskussion. 

Forskningsbakgrund 

Det svenska arbetet med klarspråk 

Klarspråksidéer, s.k. plain language, finns i andra delar i världen, men arbetet 
är, som redan nämnts, sällan så utvecklat som i Sverige. I ett internationellt pers-
pektiv är det därför särskilt intressant att diskutera de delvis unika svenska 
erfarenheterna. Forskning om genomslaget för offentliga språkvårdsinsatser, 
både i svenskt (Teleman 2003) och internationellt perspektiv, avser främst 
ortografisk normering samt grammatiska eller lexikala fenomen (t.ex. Sandøy & 
Östman 2004) eller språkval (t.ex. Spolsky 2004). Däremot är det sällsynt med 
studier av genomslag för det språkvården rekommenderar, helt enkelt eftersom 
denna typ av språkvård är ovanlig internationellt. I språkvårdsteori anses 
förhållandet mellan språklig praktik, attityder och ideologier samt explicita 
rekommendationer och bestämmelser vara avgörande för vilket genomslag 
språkliga reformer får (Spolsky 2004). Internationell forskning om myndighets-
språk har ofta ett starkt makt- och konfliktperspektiv, medan det mer konsensus-
inriktade perspektivet inom svenskt klarspråksarbete saknas. Denna samför-
ståndsideologi behöver granskas ur den internationella forskningens perspektiv, 
men öppnar samtidigt för en syn på den kommunikativa praktiken som kan 
tillföra internationell forskning åtskilligt. Sedan 1970-talet har klarspråksarbetet 
med myndighetstexter och offentligt språk bl.a. lett till att krånglig kansli-
svenska ersatts av ett enklare och mer begripligt språk, både i form av riktlinjer 
och i tillämpning (På väg mot ett bättre myndighetsspråk 2001; Mål i mun 2002; 
Ehrenberg-Sundin 2003; Klarspråk lönar sig 2006). Klarspråksarbetet kan 
omfatta enkelhet och begriplighet på ord- och meningsbyggnadsnivå där 
språkets ytstruktur står i centrum. Krångliga och svårbegripliga ord och 
konstruktioner i myndighetsspråket har genom klarspråksarbetet kommit att 
ifrågasättas och ersättas av mer lättförståeliga begrepp med samtidiga krav på 
bibehållen precision och tydlighet i sakfrågor (se t.ex. Svarta listan 2004). 
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Förutom ytspråkliga frågor har klarspråksarbetet också handlat om ett ökat 
fokus på mottagaren där frågan om begriplighet från målgruppens perspektiv 
varit genomgående och viktig. Arbetet med detta mottagarorienterade begriplig-
hetsbegrepp har inspirerats av bl.a. Gunnarsson (1982). Sammantaget är klar-
språksidealens definition av begriplighet präglad av ett pragmatiskt förhållnings-
sätt. En text ska kunna förstås och användas av en mottagare enligt de syften 
texten är tänkt att användas för. En viktig utgångspunkt i klarspråksarbetet har 
alltså varit att förena ytspråkliga frågor med lyhördhet för myndigheters kom-
munikationssituationer och särskilda krav på information. Klarspråksarbetet har 
lett till hjälpmedel för tillämpning såsom det ovan nämnda Klarspråkstestet och 
riktlinjer för t.ex. socialtjänstens arbete (Lundin & Wedin 2007). Även om klar-
språksarbetet med myndighetsspråk funnits i olika former sedan 1980-talet sak-
nas fortfarande forskning om klarspråksidealens genomslag i texter. Till viss del 
tas klarspråksarbetets praktiska genomslag upp i På väg mot ett bättre myndig-
hetsspråk (2001) och Nyström Höög (2006), där det sker främst från myndig-
heternas språkvårdsperspektiv. I Teleman (2003) tas också klarspråk upp men då 
i relation till den offentliga svenskans förändring. Med tanke på att klar-
språksidéerna haft en framträdande plats i svensk språkvård sedan 1970-talet är 
forskningsluckan påfallande eftersom ingen samlad beskrivning och diskussion 
om klarspråksarbetets bakgrund, praktiska betydelse och idémässiga förankring 
än så länge existerar. 

Vad innebär det att vara medborgare i dagens Sverige?  

En central del i klarspråksarbetet är behovet av mottagarorientering i myndig-
hetstexter och även rent generellt i kommunikationssituationen. Detta är en tyd-
lig reform om vi ser till äldre tiders myndighetsspråk där asymmetriska eller 
rentav orättvisa förhållanden mellan myndighet och den enskilde kom till ut-
tryck genom t.ex. indirekt tilltal och textstrukturer som hellre följde den by-
råkratiska beslutsgången än medborgarens behov. Dagens klarspråksideal med 
stort fokus på mottagaren är ett gott exempel på kommunikation av rättigheter 
och skyldigheter och där ett medborgarperspektiv tydligt ingår. Idag är dock 
medborgarrollen under diskussion och även utsatt för förändring. Man kan med 
fog hävda att svenska medborgare gjorts alltmer ansvariga för sin situation un-
der de senaste 25 åren. Ett ökat ansvarsgörande (från responsibilization, se Rose 
1999; Clarke 2005) omfattar en övergång från ett asymmetriskt beroendeförhål-
lande mellan en aktiv, omhändertagande stat och en mer eller mindre passiv 
medborgare till en situation där individen ses som ett självreglerande subjekt 
med kontroll över och ansvar för sin egen livssituation (Clarke 2005). Detta kan 
då omfatta privatekonomi, hälsa och omsorg samt rent generellt en planering av 
livskarriären där ett ökat personligt ansvar för sådana områden även kan ses som 
moraliskt rättfärdigat (se t.ex. Ilcan & Basok 2004). Graden av ansvarsgörande 
har i svenska medborgares fall ökat och gått från att vara i huvudsak kollektivt 



 29 

till att ses mer som en individuell angelägenhet. Detta hänger samman med en 
ökad valfrihet där tidigare offentliga monopol har avreglerats och konkurrens-
utsatts. Enligt detta resonemang har vi gått ifrån en modell som byggde på 
individen som medborgare med vissa rättigheter och skyldigheter i relation till 
det offentliga, till en syn där individen är en slags kund som görs alltmer 
ansvarig för att göra egna val. Medborgaren görs ansvarig genom sina rättsliga 
skyldigheter, men kan också utkräva ansvar via sina lagstadgade rättigheter. 
Kunden kan göras ansvarig för att välja tjänster och producent av tjänster, men 
kan också utkräva ansvar genom att klaga på tjänsterna eller välja annan pro-
ducent (Bouckaert & Pollitt 2004; Montin 2004).  

Om man ser denna förändring utifrån myndigheternas behov av att kommuni-
cera med medborgarna uppstår en potentiell konflikt när det gäller kommunika-
tionssituationen. Vi kan förvänta oss att information som är kopplad till med-
borgarrollen fokuserar på att informera medborgarna om deras lagliga skyldig-
heter och rättigheter, till exempel skyldigheten att betala skatt och rätten till äld-
reomsorg. Information till t.ex. äldre i sin roll som kunder bör då handla om att 
informera om den vara/tjänst som erbjuds. Hur klarspråksidealen om öppenhet, 
enkelhet och begriplighet kan fungera i båda dessa textsituationer som definitivt 
är realiteter i dagens svenska samhälle är en fråga som dagens språkvårdare 
inom olika myndigheter och kommunikationsforskare bör ställa. Annorlunda 
uttryckt handlar det om att klarspråk också måste omfatta neutralitet i 
perspektiv, urval och presentation av olika offentliga och privata aktörers 
tjänster som t.ex. de äldre (och deras anhöriga) kan välja bland. 

Begrepp till vår hjälp 

Som nämnts utgår vi i analysen nedan från klarspråksidealen om enkelhet, be-
griplighet och mottagarorientering. Vår avsikt är att koppla dessa till de kom-
munikationssituationer som kan antas för myndigheten och mottagarna. För att 
kunna sätta in myndighetstexter i ett vidare sammanhang krävs att vi tar hjälp av 
begrepp som inte brukar spela någon framträdande roll i klarspråkssammanhang. 
En utgångspunkt är det svenska sakprosaprojektet som resulterade i många em-
piriska undersökningar liksom viktiga teoretiska diskussioner. En sådan 
diskussion förs i Svensson m.fl. (1996) där projektets utgångspunkter beskrivs, 
bl.a. frågan om hur texter ska analyseras. En väg som föreslås är att utgå från 
textkarakteriserande aspekter som innehåll, funktion och förpackningsformat 
och att analysera texter utifrån dessa aspekter. I de undersökningar som gjordes i 
sakprosaprojektet var detta ett av flera förhållningssätt till texterna. Detta inne-
bar inte att genre var ett oviktigt begrepp men att genren blev till en beroende 
variabel utifrån de nämnda textaspekterna och olika kontextuella aspekter. I 
analysen nedan är därför just innehåll, funktion och förpackningsformat viktiga 
utgångspunkter. 
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Genrebegreppet diskuteras i Rahm (2004, 2006) liksom begreppen intertextu-
alitet och hybridtext. Undersökningsmaterialet i dessa studier utgörs av svensk 
direktreklam och annonsbilagor i pappersformat. Annonsen ses som en vag men 
vid genrebeteckning med stor textmässig spännvidd. Argument för denna syn är 
att det gemensamma syftet – att påverka målgruppen till handling – blir till ett 
förenande drag. De fem textkategorier som urskiljs inom annonsmaterialet 
(fråga–svar, faktasamling, intervju, det personliga exemplet och det föregivet 
personliga brevet) kan i andra sammanhang fungera som genrer och tekniker. 
De intertextuella analyserna visar att det rör sig om normsamspel med textkate-
gorier, med genrer, med stilar och med tonlägen. De olika normsamspelen syns i 
en variation i struktur, uppbyggnad och textmönster vilket förklaras av att hybri-
ditet   är   det   eftersträvade   idealet   eftersom   annonsen   vill   ”stjäla   glanskraft   och  
auktoritet från icke-kommersiella   sammanhang”   (Rahm   2004:341).   I   analysen  
nedan tar vi avstamp i resonemangen kring textkategorier, genre, intertextualitet 
och hybriditet, givetvis med den viktiga skillnaden att vår analys inte gäller en 
reklamtext.  

Som nämnts ovan avser vi att kritiskt diskutera klarspråksidealen. De sam-
manfattas i Klarspråk lönar sig (2006) som är ett samarbete mellan Klarspråks-
gruppen och Annelie Hedlund, projektledare för ett prisbelönat klarspråks-
projekt i Norrköpings kommun. Skriften är en handbok för klarspråksarbete 
inom myndigheter. Den definierar och motiverar klarspråk innan den i sin andra 
hälft ger exempel på klarspråksarbete från nio myndigheter av olika slag. Av 
intresse för vår analys är de inledande råden, tillika definitionerna av klarspråk 
som kan sammanfattas i dessa sex punkter:  
 

1. vikten av mottagaranpassning,  
2. en översiktlig och logisk struktur (rubriker, metatext, styckeindelning, 

sambandsord), 
3. en  genomtänkt  innehållsstruktur  (”skriv  det  viktigaste  först”,  ”skriv  kort”,  

”sammanfatta  längre  texter”), 
4. lexikon (nödvändiga facktermer förklaras och onödiga krångelord 

undviks), 
5. syntax (undvik passiva satser), 
6. layout (radavstånd, typsnitt). 

De här punkterna är också delvis överlappande med Klarspråkstestets åtta delar: 
tonen i texten, innehållet, dispositionen, rubrikerna, textens olika delar, styckena 
och sambanden, meningarna samt orden och fraserna. 

I analysen knyter vi an till handbokens och Klarspråkstestets definitioner av 
klarspråk liksom till de begrepp som förekommer i Svensson m.fl. (1996) och 
Rahm (2004). Våra kritiska reflektioner kring klarspråksidealen står också i 
relation till vårt övergripande syfte och kan sammanfattas i följande punkter: 
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1. Hur kan den analyserade broschyrens delar analyseras utifrån normsam-
spel och hybriditet? 

2. För vilka grupper och hur är broschyren mottagaranpassad? 
3. Vilka syften och funktioner kan urskiljas för broschyren? 
4. Hur är broschyrens delar disponerade? 
5. Vilken innehållsstruktur har broschyrens delar? 
6. Vilka övriga språkliga iakttagelser kan göras? 

Genom dessa frågor vill vi alltså försöka illustrera den problematik som ryms i 
förhållandet mellan klarspråksideal, myndighetstexter och marknadsorientering. 
Kommunikationssituationen är som redan nämnts en viktig utgångspunkt i 
analysen, och genom de förändringar som faktiskt skett på institutionell och 
organisatorisk nivå under de senaste 10–15 åren är den också mer komplicerad 
för t.ex. äldreomsorgsområdet än tidigare. 

Exemplet Malmö och äldreomsorgen 
En hög andel kommuninvånare berörs av äldreomsorgen – som äldre, som anhö-
riga eller som personal. Vi har valt att analysera en broschyr om Malmös äldre-
omsorg. Broschyren finns att ladda ner på Malmö stads hemsida, kan hämtas på 
de olika stadsdelarnas medborgarkontor och delas ut av biståndshandläggare 
(dvs. de personer som utreder stöd, vård och omsorg) vid kontakter med äldre. 
Med andra ord rör det sig om en central broschyr. 

Broschyren består av 16 sidor varav titelsidan och ytterligare fem sidor domi-
neras av fotografier. I förgrunden på titelsidan syns en grön kvist i en blomkruka 
mot bakgrunden av ett fönster. Titeln är Livet varar hela livet med 
Äldreomsorgen i Malmö som undertitel. Broschyren har en inledande text på 
sidan efter titelsidan. Därefter följer två bildsidor. Den andra av dessa utgörs av 
ett fotografi av en äldre kvinna som med en stolt min håller i ett vitt spjälstaket. 
Till höger finns ett citat – ”Mitt  hem  är  min  borg” – och på följande sida inleds 
det tre sidor långa avsnittet Att bo kvar hemma som alltså börjar på sidan fem. 
Därefter följer ett fotografi av en äldre kvinna som håller sig i en rollator eller 
gåstol  med  citatet  ”Jag  klarar  mig  inte  själv  längre…”.  Avsnittet  Att bo i särskilt 
boende finns på sidorna nio och tio. Sidan elva utgörs av ett fotografi av en äldre 
man till sängs med detta citat till höger: ”Önskar  det  vore  annorlunda  men  jag  
är  sjuk  och  jag  är  trött”. Rubriken Fyra särskilt viktiga områden gäller för nästa 
uppslag som handlar om de områden som prioriteras i Malmö stads plan för 
äldreomsorgen: hälsofrämjande insatser, rehabilitering, demensvård och vård i 
livets slutskede. Följande uppslag har till vänster ett foto på en äldre man vid en 
dator med orden ”Mina   rättigheter”. Uppslagets högersida har rubriken 
Integritet och kvalitet. Broschyrens baksida rubriceras Vi besvarar gärna dina 
frågor och innehåller en lista med telefonnummer till biståndshandläggare i 
Malmös tio stadsdelar. 
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Nedan analyseras de olika avsnitten utifrån de forskningsfrågor vi nämner 
ovan. En utgångspunkt för dessa analyser är hur de olika avsnitten och helheten 
omnämns. Den avslutande meningen på sidan två ger entydigt besked om att 
broschyren ska uppfattas just som broschyr: I den här broschyren får du en 
översiktlig information om vård och omsorg i Malmö, något som vi tagit fasta på 
redan i översikten ovan. Vi ser broschyr som ett förpackningsformat för en eller 
flera texter och deltexter och alltså inte som en genre eftersom texter och genrer 
av de flesta slag och för de flesta syften kan förpackas i en broschyr (se 
Svensson m.fl. 1996). Vi väljer att bortse från de skillnader i reception som kan 
uppstå p.g.a. att en broschyr läses på en datorskärm, som utskrift eller i tryckt 
format av det enkla skälet att detta inte är en receptionsstudie. Det är dock 
viktigt att påpeka att vi ser broschyr som förpackningsformatet, likaväl som vi 
ser dagstidning som förpackningsformat för texter antingen de finns i en dags-
tidnings nätversion (på skärm eller i utskrift) eller i samma dagstidnings 
pappersversion. För att detta likställande av samma förpackningsformat i olika 
sammanhang ska fungera fullt ut krävs förstås att innehåll, omfattning och 
utformning är desamma i de olika sammanhangen. Så är fallet i broschyren Livet 
varar hela livet. Innan vi går in på den närmare analysen återger vi texten på 
sidan två i sin helhet: 

Idag har ordet livskvalitet blivit allt viktigare för oss. Så även inom den moderna vården 
och omsorgen. Vi är alla olika och våra behov varierar. Varje människa har sin högst 
personliga uppfattning om vad livskvalitet är. Men en sak har vi ändå gemensamt, och 
det är vårt behov av trygghet. Tryggheten kan försvinna och ersättas med oro och en-
samhet när vi inte längre klarar allt på egen hand. Att bli äldre och beroende av någon 
annans hjälp för att klara sina vardagliga bestyr kan upplevas som begränsande och 
prövande. Att åldras är normalt och inte någon sjukdom, men att bli äldre innebär för-
ändringar i ens liv. Kanske har du inte samma ork som förr. Du kanske blir sjuk och be-
höver vård och rehabilitering. Och för många innebär det att man inte är lika rörlig som 
förr. Allt detta är ansträngande, men saker och ting måste fungera. Livet varar ju hela 
livet. 

I den här broschyren får du en översiktlig information om vård och omsorg i Malmö. 

Den avslutande meningen signalerar också läsarten och syftet med broschyren 
”en översiktlig information”.  Sidan  är  intressant  att  analysera  utifrån  pronomen-
bruket. Det vi som används är ett inkluderande vi där både avsändarna och mot-
tagarna inbegrips, tydligast uttryckt i meningen Vi är alla olika och våra behov 
varierar. Men sedan börjar en glidning i syftningen när trygghet är det som om-
talas från något allmänt till något som vi kan mista när vi inte längre klarar allt 
på egen hand. Här är vi uppenbarligen inte längre ett allom inkluderande pro-
nomen utan något som gäller äldre eller snarare de äldre som inte längre kan 
klara sig själva. Denna tolkning bekräftas av att det i följande mening talas om 
att bli äldre och beroende av någon annans hjälp som knyts till den passiva 
verbformen upplevas utan utsatt agent. En mening senare har dock skiftet skett 
till ett du-tilltal av den äldre: Kanske har du inte samma ork som förr. Värt att 
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notera är den gardering som uttrycks med satsadverbialet kanske, vars funktion 
rimligen är att gardera för de mycket stora olikheter som finns bland äldre i olika 
åldrar, med varierande kondition och i olika hälsotillstånd. 

Denna sida är ett slags introduktion och glider över från ett allmänt perspektiv 
till ett läsarperspektiv för det som verkar vara målgruppen, äldre med behov av 
vård och omsorg i Malmö. Vilken textstatus har sidan? Vi ser den som en intro-
duktion till de följande sidorna eftersom den hänvisar framåt med den avslu-
tande metatexten och till broschyrens titel i den näst sista meningen. Det är svårt 
att se något normsamspel med andra texter än de introducerande delarna i bro-
schyrer riktade till medborgarna i informativa syften från olika myndigheter. 
Dessa texter är av vitt skilda slag beroende på vilka medborgare som informeras, 
vad informationen gäller, vilken myndighet som informerar och i vilket eller 
vilka syften informationen sker. Sådana myndighetstexter omnämns t.ex. (myn-
dighets)broschyrer, samhällsinformation, eller myndighetsinformation. Dessa 
beteckningar illustrerar hur texterna uppfattas. Men det gemensamma syftet, att 
informera om myndighetens verksamhet, gör att vi ser texter av detta slag som 
en genre trots att de i övrigt har så många olikheter. Vi väljer myndighetsinfor-
mation som genrebeteckning eftersom denna beteckning inte blandar in formatet 
utan tar fasta på avsändaren och syftet. Sidan 2 i broschyren ser vi alltså som en 
vanlig men inte obligatorisk del i genren myndighetsinformation. 

Den del av broschyren som rubriceras Att bo kvar hemma utgörs av följande 
textdelar:  

 
 introduktion om insatser i eget boende enligt Socialtjänstlagen med 

uppmaningen Kontakta biståndshandläggaren i din stadsdel – se 
broschyrens baksida,  

 avsnittet Seniorboende med hänvisning till BoForum,  
 avsnittet Hjälp vi kan ge dig med fyra punkter (Hemmets skötsel, 

Personlig omvårdnad, Ledsagarservice, Trygghetslarm/Telefonservice) 
med hänvisning till biståndshandläggaren,  

 avsnittet Hemsjukvård/rehabilitering,  
 avsnittet Annat stöd med punkterna Parkeringstillstånd och 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst (hänvisningar med telefonnummer till Gatu-
kontoret samt Malmö stad om färdtjänst),  

 avsnittet Att få stöd av någon närstående med punkterna Korttidsplats, 
Avlösning i hemmet och Dagverksamhet (hänvisning till bistånds-
handläggare).  

 
Mottagarna förutsätts alltså känna till biståndshandläggare som begrepp, vilket 
är rimligt med tanke på att det är denna yrkesgrupp som utreder, samordnar och 
beslutar olika behov av bistånd till de äldre. 

Till punkterna i avsnitten knyts en grafisk mening som t.ex. meningen vid 
Ledsagarservice:  
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Behöver du hjälp för att kunna delta i samhällslivet kan du, som en del av hemtjänsten, 
få en speciell ledsagare.  

 
Detta exempel illustrerar hur rubrikerna på ett tydligt sätt signalerar innehållet 
och hur den språkliga utformningen är i samklang med andra texter i genren 
myndighetsinformation. En jämförande illustration är Försäkringskassans text 
om assistansersättning till funktionshindrade:  

För att få assistansersättning från Försäkringskassan måste du behöva hjälp med de 
grundläggande behoven mer än 20 timmar i veckan. (Assistansersättning 2008).  

Sidan fem inleds med ett stycke med trygghet som ledfamilj: 

För de flesta är det en trygghet i att kunna bo kvar hemma. En trygghet i det invanda 
och det hemtama. Trygghet i att ha sina saker omkring sig. Att det helt enkelt är mitt 
hem. I Malmö finns det en rad olika insatser, inom ramen för socialtjänstlagen, som du 
som äldre kan ta hjälp av när tryggheten i hemmet inte är lika självklar längre. 

I den tredje meningen finns ett du-tilltal. Du:et specificeras med frasen du som 
äldre. På sidorna 5-7 är ledfamiljen du rikt representerad med 22 förekomster 
för sambandsledet du, 13 för dig, 9 för din, 5 för dina, och 2 för ditt, dvs. 51 
förekomster av totalt 658 ord på dessa sidor. Genomgående för texten på dessa 
sidor är att den äldres rättigheter och möjligheter betonas: Du kan då få hjälp 
från hemtjänsten med dagliga bestyr (s. 5), Rehabilitering i hemmet innebär att 
du får behandling och träning så att din vardag fungerar så bra som möjligt (s. 
6) eller För att underlätta för dina närstående erbjuder vi särskilt stöd i olika 
former (s. 7). De aktiva satserna med du som återkommande ledfamilj underlät-
tar begripligheten. Det finns dock en underton av oklarhet eftersom agenten är 
utelämnad i de passiva satser där biståndsbeslut omnämns: Efter hembesök och 
utredning prövas dessa insatser utifrån dina personliga behov. Därefter fattas 
beslut om bistånd. (s. 5), Efter hembesök och utredning fattas ett beslut om bi-
stånd (s. 6) Det frekventa du-tilltalet är i samklang med klarspråksidealen om 
direkt tilltal och tydlig mottagarorientering, däremot inte de passiva satserna där 
agenten inte är utsatt. Att agenten inte sätts ut är märkligt med tanke på att det är 
just biståndshandläggaren som fattar besluten. En tolkning är att man vill tona 
ned eller rentav dölja vem som är den verkliga beslutsfattaren, kanske särskilt 
viktigt för att behålla den positiva tonen i textdelen med fokus på den mångfald 
av bistånd som stadsdelarna kan erbjuda den äldre. Det ska dock påpekas att 
detta inte är detsamma som att det är lätt att få bistånd i hemmet. Av dem som är 
äldre än 80 fick 37 % bistånd inom kommunal hemtjänst 1988/89, jämfört med 
22 % år 2002/03 (Hemtjänsten och de äldres behov – en jämförelse över tid 
2005:7). En del av förklaringen till minskningen är att de äldre t.ex. blivit 
friskare över tid, men justeras siffrorna utifrån behoven av hemtjänst kvarstår 
ändå det faktum att sannolikheten att få hemtjänst minskat med 30 % mellan 
dessa två årtal (ibid.).  
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Att bo i särskilt boende 

Kompositionen i den del av broschyren som har rubriken Att bo i särskilt boende 
utgörs av en inledning, avsnittet Bedömningsgrunder, avsnittet Det finns två 
olika sorter av särskilt boende med underavsnitten Vårdboende och 
Gruppboende, avsnittet Om du tackar nej till anvisat boende samt avsnittet Att 
flytta till Malmö från en annan kommun. Även på uppslaget s. 9–10 (415 ord) är 
ledfamiljen du framträdande med sina 37 förekomster fördelade på 21 för 
sambandsledet du, 7 för ditt, 3 för dina, 3 för din och 3 för dig. 

Det bör påpekas att det på detta uppslag till skillnad från delen Att bo kvar 
hemma saknas hänvisningar om vidare information. Inledningsvis betonas att 
boendeformen särskilt boende (som innebär att den äldre bor på en kommunal 
vårdinstitution) inte kan väljas utan vidare. Följande mening inleder uppslaget 
och fungerar som utgångspunkt:  

Att kunna bo kvar hemma är för de flesta det naturliga valet. 
 
Denna mening är på ytan oproblematisk eftersom detta också kan ses som ett 
högst rimligt antagande. Bakom det enkla påståendet döljer sig dock det faktum 
att särskilt boende minskat med drygt 24 000 platser eller drygt 20 % sedan år 
2000 (Vård och omsorg om äldre 2009). Möjliga förklaringar till denna minsk-
ning är kommunernas försämrade ekonomi och den högre andelen äldre i hög 
ålder och med omfattande vårdbehov. En slutsats av siffrorna för hemtjänst och 
särskilt boende blir att kriterierna för att få bistånd verkar ha skärpts. Parallellt 
med denna utveckling har skett en accentuering av att bo kvar hemma för äldre 
som ideal. I argumentationen för hemmaboendet har de humanitära argumenten 
lyfts fram, men inte det faktum att hemtjänst och hemvård innebär betydligt 
lägre kostnader än särskilt boende för kommunerna. Denna kontextualisering av 
äldres boende är viktig för förståelsen av uppslaget om särskilt boende. De reste-
rande meningarna i inledningen lyder: 

Men när behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt 
hemma, finns det andra alternativ. Vi kallar det för ett särskilt boende.  

Det är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omvårdnad dygnet 
runt. 

Redan inledningsvis framhävs alltså att det bara är de äldre som har behov av 
service, vård och omvårdnad dygnet runt som kan komma ifråga för särskilt bo-
ende. Dessutom ger det följande avsnittets rubrik, Bedömningsgrunder, en signal 
om att bedömningen är grannlaga. Givetvis sker det en bedömning även för att 
få bistånd i det egna hemmet, men perspektivet blir ett annat i avsnittet om sär-
skilt boende när bedömningsgrunderna ges ett särskilt avsnitt. Intressant nog ges 
ingen som helst upplysning om vilka bedömningsgrunderna är mer än det som 
nämns i inledningen indirekt när boendeformen särskilt boende definieras. Under 
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Bedömningsgrunder nämns istället bara det som torde vara självklart, nämligen 
att utredningen av biståndsbehov ska ske i samförstånd med den äldre – att man 
med ditt samtycke gör en utredning av din situation – något som för övrigt i 
samma mån gäller för bistånd i hemmet. Intressant nog används här det operson-
liga pronomenet man utan att det framgår vad det syftar på, nämligen bistånds-
handläggaren. 

Det finns en tydlig skillnad i perspektiv genom att denna del av broschyren 
mindre betonar rättigheter och möjligheter för den äldre. I avsnittet Om du 
tackar nej till anvisat boende är detta särskilt tydligt där begränsningarna i att få 
plats på önskat särskilt boende understryks, likaså de begränsningar som finns i 
kommunens ansvar och skyldigheter: 

När du blivit erbjuden ett boende och det inte motsvarar dina önskemål eller om du vill 
bo i en annan stadsdel kan du tacka nej till erbjudandet. Detta innebär att du istället får 
fortsatt hjälp i hemmet. 

När du blivit erbjuden ett särskilt boende har ditt behov av bistånd tillgodosetts från 
kommunens sida. 

Rätten att tacka nej till ett kommunalt erbjudande är knappast så oväntad att den 
behöver formuleras i en broschyr. Däremot är det oerhört viktig information för 
den äldre att ett nej till erbjuden plats innebär att den äldre får nöja sig med fort-
satt hjälp i hemmet, en väsentlig inskränkning för den äldre som kanske länge 
har väntat på en plats på särskilt boende i sin stadsdel i Malmö. Skillnaderna i 
perspektiv är dock inte något som gör att avsnittet kan räknas till någon annan 
genre än Att bo kvar hemma. Genretillhörigheten för detta avsnitt blir också 
myndighetsinformation. 

Den sista meningen i citatet ovan är anmärkningsvärd eftersom den tyder på 
ett behov av att understryka biståndets gränser, kanske för att tona ned äldres 
och anhörigas krav och förväntningar, kanske för att undvika konflikter kring 
önskemål om ytterligare biståndsmöjligheter. Det som inte framgår av passagen 
är att kommunerna enligt Socialtjänstlagen är skyldiga att ge de äldre bistånd an-
passat efter de individuella behoven. Passusen ovan är å ena sidan föredömligt 
enkel och begriplig med sina aktiva satser med du-tilltal, utan krånglig syntax 
(om vi bortser från det långa fundamentet i den första syntaktiska meningen) och 
utan ålderdomliga ord eller facktermer. Men å andra sidan är den också krånglig 
eftersom det inte finns någon motivering till varför den äldre inte kan tacka nej 
till en erbjuden plats på särskilt boende med annat resultat än att han eller hon 
inte får någon plats överhuvudtaget. Det bidrar inte heller till förståeligheten när 
det utan närmare förklaring anges att en plats på ett särskilt boende är det maxi-
mala biståndet som en äldre kommuninnevånare kan få i Malmö. 
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Fyra särskilt viktiga områden 

Den tredje delen av broschyren (s. 12-13) rubriceras Fyra särskilt viktiga 
områden. Den inleds med denna mening: 

I Malmö stads plan för äldreomsorgen har vi valt att utveckla fyra särskilt viktiga 
områden de närmaste åren – hälsofrämjande insatser, rehabilitering, demensvård och 
vård i livets slutskede. 

Därefter följer ett avsnitt för vart och ett av de nämnda områdena. I avsnittet Det 
hälsofrämjande stödet anläggs ett allmänt perspektiv: 

Att bli äldre följer livets gång. Orken tryter, din rörlighet och kondition är kanske inte 
som förr. Åldrandet är ingen sjukdom men innebär ändå att risken för ohälsa ökar.  

Medellivslängden i Sverige har ökat framförallt på grund av det förebyggande 
hälsoarbete som gjorts. Detta i sin tur har lett till att förändringar i vår livsstil och gett 
goda resultat även bland personer i hög ålder.  

Den psykiska, fysiska och sociala aktiviteten är betydelsefull för att bibehålla en god 
hälsa oavsett hur gammal du är. 

Denna del av broschyren har andra syften än de två föregående delarna där ju 
syftet varit att informera om den enskildes möjligheter till bistånd i hemmet eller 
i särskilt boende. Redan i den inledande meningen blir det tydligt att det rör sig 
om ett normsampel med genren verksamhetsplan. Det rör sig snarare om att in-
formera om vilka prioriteringar som gjorts inom äldreomsorgen i Malmö, och 
som en följd av detta finns inget du-tilltal annat än det du som finns i den sista 
meningen i citatet ovan, ett du som snarast har en allmän betydelse än betydel-
sen av läsartilltal. Detta gör texten mindre engagerande, men det som gör upp-
slaget problematiskt ur ett klarspråksperspektiv ligger på ett annat plan. Frågor 
som läsaren kan ställa sig är varför detta uppslag finns med, hur det är kopplat 
till de föregående delarna, varför just dessa fyra områden är särskilt viktiga, 
vilka övriga områden som finns inom äldreomsorgen och varför dessa är mindre 
viktiga. I inget av avsnitten om de prioriterade områdena finns konkreta exempel 
på hur dessa områden prioriteras i någon av de tio stadsdelarna i Malmö. Och 
vad gäller avsnittet Demensvård blir mottagarorienteringen minst sagt 
besvärande. För trots ett du-tilltal i avsnittets avslutande mening – Demens-
vården ska utformas så att du ska kunna bo kvar i ditt eget boende så länge som 
möjligt – är det orimligt att tänka sig att bara dementa äldre är målgrupp för 
avsnittet. Här blir det tydligt att en icke uttalad mottagargrupp också finns i 
tankarna – de anhöriga, även om detta inte alls är explicit uttalat. Avsnittet Vård 
i livets slutskede har rimligen också anhöriga som mottagargrupp. De anhöriga 
blir självklart mer eller mindre delaktiga i den äldres sista tid i livet. Här finns 
inget du-tilltal:  

Man kan bli så sjuk och svag att kroppen inte längre svarar på en botande behandling. 
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 Att pronomenet är man kan förklaras av att en strävan uttrycka sig mer skon-
samt allmänt, något som blir ännu tydligare i de följande två meningarna: 

Det blir viktigare att göra insatser för kontroll av smärta, eller insatser av mera 
psykologisk, social eller existentiell art. Det övergripande målet är att uppnå bästa 
möjliga livskvalitet under rådande omständigheter. 

I den första av dessa meningar blir distanseringen ännu tydligare, ett normsam-
spel med genren lärobok i omvårdnad. I den följande meningen har distanse-
ringen gått ett steg längre och normsamspelet är snarast med genrer som policy-
dokument för äldreomsorgen. 

Integritet och kvalitet 

Slutligen något om delen med rubriken Integritet och kvalitet på sidan 15. Sidan 
innehåller fem avsnitt med dessa avsnittsrubriker: Tystnadsplikt, Kvalitetssäkrad 
vård och omsorg, Att överklaga ett beslut, Är du missnöjd samt Har du syn-
punkter. Avsnittet om tystnadsplikt lyder: 

All personal inom vård och omsorg har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta 
om sådant som gäller dina personliga förhållanden för någon obehörig. Skriftliga 
handlingar som gäller dig och din situation, hälsa och sjukvård är också skyddade enligt 
lag (sekretesslagen). 

Avsnittet har samma informerande karaktär som sidorna om att bo kvar hemma 
och att bo i särskilt boende. Här finns ett tydligt du-tilltal till den äldre och en 
kortfattad information om att tystnadsplikten gäller både muntligen och 
skriftligen. Detta avsnitt har alltså också ett normsamspel med genren myndig-
hetsinformation. Men hur är det med avsnittet om kvalitetssäkring?  

För att säkerställa kvaliteten inom vården och omsorgen har kommunfullmäktige be-
slutat om ett övergripande kvalitetsuppföljningsprogram. Uppföljningen sker bland 
annat genom regelbundna undersökningar i form av enkäter och intervjuer. Inom varje 
stadsdel arbetar också en medicinskt ansvarig sjuksköterska som till att en god och 
säker vård ges. Biståndshandläggaren ansvarar för att du får den hjälp du har rätt till en-
ligt biståndsbeslutet. 

Här finns ett du-tilltal i den avslutande meningen, men i övrigt skiljer den sig till 
sin karaktär från det föregående avsnittet. Låt oss jämföra med ett avsnitt ur en 
text från en annan genre, nämligen verksamhetsplanen för vård och omsorg 
2009 i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Malmö: 

Regeringen har uppdragit åt socialstyrelsen att utveckla ett nationellt system för öppna 
jämförelser avseende kvalitet, kostnader och effektivitet inom vården och omsorgen om 
äldre. En årlig webbenkät skickas till kommunerna och under 2009 kommer den tredje 
enkäten att skickas ut. Vid nästa undersökning kommer även hemtjänsten samt dagverk-
samheten att ingå. I samband med detta har en arbetsgrupp tillsatts inom stadsdelen som 
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har i uppdrag att ta fram uppgifter, analysera resultat samt ta fram förslag på förbätt-
ringsområde. (Verksamheternas verksamhetsplaner 2009 2008)  

Här finns uppenbara likheter i innehåll och utformning. I båda fallen beskrivs 
beslut av offentliga organ (kommunfullmäktige, regeringen, stadsdelen) och an-
svar för vilka aktörer som ska genomföra åtgärderna (medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska, biståndshandläggare, Socialstyrelsen, arbetsgrupp inom stadsdelen). 
Det är möjligt att tala om ett normsampel mellan avsnitten om kvalitet i den 
analyserade broschyren och i verksamhetsplanen för vård och omsorg i Lim-
hamn-Bunkeflo. Detta avsnitt kan då räknas till genren verksamhetsplan som 
förpackats i en broschyr till medborgarna. Det är också möjligt att se den som ett 
exempel på hybriditet inom genren myndighetsinformation.  

De övriga avsnitten på sidan 15 ansluter väl i sin språkliga utformning till av-
snitten Att bo kvar hemma och Att bo i särskilt boende. Meningarna under Att 
överklaga ett beslut får tjäna som exempel: 

Är du inte nöjd med biståndshandläggarens beslut vad gäller dig, kan du överklaga till 
länsrätten. Skulle du få avslag får du anvisningar om hur du ska överklaga. 

Passusen är tydlig med sina konditionala satsfogningar och sitt du-tilltal. Det bör 
noteras att det är först här som det tydligt framgår att biståndshandläggaren själv 
beslutar om (och alltså inte bara handlägger) de ansökningar om vård och 
assistans som de äldre gör. 

Diskussion 
Lyckas då Malmö stad i sitt syfte att informera om äldreomsorgen? Utifrån de 
grundläggande och välbekanta klarspråksidealen om enkelhet, begriplighet och 
mottagaranpassning lyckas broschyren informera utan att använda några särskilt 
krångliga ord (se t.ex. Svarta listan 2004) och utan att trassla till meningsbygg-
naden med exempelvis tredjegradsbisatser. Med mottagaranpassningen lyckas 
dock Malmö stad sämre. För vilka är mottagarna? Är det alla pensionärer? Är 
det de pensionärer som vill förbereda sig på den dag de kan tänkas behöva ha 
någon form av assistans? Eller är det de pensionärer som inte längre klarar av att 
bo hemma? Är det de vuxna barnen som vill förbereda sig på den dag deras för-
älder/föräldrar behöver assistans? Är det de vuxna barn som ser ett behov av 
hjälp hos sin åldrige förälder som inte bör byta taklampor eftersom hon eller han 
lider av yrsel eller har darriga ben? Eller är det de vuxna barn som ser ett akut 
behov av en plats på ett särskilt boende för en förälder som på kort tid drabbats 
av senildemens? Eller är de tilltänkta läsarna samtliga dessa mottagargrupper 
samtidigt? 

Man kan också formulera det som att det beror på vad man vill informera om, 
för vilka mottagargrupper och i vilka syften. Som vi läst texterna som förpackats 
i broschyren har de olika syften och vänder sig till olika mottagargrupper. Denna 
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otydlighet kan hänga ihop med att många texter från myndigheter till medbor-
garna har vida och heterogena mottagargrupper. Otydligheten har också att göra 
med att genren myndighetsinformation är så vid och i stort sett bara hålls sam-
man av att den innefattar information till medborgarna från myndigheten. Som 
en konsekvens av mångtydigheten saknar genren också den väletablerade och 
väldefinierade genrens drag i tydliga textmönster som underlättar tolkningen. En 
tydlig uppsättning av obligatoriska och fakultativa drag gör att en genre kan 
etablera tydliga textmönster vilket underlättar både att skriva och tolka texterna 
från genren. Genren myndighetsinformation är inte heller väldefinierad i sin 
uppsättning av genredrag eller i textmönster till skillnad från t.ex. genren 
platsannons som Helgesson (2008) undersöker för åren 1955–1995. Helgesson 
kan visa att genren platsannons hålls väl samman under dessa 40 år trots 
olikheterna mellan de lediga arbetena och olikheterna mellan arbetsgivarna som 
står bakom platsannonserna. Förklaringen ligger i just en gemensam uppsättning 
genredrag där dragens realisation kan variera mellan platsannonser och över tid, 
men att variationen inte blir större än att genren hålls samman. För genren 
myndighetsinformation ligger alltså inte problemet i den ytspråkliga 
utformningen utan i avsaknaden av etablerade textmönster utifrån ett begränsat 
antal genredrag. Att så inte är fallet har förstås att göra med att mottagargruppen 
kan vara så stor och så heterogen att det är förenat med stora svårigheter att 
skriva en mottagarorienterad text. Genrens problematik står också att söka i det 
vida informerande syftet. 

 Vi vet att broschyren omfattar möjligheter till val inom särskilt boende, 
demensvård och vård i livets slutskede, val som är stora och svåra för den äldre 
medborgaren som dessutom kan ha problem att ta till sig informationen kring 
valen p.g.a. funktionsnedsättningar av olika slag. Men trots att det innebär ett 
ökat ansvarsgörande av den äldre och möjligen också för de anhöriga nämns inte 
detta. Läsaren tilltalas eller framställs inte som kund även om det perspektivet 
till viss del ingår i den kommunala äldreomsorgen i Malmö stad. Det är inte 
heller klart vilka samband som finns mellan broschyrens olika texter eftersom 
det i princip saknas hänvisningar inom och mellan texterna i broschyren. Den 
tänkta läsarten blir otydlig på detta sätt och även genom avsaknaden av metatext 
som t.ex. innehållsförteckning eller genomgående kapitel- eller avsnittsrubriker. 
Ska broschyren läsas från början till slut eller ska den gå att bläddra i för att 
snabbt leta efter information vid behov?  

Broschyren från Malmö stad är en central publikation och kan anses vara ett 
portaldokument för myndighetsområdet äldreomsorgen i Malmös tio stadsdelar. 
Den inbjuder dock inte till interaktivitet eller dialog mer än baksidans telefon-
nummer till biståndshandläggaren i respektive stadsdel. Vidare uppmanas 
läsaren allra sist i broschyren och i liten stil att besöka något av de medborgar-
kontor som finns i Malmö om han eller hon behöver mer information. 
Kommunikationssituationen framstår som enkelriktad, och om läsaren 
uppmanas att kontakta kommunen så görs det med utgångspunkt i eventuella 
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behov av fördjupad information. Här ser vi en möjlighet att skapa och utnyttja 
olika sätt för t.ex. en kommun att föra dialog med äldre och naturligtvis också 
anhöriga. Hit hör även möjligheten att skaffa sig mer kunskap. Exempel på 
sådana grundläggande sätt för dialog är besök på stadsdels- eller medborgar-
kontor, telefonkontakt för grundläggande orientering genom samtal med kunnig 
personal samt ett lättöverskådligt dokumentarkiv tillgängligt via Internet. 
Genom att utnyttja dessa olika sätt kan man nå flera grupper som har olika 
behov och också olika möjligheter att hantera information. I grunden är detta en 
demokratifråga som inte bara gäller äldreomsorgsområdet utan även många 
andra frågor där kommunikationen mellan myndighet och medborgare påverkats 
och förändrats av ändrade villkor sedan 1980-talets slut. 
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