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Sammandrag 

Syftet med uppsatsen är att undersöka perspektivet och relationerna mellan 

myndigheten och läsaren i Arbetsförmedlingens välkomstbroschyr Välkommen till 

Arbetsförmedlingen. Med kritisk diskursanalys som ram görs en brukstextanalys enligt 

den analysmodell Hellspong och Ledin presenterar i Vägar genom texten (1997). Dels 

belyser undersökningen textens sociala sammanhang, kontexten, dels analyseras texten 

som text (språkbruket eller den kommunikativa händelsen).  

Resultatet visar att broschyren har ett läsarperspektiv anpassat till en bred 

mottagargrupp. Detta märks exempelvis genom ett genomarbetat du-tilltal, enkel 

meningsbyggnad, många aktiva verb, ett relevant innehåll för målgruppen och många 

konkreta ord. Perspektivet är dock inte konsekvent. I delar av broschyren dominerar 

myndighetens perspektiv. Ett exempel på det är att broschyren innehåller flera 

myndighetsspecifika fackord. Avsändarperspektivet märks särskilt när känsligt innehåll 

beskrivs. Även i dispositionen lyser ibland avsändarens perspektiv igenom, till exempel 

när strukturen inte är naturlig för läsaren utan utgår från myndighetens processer. 

Texten innehåller också en del underförstådd information. 

På ytan uppvisar broschyren en mestadels familjär och positiv du- och vi-relation 

mellan myndighet och läsare, men när ämnet blir känsligt eller svårt, till exempel när 

det handlar om arbetsmarknadspolitiska program, håller myndigheten distans till 

läsaren. Det direkta tilltalet byts då ut mot ”man” och verben passiveras så att den 

asymmetriska relationen mellan myndighet och läsare kommer fram i texten. 

 

  



  

 

ii 

Nyckelord 

perspektiv, relationer, mottagaranpassning, klarspråk 

 

Engelsk titel 

Welcome to Arbetsförmedlingen. Perspectives and relationships in the introduction 

brochure of Arbetsförmedlingen.  

 

  



  

 

iii 

Innehåll 

 

1 Inledning ____________________________________________________________ 4 

 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 5 

 Avgränsningar ___________________________________________________ 5 

 Uppsatsens disposition _____________________________________________ 5 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 6 

 Bakgrund om klarspråk ____________________________________________ 6 

 Centrala begrepp __________________________________________________ 7 

2.2.1 Begreppet perspektiv ___________________________________________ 7 

2.2.2 Begreppet relationer ___________________________________________ 8 

 Tidigare forskning om myndighetstexter _______________________________ 9 

3 Material ___________________________________________________________ 12 

4 Teori och metod _____________________________________________________ 14 

 Teori __________________________________________________________ 14 

4.1.1 Kritisk diskursanalys __________________________________________ 14 

4.1.2 Funktionell grammatik ________________________________________ 15 

 Metod _________________________________________________________ 16 

5 Resultat ____________________________________________________________ 17 

 Social praktik (kulturkontext) _______________________________________ 17 

 Diskursiv praktik (situationskontext och intertextuell kontext) _____________ 17 

 Text ___________________________________________________________ 18 

5.3.1 Textuell struktur ______________________________________________ 18 

5.3.2 Ideationell struktur ___________________________________________ 22 

5.3.3 Interpersonell struktur _________________________________________ 25 

6 Sammanfattande diskussion ___________________________________________ 29 

Referenser ___________________________________________________________ 33 

Bilagor _______________________________________________________________ I 

Välkommen till Arbetsförmedlingen! ______________________________________ I 

 



  

 

4 
 

1 Inledning 
Sedan språklagen trädde i kraft i juni 2009 har många myndigheter tagit lagen till sig 

och börjat arbeta med klarspråk (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:216). 

Arbetsförmedlingen är en av dessa myndigheter. Som medarbetare på 

Arbetsförmedlingen ser jag att texter redigeras och bearbetas mer eller mindre efter 

olika klarspråksprinciper. Jag ser dock sällan att det finns tid att tränga ned i texterna 

och analysera strukturer på djupare nivåer – nivåer som kan påverka såväl tydligheten 

och begripligheten som tonen. I den här uppsatsen vill jag undersöka två sådana 

strukturer: perspektiv och relationer mellan Arbetsförmedlingen och läsare. 

Arbetsförmedlingen är en av Sveriges största myndigheter. I hela landet arbetar 

cirka 14 000 arbetsförmedlare, specialister och chefer. Myndigheten har ett omfattande 

skrivet material som riktar sig till allmänheten: brev, faktablad, informationsblad, 

broschyrer, rapporter och texter på myndighetens webbplats.  

Myndighetstexter får ofta kritik för att de är byråkratiska och skrivna utifrån 

lagtexter och regleringsbrev. Det gäller förstås även Arbetsförmedlingen. I Östersund 

finns en särskild enhet, Kundrelationer, som arbetar med klagomål från arbetssökande 

och arbetsgivare. Många av klagomålen handlar om att texterna är obegripliga och att 

mottagarna inte förstår vad de ska göra när de fått exempelvis ett brev. Medarbetare på 

Kundrelationer säger också att de får mejl och samtal från kunder som menar att 

texterna är hotfulla och otrevliga, och som känner sig illa behandlade av myndigheten 

(Arbetsförmedlingen 2015).  

I värsta fall kan detta i slutändan leda till att den arbetssökande går miste om ett 

arbete, en praktikplats eller en arbetsmarknadsutbildning, eller att arbetsgivaren inte får 

den arbetskraft han eller hon behöver. Att verka för begripliga texter där man tränger 

ned och analyserar perspektiv och relationer är därför viktigt, både ur ett individ- och ett 

samhällsperspektiv. 
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 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka perspektivet och relationerna mellan myndigheten och 

läsaren så som de framträder i Arbetsförmedlingens välkomstbroschyr. Jag vill dels 

studera själva texten, dels undersöka texten i sitt sammanhang, det vill säga vilken roll 

kontexten spelar för textutformningen.   

Jag kommer att ta upp följande frågeställningar: 

 Ur vems eller vilkas perspektiv är texten skriven och hur signaleras 

perspektivval språkligt? 

 Vilka relationer framträder mellan myndigheten och läsaren i texten?   

 Hur avspeglar relationerna i texten maktrelationer i kontexten (den sociala 

praktiken och diskurspraktiken)? 

 

 Avgränsningar 
I analysen studerar jag endast ur vems perspektiv texten är skriven och hur relationen 

framträder mellan myndigheten och läsaren. I undersökningen ingår ingen bildanalys, 

utan jag begränsar mig till det skriftliga innehållet.  

 

 Uppsatsens disposition 

Efter det här inledande kapitlet presenterar jag bakgrunden i kapitel 2. Jag ger först en 

bakgrund till hur begreppet klarspråk har vuxit fram, definierar sedan mina centrala 

begrepp och skriver slutligen om tidigare forskning om myndighetstexter som ligger till 

grund för studien. I kapitel 3 berättar jag om materialet, varför jag har valt det och vad 

det innehåller för olika textavsnitt. I kapitel 4 beskriver jag teori och metod: den ram jag 

utgår från och den analysmetod jag har valt samt varför jag har valt denna metod. I 

kapitel 5 presenterar jag sedan resultatet uppdelat på de olika dimensioner och nivåer 

som analysmodellen bygger på. Jag avslutar sedan uppsatsen med en sammanfattande 

diskussion i kapitel 6, som knyter ihop resultatet med mina frågeställningar. 
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2 Bakgrund  
I det här kapitlet redogör jag först för bakgrunden till klarspråk. Därefter definierar jag 

uppsatsens centrala begrepp för att slutligen ta upp relevant forskning som har inspirerat 

mig och som utgör grunden för mitt uppsatsarbete.   

 

 Bakgrund om klarspråk 
Under 1970- och 1980-talet banade Statsrådsberedningen, Språkvårdsutredningen, 

Språkvårdsprojektet och Klarspråksgruppen väg för beslutet att ta fram ett 

handlingsprogram för det svenska språket. Beslutet fattade regeringen i oktober 2000 

(Mål i mun 2002: förord). Handlingsprogrammet ledde så småningom fram till 

språklagen, som kom i juli 2009. Paragraf 11 i språklagen lyder: ”Språket i offentlig 

verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600). 

När Språkrådet definierar klarspråk skriver de så här: ”Klarspråk är 

myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst 

om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som 

skrivs av myndigheterna” (Språk och folkminnen u.å.). I Rikstermbanken definieras 

ordet klarspråk som ”språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda 

mottagarna” (Rikstermbanken, 2013).  

Språkrådet har tagit fram en lista med tio punkter som man bör följa om man vill 

skriva en text på klarspråk: Att skriva klarspråk (Språk och folkminnen u.å.). Punkterna 

handlar bland annat om att man som skribent ska välja en lagom personlig ton, ett 

relevant innehåll, en logisk disposition och en genomtänkt layout. Man ska också 

använda begripliga ord och undvika en komplicerad meningsbyggnad. 

Språkrådet nämner inte begreppen mottagaranpassning, perspektiv och relationer i 

sin lista, men orden är centrala begrepp i klarspråksarbetet. Redan i Statskontorets 

rapport från 2001, På väg mot ett bättre myndighetsspråk, lyfts mottagaranpassning 

fram och att det brister i mottagaranpassningen i nästan alla de texter som rapporten tar 

upp (2001:109). Statskontoret utvärderade just kvaliteten och begripligheten i 

myndighetstexter, och undersökningen ledde sedan fram till Klarspråkstestet, som finns 

på Institutet för språk och folkminnens webbplats. Catharina Nyström Höög 

genomförde utredningen och menar att just perspektivet kan vara ”det allra viktigaste 

för att man som mottagare ska känna sig tilltalad” (Nyström Höög 2006:91). Nyström 
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Höög nämner framför allt innehållet, eller informationsurvalet, och ordvalet, när hon 

talar om mottagarperspektiv.  

 

 Centrala begrepp 
Eftersom studien handlar dels om perspektiv som framträder i en av 

Arbetsförmedlingens broschyrer, dels om de relationer som Arbetsförmedlingen skapar 

med sina läsare inleder jag det här avsnittet med att definiera begreppen perspektiv och 

relationer såsom jag använder dem.  

 

2.2.1 Begreppet perspektiv 

Hellspong och Ledin (1997:136) talar om två huvudtyper av perspektiv: 

subjektsperspektiv och jämförelseperspektiv. Subjektsperspektivet delar författarna 

sedan in i bland annat författarperspektiv som också kallas sändarperspektiv (till 

exempel ”vi ger dig…”), läsarperspektiv som också kallas mottagarperspektiv (till 

exempel ”du kan få…”) och aktörsperspektiv (till exempel ”arbetsgivare kan få 

ekonomisk ersättning”).  

När jag definierar begreppet perspektiv kompletterar jag Hellspong och Ledins 

perspektivdefinition med hur Lars Melin (2004:73) menar att perspektiv kan visa sig i 

en text. Han talar om disposition, språkval (ord och fraser som är naturliga för 

mottagaren) och val av utgångspunkt. Till Melins begrepp har jag också valt att lägga 

innehåll, som enligt Nyström är viktigt att analysera när man mottagaranpassar en text: 

”Mottagarperspektiv kommer till uttryck till exempel i informationsurval” (Nyström 

2006:91). Jag ser det mottagaranpassade innehållet, det vill säga rätt innehåll för 

läsaren, som centralt för att läsaren ska kunna förstå och ta texten till sig (se avsnittet 

nedan).  

 

2.2.1.1 Innehåll  

Att innehållet är relevant för läsaren är självklart i klarspråksarbete (jfr Nyström 

2006:91). Att betrakta innehållet som en del av perspektivet ser jag som att dyka 

djupare ned och fråga sig om läsaren verkligen får svar på de frågor han eller hon ställer 

sig. Finns det information som läsaren inte behöver – information som exempelvis 

myndigheten informerar om bara för att kunna hänvisa till om det skulle uppstå ett 

skadeståndskrav – och som borde tas bort, läggas som en bilaga eller i stället länkas till? 

Att ha med sådan information är oftast irrelevant för läsaren och rekommenderas inte i 
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klarspråksarbetet. Det kan gälla texter som förmedlar informationen genom att citera 

lag- eller förordningstext, till exempel ”Enligt § 5 i förordning (2007:1030) med 

instruktion för …”, utan att skriva om innehållet i klartext och endast hänvisa till 

lagtexten eller lägga den som en bilaga. 

 

2.2.1.2 Disposition  

Det finns många dispositionsprinciper, men den emfatiska dispositionen är ofta att 

föredra i myndighetstexter, det vill säga att skriva det viktigaste först (Melin 2004:73). 

Med en funktionell och mottagaranpassad disposition menar jag att innehållet verkligen 

presenteras i den ordning läsaren behöver informationen − i den ordning han eller hon 

ställer sina frågor i stället för att till exempel börja med bakgrunden och hänvisning till 

lagtexter.  

 

2.2.1.3 Språkval 

Med Melins (2004:73) term språkval avser jag valet av ord och fraser som bör vara 

konkreta och anpassade till målgruppen i stället för att utgå från myndighetens interna 

processer eller organisation. Även detta kan antas som självklart för den som arbetar 

med att skriva tydliga texter, men det är ändå inte ovanligt att förordningstexter eller 

myndighetens interna begrepp styr vilka ord som används. Ofta kan man fundera över 

ordvalet en vända till och se över vissa begrepp som inte behöver användas alls även om 

de finns i förordningstexterna.   

 

2.2.1.4 Val av utgångspunkt 

Melin anger följande exempel på val av utgångspunkt: ”Det är 36 000 mil från månen 

till jorden” (2004:73). Han menar att det knappast är naturligt för läsaren att utgå från 

månen när man gör en sådan jämförelse. Val av utgångspunkt avser vem skribenten 

utgår från, och det är förstås viktigt att man utgår från det som är enklast och naturligast 

för läsaren.   

 

2.2.2 Begreppet relationer 

När jag undersöker relationer tittar jag på språkhandlingar, attityder och ramar (jfr 

Hellspong & Ledin 1997:158).  

Språkhandlingar kan vara både allmänna (till exempel ett påstående eller en fråga) 

och speciella (till exempel en hyllning eller komplimang). De kan vara direkta eller 
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indirekta samt positiva eller negativa. Negativa språkhandlingar kan dessutom innehålla 

försiktighets- och förtrolighetsstrategier, som dämpar den negativa effekten. 

Språkhandlingarna kan också försöka övertyga läsaren om något och argumentera för 

det.  

Attityder yttrar sig i form av värdeord: plusord och minusord. De kan också visa sig 

i form av garderingar som hänger samman med makt och understrykningar (Hellspong 

& Ledin 2007:171). Garderingar är ett slags försiktighetsstrategi, till exempel ord som 

”kanske” och ”möjligen”. Understrykningar är motsatsen till garderingar och markerar 

säkerhet och auktoritet, till exempel ”absolut nödvändigt” och ”fullständigt 

oacceptabelt”.  

Ramar avser olika sociala situationer som iscensätts i texterna och där textens olika 

röster är i fokus: ett textjag och ett textdu, men jag studerar även tilltal och omtal, 

inbäddningar där texten ger plats för andra röster än myndighetens samt närhet och 

distans.  

 

 Tidigare forskning om myndighetstexter 

Forskningen om perspektiv och relationer visar att dessa delar är viktiga att fokusera på 

om man vill nå fram till läsaren. Olle Josephson understryker detta när han skriver: ”Det 

är så förledande enkelt att tala om traditionella språkliga kategorier som var centrala i 

läsbarhets- och begriplighetsforskning för fyrtio år sedan: enkla ord, korta meningar, 

högertyngd. Språkvårdaren frestas därför att förbli vid denna gamla läst, mot sitt eget 

bättre vetande” (Josephson 2009:103).  

I början av 1980-talet gjorde Britt-Louise Gunnarsson ett experiment med 

perspektivet i en text om medbestämmandelagen (se Gunnarsson 1982). Hon arbetade 

om lagen så att perspektivet blev läsarnas och gjorde en undersökning på olika 

läsargrupper för att se om texten upplevdes som enklare (Gunnarsson 2009:15). 

Resultaten visade att den omskrivna texten var begripligare för alla läsargrupper, både 

jurister och lekmän (2009:19). I undersökningen kom Gunnarsson fram till att enkelt 

språk och begripligt språk inte behöver vara samma sak. När språket förenklas handlar 

det ofta om syntaxen och att redigera det så kallade ytspråket. Skriver man i stället 

utifrån läsarnas perspektiv och hur de ser på ämnet (en djupare nivå) menar Gunnarsson 

att det blir lättare att begripa texten. 
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Att en text uppfattas som svår kan helt enkelt bero på krockar mellan 

myndighetsspråket och vardagsvärlden, menar Andreas Nord (2011:43). Läsaren 

behöver kunna applicera texten på konkreta händelser i vardagen för att kunna ta den till 

sig. När Nord diskuterar texters språk och begriplighet talar han bland annat om 

perspektiv som en lexikogrammatisk fråga. Han menar att specialiserade ord liksom 

graden av abstraktion påverkar hur läsaren tar till sig en text.  

Perspektiv och mottagaranpassning är områden som även Lena Lind Palicki har 

studerat. Hon har bland annat analyserat hur sändaren placerar mottagaren ”i en viss 

position och på ett visst sätt med hjälp av olika språkliga strategier” (Lind Palicki 

2010:54). Hon talar om olika typer av mottagaranpassning i de broschyrer hon studerat 

på Försäkringskassan: omtal via utbyggda nominalfraser, det generiska pronomenet 

man och du-tilltal (2010:58). Lind Palickis forskning visar att de olika typerna av 

mottagaranpassning kan leda till att ”vissa mottagare exkluderas, andra inkluderas och 

ytterligare andra marginaliseras av sändaren” (2010:60). Hon talar om deiktiska rum 

som är snäva (nära läsaren) och vida (längre från läsaren) (2010:53). På så sätt menar 

hon att vissa läsare blir primära och andra sekundära, vilket förstås är intressant när man 

studerar relationen mellan textens olika aktörer (2010:70). Den ökade du-användningen, 

som ju syftar till att inkludera läsaren, menar Lind Palicki alltså även kan exkludera 

läsare. Det beror på att ett snävare deiktiskt rum pekar ut en viss grupp, men samtidigt 

också exkluderar andra grupper (2010:80). I följande mening märks detta tydligt: ”Om 

du som mamma är gift när barnet föds räknas automatiskt din man som barnets far” 

(2010:62). I exemplet är ”du” synonymt med mamman, medan pappan är någon man 

talar om och som dessutom finns längre från läsaren i ett vidare deiktiskt rum. 

Att du-tilltalet ökat i offentliga texter visar Hanna Sjöström i uppsatsen Dags att 

deklarera 1974−2014: En språklig, kvantitativ analys av en offentlig broschyr under 

fyrtio år (2014:36). Där redogör hon för hur omtalet har minskat och tilltalet ökat sedan 

1974. I broschyren från 1974 är cirka 80 procent av tilltalen tredjepersonspronomen 

medan ungefär 4 procent är andrapersonspronomen. I broschyren från 2014 är 

motsvarande siffror cirka 21 procent respektive knappt 58 procent.  

Pronomenet ”du” skapar en annan närhet och relation än en passiv verbform och 

det opersonliga pronomenet ”man”, menar Astrid Skoglund (2014), som i sin 

doktorsavhandling om kommunikativa strategier i texter om tobaksavvänjning 

analyserat bland annat språkhandlingar samt tilltal och omtal, och hur det påverkar 
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relationen mellan aktörerna i texten.  Det märks exempelvis i ett avsnitt om allvarliga 

ämnen som cancer och andra sjukdomar där ett opersonligare tilltal skapar en distans till 

läsaren (2014:182). Skoglund visar också hur avsändarens önskvärda val konstrueras 

som om det är läsarens eget val. Det blir tydligt i det här exemplet: ”Här kan du testa 

hur beroende du är av nikotin” (2014:172). Ordet ”kan” signalerar att det handlar om ett 

val, men är egentligen en önskan: ett ”bör” eller till och med ett ”ska”. Ett liknande 

exempel finns i Skoglunds avsnitt om imperativens funktion, där hon menar att 

imperativens styrande inslag tillsammans med ett adverb gör att uppmaningen blir mer 

som ett erbjudande: ”Gör gärna så här!” (2014:175). 

Katarina Nyström Höög (2012:88) diskuterar, liksom Gunnarsson ovan, ett slags yt- 

och djupstruktur när hon menar att det är viktigt att tänka på att olika värderingar har 

betydelse för hur mottagaren uppfattar texten samt att bilden av skribenten och läsaren 

bidrar till tonen i texten. Hon konstaterar att de klarspråksråd som ges i dag helt enkelt 

inte klarar av att hantera exempelvis attityder. Mot bakgrund av detta är det intressant 

att djupdyka ned i texten och studera relationer, attityder och maktstrukturer i en både 

snävare och vidare kontext – en nivå som sällan nämns i klarspråkssammanhang. Ännu 

aktuellare blir det när Josephson belyser klarspråksforskningens frågor och menar att 

”forskaren måste gå vidare, antingen i samhällsvetenskaplig riktning med ordentliga 

diskussioner av maktförhållanden och ideologier eller i riktning mot begriplighets- och 

receptionsforskning […] (2009:104)”.  
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3 Material 
I min undersökning analyserar jag broschyren Välkommen till Arbetsförmedlingen. 

Broschyren är ett tryckt välkomstmaterial som vänder sig till arbetssökande. Den är det 

första skriftliga material som arbetssökande får när de träffar en arbetsförmedlare och 

skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Broschyren finns även att hämta i broschyrställ på 

flera arbetsförmedlingar och kan laddas ned som pdf från arbetsformedlingen.se. 

Materialet uppdaterades hösten 2013 och trycktes i januari 2014. Under 2016 kommer 

broschyren att uppdateras igen eftersom delar av sakinnehållet har ändrats, men jag 

analyserar det material som fanns tillgängligt i januari 2016.  

 

Bild 1. Broschyren Välkommen till Arbetsförmedlingen 

 

Välkommen till Arbetsförmedlingen är en av de mest frekvent lästa texterna på 

Arbetsförmedlingen – om man ser till antalet externa läsare som tar del av texten. 

Eftersom många kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen någon gång i livet kan 

texten ses som Arbetsförmedlingens ansikte utåt.  

Broschyren beskriver övergripande vad myndigheten kan hjälpa till med – både för 

dem som behöver lite eller ingen hjälp alls och för dem som är i behov av mer 

omfattande stöd och insatser. Den primära målgruppen är alla arbetslösa. Men det finns 

också sekundära målgrupper: de som riskerar att bli arbetslösa samt vänner, anhöriga, 

yrkesvägledare och lärare som vill veta mer för att exempelvis kunna hjälpa den 

arbetslösa på olika sätt.  
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Broschyren består av 20 sidor och innehåller 3 858 ord.  Den finns även i en lättläst 

version och är översatt till flera olika språk, men jag har avgränsat mitt material till 

originalbroschyren på svenska.  Den innehåller följande information: 

 Vad Arbetsförmedlingen är och vad myndigheten kan hjälpa till med 

 Hur den arbetssökande kan söka jobb på egen hand 

 Hur den arbetssökande kan få extra stöd, till exempel arbetshjälpmedel eller 

olika utbildningar 

 Hur arbetsgivaren kan få ersättning för att anställa en person som står långt 

från arbetsmarknaden, till exempel en person som har varit arbetslös länge, har 

en funktionsnedsättning eller är ny i Sverige 

 Hur man kommer igång med att söka jobb 

 Hur man söker jobb, skriver ett cv och marknadsför sig själv. 

Sammanfattningsvis försöker broschyren täcka in alla de frågor som de arbetssökande 

kan tänkas ställa sig när de står utan jobb. Broschyren beskriver också kort olika 

ersättningar som arbetsgivaren kan få för att anställa personer som är arbetslösa. I 

uppsatsens avsnitt 5.1 Social praktik (kulturkontext) och avsnitt 5.2 Diskursiv praktik 

(situationskontext och intertextuell kontext) ges ytterligare information om broschyren 

och dess sociala sammanhang.  
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4 Teori och metod 
Jag har valt att med kritisk diskursanalys som ram göra en brukstextanalys enligt den 

analysmodell Lennart Hellspong och Per Ledin presenterar i Vägar genom texten 

(1997). I det här avsnittet beskriver jag dels teorin bakom metoden, det vill säga kritisk 

diskursanalys och funktionell grammatik, dels själva analysmodellen.  

 

 Teori 

Här redogör jag kort för hur kritisk diskursanalys ser på sambandet mellan språk och 

kontext. Därefter beskriver jag hur man utifrån funktionell grammatik ser på textanalys 

och delar in varje text i olika metafunktioner.  

   

4.1.1 Kritisk diskursanalys 

Inom den kritiska diskursanalysen är det viktigt att studera sambandet mellan språket 

och de situationer och den kontext där texten används. Syftet är att synliggöra bland 

annat språkliga drag som inte är uppenbara, men som används för att lyfta fram en text 

eller en produkt på ett positivt sätt (Nord 2011:188). Att enbart göra en textanalys är 

enligt Norman Fairclough inte tillräckligt som diskursanalys, eftersom textanalysen inte 

kopplar ihop texterna med ”de samhälleliga och kulturella processerna och strukturerna” 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:72). Det är också viktigt att se att språkliga val 

alltid har en orsak och en innebörd. Hellspong och Ledin (1997:260) menar att det finns 

konventioner som gör att vi väljer ord och uttryck i olika situationer. Vidare menar de 

att texter påverkas av sociala och ideologiska krafter i omvärlden. 

Faircloughs kritiska diskursanalys och tredimensionella modell delar in varje 

kommunikativ händelse i tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:74). Med diskursiv praktik menar Fairclough hur 

texter produceras och konsumeras – det Hellspong och Ledin kallar situationskontext 

och intertextuell kontext (1997:50, 56). Med social praktik menar Fairclough den 

sociala kontexten i vidare mening – Hellspong och Ledins kulturkontext (1997:58).  
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Figur 1: Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. Ur Jørgensen & 

Phillips (2000:74). 

 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips menar att ”alla tre dimensionerna ska 

dras in i en konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse” (2000:74). De betonar 

att målet med den kritiska diskursanalysen är just att ”kartlägga förbindelserna mellan 

språkbruk och social praktik” (2000:76). ”Ingen text är något helt för sig” menar 

Hellspong och Ledin (1997:56). De anser också att det alltid finns en dialog med och 

koppling till andra texter: man lånar, formulerar om, återskapar, knyter an eller tar 

avstånd ifrån. Dessa andra texter utgör det som Hellspong och Ledin kallar en 

intertextuell kontext (1997:56). 

 

4.1.2 Funktionell grammatik 

Michael Halliday, upphovsmannen till den funktionella grammatiken, menar att texter 

kan analyseras utifrån tre metafunktioner, något som också Fairclough tar fasta på: den 

textuella, den ideationella och den interpersonella funktionen (Englund & Svensson 

2003:79). Det betyder att ”varje sats har grammatisk struktur i tre dimensioner, en för 

varje metafunktion” (Holmberg m.fl. 2011:11).  

Per Holmberg m.fl. fokuserar främst på den ideationella och den interpersonella 

funktionen i boken Funktionell textanalys (2011). När det gäller den interpersonella 

textanalysen menar Holmberg att den är ”en analys av hur texten skapar såväl en 
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skribent-i-texten som en läsare-i texten” (2011:111). Analysen gör det därmed möjligt 

att undersöka hur relationen mellan skribenten och läsaren framträder i texten.  

Den ideationella textanalysen studerar själva innehållet och kan enligt Anna-Malin 

Karlsson ge svar på vad som sker, vilka perspektiv texten konstruerar och vilka 

deltagare som är centrala (2011:36–37).  

 

 Metod 
Kritisk diskursanalys ska ses som en ram inom vilken jag analyserar alla tre 

dimensionerna av en kommunikativ händelse. Jag använder mig av Hellspong och 

Ledins analysmodell, som bygger på Faircloughs och Hallidays teorier och tankar vilka 

ligger till grund för min analys.  

Jag studerar först texten som social praktik och diskursiv praktik för att se texten i 

ett större sammanhang. Jag fokuserar på den diskursiva praktiken, som Winther 

Jørgensen och Phillips (2000:75) menar är länken mellan texten och den sociala 

praktiken. Därefter analyserar jag texten som text (språkbruket eller den kommunikativa 

händelsen) utifrån Hellspong och Ledins modell med de tre olika metafunktionerna. 

Alla tre funktionerna är viktiga när jag undersöker perspektiv och relationer utifrån 

mina definitioner av begreppen. 

Så här beskriver Hellspong och Ledin de olika metafunktionerna i sin modell:   

1. Den textuella nivån handlar om textens form: lexikogrammatik (ord och 

syntax), textbindning och komposition. 

2. Den ideationella nivån handlar om innehållet: teman, propositioner och 

perspektiv. 

3. Den interpersonella nivån handlar om relationen mellan textens aktörer. 
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5 Resultat 
I det här kapitlet presenterar jag resultatet av hur perspektivet och relationerna ser ut i 

broschyren Välkommen till Arbetsförmedlingen. Jag tar först upp den sociala praktiken 

– den sociala kontexten i vidare mening – eller det Hellspong och Ledin kallar 

kulturkontext (1997:58). Därefter tar jag upp den diskursiva praktiken, det vill säga hur 

texten produceras och konsumeras (situationskontext och intertextuell kontext enligt 

Hellspong och Ledin, 1997:50, 56). När jag har analyserat kontexten går jag vidare och 

tittar på själva texten, det vill säga den textuella nivån, den ideationella nivån och den 

interpersonella nivån.   

 

 Social praktik (kulturkontext) 

I vårt samhälle utgår många från att man ska ha ett arbete och att man snarast ska göra 

allt man kan för att försöka hitta ett arbete eller möjligtvis börja studera. Frågan ”vad 

jobbar du med” är vanlig när man knyter nya kontakter, och den tyder på att arbete är 

både ett måste och en självklarhet. Arbetslöshet blir därför något många fruktar och vill 

ta avstånd ifrån, och det kan få arbetslösa att skämmas och tycka att de är i underläge 

och är mindre värda (Jansdotter & Möller 2013:13). En sådan bild förmedlas i 

broschyren. Man måste hitta ett arbete för att lyckas i livet, både för att få en inkomst 

och för att nå en viss status (jfr SFS 2007:1030). I broschyren står det klart och tydligt 

att den arbetssökande själv har ansvaret för att hitta ett arbete och att lägga ned tid på 

detta (s. 3). Det står även att det är viktigt att hitta ett arbete så snabbt som möjligt 

(s. 4). Att själv klara av att söka jobb framstår som det normala. Den som behöver extra 

hjälp – antingen direkt eller efter ett tag – har ett eget kapitel i broschyren. Redan där 

kan man märka att den som behöver extra hjälp står längre från arbetsmarknaden och är 

någon som avviker från det normala. 

 

 Diskursiv praktik (situationskontext och intertextuell kontext) 
Broschyren Välkommen till Arbetsförmedlingen vänder sig till alla som söker jobb. 

Syftet är dels att informera om hur man söker jobb på bästa sätt och vad 

Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med, dels att få läsaren att faktiskt också söka jobb. 

Alla som skriver in sig på Arbetsförmedlingen eller läser broschyren på webbplatsen 

kan ta del av texten, och mottagarna utgör därmed en öppen och direkt mottagargrupp.  
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Broschyren innehåller information som vad sändaren, det vill säga 

Arbetsförmedlingen, tycker är viktigt att förmedla för att läsaren ska hitta ett jobb. 

Myndigheten blir på så sätt ett slags språkrör för riksdag och regering och bedömer vad 

som är bäst för den arbetssökande, eller kanske rättare sagt den hjälp samt de program 

och aktiviteter som myndigheten har möjlighet att erbjuda just nu.  

Relationen mellan sändaren och mottagaren är vad Hellspong och Ledin kallar 

asymmetrisk (1997:53). Arbetsförmedlingen erbjuder sina tjänster, kommer med tips 

och råd samt talar om vilka regler som gäller medan läsaren lyssnar och tar emot 

informationen. Det är en myndighet som talar till en enskild person i en utsatt situation 

(arbetslöshet) – en myndighet som tillsammans med a-kassan har stor makt över den 

arbetssökandes framtid och ekonomi. Det finns därmed ett tydligt ojämlikt 

maktförhållande i relationen.  

Broschyren använder en relativt bred textkod (jfr Hellspong & Ledin 1997:56) 

eftersom den riktar sig till alla som kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen, något 

som många människor gör någon gång i livet.  

I Välkommen till Arbetsförmedlingen hänvisas läsaren flera gånger till 

myndighetens webbplats. I det här fallet rör det sig om en öppen horisontell 

intertextualitet, det vill säga det står tydligt vilken annan text man kopplar till (till 

skillnad från dold horisontell intertextualitet som kan vara svår att hitta). Broschyren 

följer samtidigt ett mönster från genren myndighetsbroschyrer och är uppbyggd på 

samma sätt som andra broschyrer på Arbetsförmedlingen. Det finns därmed också en 

vertikal intertextualitet.  

 

 Text 

I det här avsnittet presenterar jag resultatet utifrån de tre olika metafunktionerna som 

Hellspong och Ledin redogör för i sin modell: den textuella strukturen, den ideationella 

strukturen och den interpersonella strukturen.  

 

5.3.1 Textuell struktur 

På den textuella nivån undersöker jag perspektivet utifrån Hellspong och Ledins 

begrepp lexikogrammatik, textbindning och komposition (1997:65). Alla dessa delar är 

relevanta eftersom såväl textens disposition (en del av kompositionen) som det Melin 
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(2004:73) kallar språkval (lexikogrammatik) är väsentliga för hur perspektivet 

uppfattas. Även textbindningen påverkar perspektivet.  

 

5.3.1.1 Lexikogrammatik: ord och fraser  

Lexikogrammatiken, det vill säga ord och fraser, påverkar hur läsaren uppfattar och tar 

till sig texten. Arbetsförmedlingens broschyr är verbal, vilket bland annat innebär att 

den innehåller många aktiva verb och få passiva. En verbal text innehåller också gott 

om pronomen, precis som broschyren: ”du” om den arbetssökande och ”vi” om 

Arbetsförmedlingen. Det direkta du-tilltalet dominerar, är relativt konsekvent och är 

nästan att se som självklart i myndighetsbroschyrer i dag med tanke på språklagen och 

rekommendationer från exempelvis Språkrådet. De aktiva verben skapar handling och 

driver texten framåt: ”vi ordnar”, ”du söker” och ”fyll i”, precis som man kan tänka sig 

att Arbetsförmedlingen vill att den arbetssökande ska göra. Myndigheten presenterar 

vad den arbetssökande kan förvänta sig av Arbetsförmedlingen.  

Men det finns också avsnitt i texten med statiska verb: ”är” och ”har”, till exempel 

”Om du är ny i Sverige…” (s. 7) och ”Men ibland har arbetsgivaren krav…” (s. 14). 

Hellspong och Ledin (1997:70) menar att statiska verb gör att texten inte känns lika 

levande som en text med dynamiska verb. De statiska verben finns framför allt i 

avsnittet När du behöver extra hjälp. 

Fundamenten är vanligtvis korta, liksom nominalfraserna, och de finita verben 

kommer ofta tidigt i meningarna, vilket gör texten högertung och meningsbyggnaden 

enkel. Exempel på det är (fundamenten understrukna): ”Du är alltid välkommen att 

ringa eller besöka Arbetsförmedlingen” (s. 3) och ”Ett personligt brev ska vara max en 

A4-sida” (s. 17). De olika leden är ofta samordnade (parataktiska), och de flesta 

meningar saknar bisatser (undantag är avsnittet När du behöver extra hjälp).  

Texten riktar sig till en bred publik och är mestadels allmän. Det märks exempelvis 

på alla ord som har med arbete att göra: ”söka jobb”, ”arbete”, ”arbetsförmedlare”, 

”arbetslös”, ”hjälp” och ”rekrytering”. Men emellanåt är texten också specifik och 

abstrakt. Det beror främst på de myndighetsspecifika fackord som inte förklaras 

ordentligt, till exempel ”instegsjobb” (s. 9), ”yrkesintroduktionsanställning” (s. 9) och 

”rekryteringsträffar” (s. 4). De kan utestänga läsare som aldrig har kommit i kontakt 

med myndigheten tidigare, läsare med sämre ordförråd och läsare med dåliga kunskaper 

i svenska. 
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En mening som ”Hur mycket hjälp man behöver för att hitta ett arbete varierar” kan 

uppfattas som abstrakt på grund av de vaga verben ”behöver” och ”varierar”. Nord 

menar att abstraktionen innebär att ”våra tolkningar av texter på något sätt måste 

förankras i tidigare erfarenheter och kunskaper om världen” (2011:43). Enligt Nords 

resonemang skulle en läsare som inte har varit arbetslös tidigare kunna uppfatta texten 

som vag och abstrakt eftersom den arbetssökande saknar referensramar. 

Många av fackuttrycken är långa ord, som utgör cirka 20 procent av alla ord (sju 

bokstäver eller mer: innehållsförteckningen, cv-exemplen och baksidan har jag inte 

räknat in). Enligt Hellspong och Ledin (1997:71) är 30 procent ett medelvärde för 

bruksprosa. Texten är därmed inte svårläst på grund av antalet långa ord, även om orden 

skulle kunna göra att vissa läsare känner sig exkluderade.  

Sammanfattningsvis har broschyren ett aktivt språk och ett tydligt du-tilltal. 

Fundamenten är oftast korta och verben kommer därmed tidigt i meningarna. Eftersom 

texten innehåller en del myndighetsspecifika fackord blir den emellanåt både specifik 

och abstrakt. Det finns också en del statiska verb. 

 

5.3.1.2 Textbindning: hur ord och meningar hänger ihop 

Det finns tydliga referenter och gott om textbindning som knyter ihop meningarna i 

broschyren. Som jag nämnt tidigare finns det exempelvis många pronomen i texten. Du-

tilltalet är påtagligt, och myndigheten använder ”vi” om sig själv. Både avsändaren och 

mottagaren är därmed synliga i texten. De fyra viktigaste referenterna är följande: 

 den arbetssökande som oftast syns genom pronomenet ”du” 

 Arbetsförmedlingen som visas genom identisk upprepning (Arbetsförmedlingen) 

och pronominalisering (vi, oss) 

 arbetsförmedlaren som lyfts fram genom modifierad upprepning (din 

arbetsförmedlare) 

 arbetsgivaren som syns via modifierad upprepning (din arbetsgivare, 

arbetsgivare).  

I texten finns både temaupprepning och temaprogression. Ett exempel på 

temaupprepning (där man tydligt ser hur temat upprepas i nästa mening) är: ”Om du är 

ny i Sverige kan du ha rätt till olika insatser och program. Du kan också ha rätt till 

särskilda aktiviteter för att så snabbt som möjligt lära dig svenska, få ett arbete och 
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kunna försörja dig själv. Du och din arbetsförmedlare kommer tillsammans överens om 

vilka aktiviteter som passar dig bäst” (s. 7).  

Ett exempel på temaprogression (där temat i den första meningen blir rema i den 

andra) är: ”Om du har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige kan din 

arbetsgivare få ett ekonomiskt stöd som kallas nystartsjobb eller särskilt nystartsjobb. 

Arbetsgivaren får vanligtvis ersättningen under lika lång tid som du varit utan arbete, 

men det finns vissa maxgränser” (s. 9).  

Temaprogression dominerar och gör texten mer dynamisk och skapar ett högre 

tempo (jfr Nyström 2001:90). Men det finns också exempel på att ny information 

placeras på temaplatsen första gången den nämns, som om informationen vore självklar. 

I dessa fall respekteras inte tema-rema-principen. Exempel på ställen i texten där 

avvikelser från tema-rema-principen förekommer är ”På Platsbanken kan du söka 

jobb…” (s. 4) och ”Platsjournalen är en tidning…” (s. 4). Här ser man att substantiven 

står i bestämd form trots att de inte har nämnts tidigare i texten – som om det vore 

självklart att läsaren förstår och antingen vet vad begreppen står för eller snabbt 

kommer att förstå av den text som följer.  

Det finns gott om konnektivbindningar som skapar samband mellan meningarna: 

additiva konnektivbindningar (och, till exempel, eller), temporala (när, sedan) och finala 

(för att). Men framför allt hittar jag många konditionala bindningar (om du…) som visar 

att det finns ett villkor och att läsaren måste leva upp till vissa krav – ett ojämlikt 

förhållande mellan myndigheten och läsaren. Dessa bindningar finns framför allt i 

broschyrens tre första kapitel. 

Sammanfattningsvis innehåller texten tydliga referenter och olika sorters 

textbindningar, framför allt temaprogression som för texten framåt och skapar tempo. 

Det finns också många konnektivbindningar som knyter ihop meningarna. De 

konditionala bindningarna sticker ut och visar på ett ojämlikt förhållande mellan textens 

aktörer.   

 

5.3.1.3 Komposition: hur texten är uppbyggd 

Texten är uppbyggd utifrån den struktur som Arbetsförmedlingen tänker sig att läsaren 

behöver informationen, men samtidigt också utifrån hur myndigheten vill att de 

arbetssökande ska agera. I första hand ska de söka jobb på egen hand och klara sig 

själva. Först i andra hand kan det bli aktuellt att få extra stöd från myndigheten. Texten 
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vill först informera för att senare få de arbetssökande att sätta igång att söka jobb: ”Så 

här kommer du igång” (s. 10) och ”Konsten att söka jobb (s. 14). I dessa två kapitel får 

de arbetssökande tips och råd om både hur de söker jobb och hur de skriver ett cv.  

Broschyren är skriven enligt den dispositionsprincip som Hellspong och Ledin 

(1997:99) kallar temadisposition, det vill säga ett tema i taget. I temadispositionen finns 

också inslag av kronologi i och med att läsaren först ska söka jobb på egen hand och 

sedan eventuellt få extra hjälp. Temadispositionen är dock inte konsekvent eftersom 

läsaren måste hoppa mellan olika kapitel för att får svaren på hur han eller hon ska göra. 

Ett exempel på det är att det i inledningskapitlet Det här är Arbetsförmedlingen (s. 4) 

står att man kan söka jobb i Platsbanken på Arbetsförmedlingens webbplats. Den 

informationen skulle läsaren behöva få under rubriken Så här kommer du igång (s. 10), 

där det i stället mer handlar om att skriva in sig och ta fram en handlingsplan. Ehrenberg 

Sundin m.fl. (2008:38) menar att skribenter som väljer en temadisposition bör 

presentera de olika temana i början och visa hur de hänger ihop. Även Dysthe med flera 

lyfter fram den viktiga inledningen, där det är nödvändigt att man ”upprättar ett kontrakt 

mellan dig och läsaren” (2011:89). 

Sammanfattningsvis är broschyren uppbyggd utifrån olika teman med inslag av 

kronologi. Temadispositionen är dock inte konsekvent, eftersom läsaren ibland måste 

leta efter information på flera ställen för att få svar på en fråga.  

 

5.3.2 Ideationell struktur 

I det här avsnittet analyserar jag textens innehåll och undersöker teman, propositioner 

och perspektiv. Det är tre viktiga delar som påverkar textens perspektiv utifrån min 

definition.  

 

5.3.2.1 Teman: vad texten handlar om 

Texten är heterotematisk med två olika makroteman. Det första makrotemat är tydligt: 

det handlar om att söka jobb. Men det finns ytterligare ett makrotema, som handlar om 

arbetsgivarens möjlighet att få bidrag för att anställa personer som behöver extra stöd. 

Det är inte lika tydligt, men finns framför allt i kapitlet Din arbetsgivare kan få 

ersättning på sidan 8.  

Det finns sedan olika makroteman i varje kapitel. Varje kapitel innehåller också 

olika mikroteman. I första kapitlet är makrotemat ”Presentation av 
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Arbetsförmedlingen”. Det finns sedan tre avsnitt med var sitt mikrotema: 

”Arbetsförmedlingens webbplats”, ”Rekryteringsträffar” och ”Platsjournalen”. 

Mikrotemana håller, som Hellspong och Ledin menar, tydligt ihop texten (1997:120). 

Här kan man dock diskutera om kapitelrubriken håller vad den lovar och om det som 

står i texten verkligen är det läsaren förväntar sig under rubriken Det här är 

Arbetsförmedlingen (se tidigare avsnitt 5.3.1.3 Komposition: hur texten är uppbyggd).  

 

5.3.2.2 Propositioner: påståenden om textens teman  

I texten finns även tydliga propositioner, det vill säga meningar som säger något om de 

teman som finns. Textens makroproposition är ”Så här söker du jobb”. Precis som det 

finns makroteman i varje kapitel har de olika kapitlen också makropropositioner. I det 

första kapitlet är makropropositionen ”Så här fungerar Arbetsförmedlingen”. 

Makropropositionerna för de olika avsnitten är sedan ”Du kan hitta jobbet på vår 

webbplats”, ”Du kan träffa arbetsgivare på en rekryteringsträff” och ”Du kan läsa 

platsannonser i Platsjournalen”. Makropropositionerna följer i stort sett 

underrubrikerna. 

Texten förklarar oftast tydligt vad något innebär, men förutsätter på sina ställen att 

läsaren är insatt i hur Arbetsförmedlingen fungerar. Ett exempel på det är att läsaren 

förväntas förstå kopplingen mellan Platsbanken (som är en databas) och att söka jobb 

(”På Platsbanken kan du söka jobb…” s. 4). I meningen ”När du skriver in dig börjar du 

med att skapa ett konto på Min sida på arbetsformedlingen.se” (s. 10) förutsätts läsaren 

förstå att man börjar inskrivningen på datorn och inte i receptionen på 

Arbetsförmedlingen. Det finns därmed information som anses vara självklar, det 

Hellspong och Ledin kallar presuppositioner (1997:127). Myndigheten antar vidare att 

läsaren vet vad det innebär att anpassa arbetsplatsen och att man ska ta del av aktiviteter 

i jobb- och utvecklingsgarantin. Hela texten visar också att arbetslöshet inte är något 

önskvärt, men detta budskap är dolt i meningar som ”… så tänk på att söka jobb på 

många olika sätt” (s. 3) och ”Allra viktigast är att du är aktiv” (s. 14). Budskapet 

presupponeras, det vill säga tas för givet, och är etablerat i vårt samhälle och knappast 

något som ifrågasätts. Läsaren behöver dock inte göra särskilt många inferenser, det vill 

säga dra egna slutsatser. Broschyren ger tydliga förklaringar genom uttryck som ”det 

betyder” (s. 10) och ”därför är det bra” (s.14). 

Analysen visar att broschyrens makroproposition är ”Så här söker du jobb”. Det 

finns sedan också makropropositioner för de olika kapitlen och avsnitten. 
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Makropropositionerna följer i de flesta fall underrubrikerna. I texten finns också några 

presuppositioner, det vill säga information som läsaren förväntas känna till, till exempel 

att man söker jobb på Platsbanken.  

 

5.3.2.3 Perspektiv: ur vems synvinkel texten är skriven 

Texten har ett tydligt läsarperspektiv, det vill säga perspektivet utgår från vad läsaren 

behöver veta. Det märks inte minst på tilltalet och val av pronomen (”du”). Sändaren 

skriver ”vi” om sig själv, men trots att det finns närvarande deltagare kan man ana ett 

inifrånperspektiv (”vi ordnar”, ”beskriver vi”, ”besöka oss”, ”vi är skyldiga”).  

I min definition av perspektiv (se s. 6) utgör val av innehåll en viktig del. Ett 

läsarperspektiv ska ge läsaren svar på de frågor han eller hon har i den ordning han eller 

hon ställer dem. Broschyren behandlar de frågor som kan tänkas dyka upp i läsarens 

huvud, men samtidigt saknas en tydlig röd tråd för nybörjaren, som ställer sig frågan: 

”Jag vill söka jobb, hur gör jag?” Då är ett kapitel som Din arbetsgivare kan få 

ersättning inte läsarens perspektiv. Indirekt kan det förstås gynna den arbetssökande 

eftersom arbetsgivaren kanske har råd att anställa endast om han eller hon får ersättning. 

För den som aldrig har sökt jobb förut kan texten och den mastiga formen kännas tung 

att ta sig igenom.  

Förutom innehållsvalet är det också intressant att analysera det som Melin kallar 

”val av utgångspunkt” (2004:73). Att välja rubriken Din arbetsgivare kan få ersättning 

(s. 8) när man riktar sig till läsaren är inte ett läsarperspektiv, utan snarare ett 

aktörsperspektiv. Ingressen som följer efter rubriken har inte heller läsaren i fokus: 

”Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning när de anställer personer som har svårt att få 

jobb”. Först när brödtexten tar vid riktar sig myndigheten till läsaren: ”Om du har varit 

utan jobb…” och ”Om du är ny i Sverige…” (s. 9). Likaså kan man fundera över 

rubriken Det här är arbetsförmedlingen och hur den är kopplad till de underrubriker 

som finns i det kapitlet: Hitta jobbet på vår webbplats, Träffa arbetsgivare, Läs 

platsannonser i Platsjournalen och Jobba utomlands. Alla fyra underrubrikerna syftar 

på något som läsaren uppmanas att göra snarare än att de svarar på vad 

Arbetsförmedlingen är.  

Arbetsförmedlingen har begränsade resurser och förmedlar endast den information 

som är knuten till vad myndigheten har i uppdrag att göra. Exempelvis erbjuder inte 

Arbetsförmedlingen all hjälp till alla, utan förmedlar i stället budskapet hjälp till 
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självhjälp åt alla. Perspektivet visar dock tydligt att fokus ligger på den arbetssökande. 

Arbetsförmedlingen har visserligen makt i och med sin myndighetsroll, inte minst som 

kontrollant av att de arbetssökande uppfyller kraven för att få ersättning, men 

perspektivet visar ändå en vilja att hjälpa och sätta den arbetssökande i centrum. Det 

märks genom ord och uttryck som ”Vi ger dig det stöd du behöver…” (s. 3), ”När du 

kontaktar oss får du alltid tala med en arbetsförmedlare som ger dig stöd och hjälp.” 

(s. 4) och ”Ta hjälp av oss på Arbetsförmedlingen om du behöver fler råd.” (s. 14). 

Sammanfattningsvis har texten ett tydligt läsarperspektiv med mottagaren i 

centrum. Detta märks bland annat genom du-tilltalet. Men läsarperspektivet ersätts vid 

några tillfällen av ett aktörsperspektiv, till exempel när texten handlar om att 

arbetsgivaren kan få ersättning. Det finns också drag av sändarperspektiv i och med att 

texten utgår från vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda snarare än det som den 

arbetssökande kan behöva.  

 

5.3.3 Interpersonell struktur 

I det här avsnittet analyserar jag språkhandlingar, attityder och ramar för att se hur 

relationen framträder mellan myndigheten och läsaren. 

 

5.3.3.1 Språkhandlingar: hur språket ser ut i olika handlingar  

Ledin (1997:63) talar om texter som mötesplatser för röster och platser där röster 

blandas. Han menar också att andra röster än avsändarens och läsarens kan komma till 

uttryck i olika inbäddningar (1997:70). Arbetsförmedlingens välkomstbroschyr inbjuder 

med sitt du-tilltal till samtal och dialog med läsaren, men samtidigt rapporterar texten 

också vad läsaren kan göra. Men Ledin menar att alla texter ändå är dialogiska 

(1997:64). Språkhandlingarna i broschyren består mest av påståenden och några enstaka 

frågor. Påståendena är till största delen neutrala, men det finns också exempel på 

erbjudanden, till exempel ”Vi ger dig det stöd du behöver oavsett hur dina behov ser ut” 

(s. 3).  

På några ställen finns språkhandlingar som skulle kunna uppfattas som hotfulla 

eller som varningar, till exempel meningen ”Annars kan du gå miste om ersättningen” 

(s. 11) och ”För att få ersättning finns det vissa villkor som du måste uppfylla” (s. 11). 

Ledin menar att det i sådana påståenden går att hävda motsatsen och att de bär på ”ekon 

av andras röster” (1997:71). Här kan man tydligt höra a-kassan, som är den instans som 

beslutar om den som är arbetslös har rätt till arbetslöshetsersättning. 
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Värt att notera är också att det finns modusmetaforer i texten, det vill säga när 

”modussystemets alternativ – påståenden, frågesats och uppmaningssats – inte används 

för att realisera de språkhandlingar vars namn de bär” (Holmberg m.fl. 2011:103). I 

broschyren finns påståenden som kan ses som uppmaningar eller dolda befallningar. 

Två exempel på det är ”Allra viktigast är att du är aktiv” (s. 14) och ”Glöm inte heller 

att tidigare arbetsgivare är bra att ha kontakt med om du vill hitta jobb” (s. 15). Vad 

avsändaren egentligen vill säga är ”Var aktiv!” och ”Ha kontakt med tidigare 

arbetsgivare!” De dolda befallningarna är inlindade i påståendesatser så att budskapet 

inte ska uppfattas så hårt.  

Analysen av språkhandlingar visar att det finns en dialog med läsaren, men att 

myndigheten också talar om vad läsaren ska göra. Det finns dessutom några 

språkhandlingar som skulle kunna tolkas som hotfulla eller som varningar, framför allt 

när det handlar om vad läsaren måste göra för att få ersättning. Sist men inte minst finns 

några modusmetaforer i texten, som lindar in dolda befallningar i mjukare påståenden.  

 

5.3.3.2 Attityder: inställning till och sätt att se på läsaren 

I broschyren finns tydliga exempel på en positiv attityd till läsaren. Avsändaren vill, 

som jag har påpekat tidigare, gärna hjälpa, stödja, guida och tipsa läsaren så att han 

eller hon hittar ett jobb eller börjar studera. Dessa ord har en positiv laddning.  

Men jag har också visat på exempel när ordet ”hjälp” och ”stöd” skulle kunna 

uppfattas negativt, till exempel i avsnittet När du behöver extra hjälp. I dessa fall kan 

läsaren tolka det som att han eller hon tillhör en utpekad grupp som har låg status: den 

som behöver extra hjälp. Jag kan också ibland ana en myndighet som säger med 

aningen barsk stämma ”vi hjälper dig gärna, så länge du sköter dig och följer våra 

regler”. Det märks exempelvis i meningen ”Om du är arbetslös eller riskerar att bli det 

är det vissa villkor som du måste uppfylla” (s. 11). 

I broschyren finns få värdeord, men man kan ändå ana ett slags värdegemenskap 

som ska få läsaren att uppskatta avsändaren. Några exempel är uttrycken ”bästa vägen” 

(s. 7), ”ha nytta av” (s. 7), ”passar dig bäst” (s. 10), ”hur du lyckas (s. 4)” och ”du får 

möjlighet” (s. 9). Ett annat exempel är ”Alla våra tjänster är kostnadsfria” (s. 3), där 

ordet ”kostnadsfria” är ett plusord för läsaren, som ska locka in honom eller henne i 

texten. Uttryck som ”annars kan du gå miste om” och ”beslutar om du har rätt till 

ersättningen” är exempel på negativt laddade uttryck. 
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Det finns flera garderingar som fungerar som en försiktighetsstrategi. Främst är det 

ordet ”kanske”, till exempel i meningen ”Även om det inte finns några lediga jobb 

direkt kanske det kan leda till ett arbete i framtiden” (s. 15). Ett annat exempel på en 

gardering är ”kan det vara svårare” i meningen ”När du söker ett oannonserat jobb kan 

det vara svårare att veta vad som är viktigt att lyfta fram” (s. 15). Syftet med garderingar 

är enligt Hellspong och Ledin (1997:171) att texten inte ska kännas för hård och visa 

avsändarens övertag.  

Sammanfattningsvis har myndigheten en positiv attityd till läsaren, men läsaren 

skulle kunna känna sig utpekad av ord som ”hjälp” och ”stöd”. Det finns få värdeord, 

men ändå några uttryck som skapar en värdegemenskap och en positiv bild av 

avsändaren, till exempel ”bästa vägen” och ”hur du lyckas”. Även textens garderingar är 

ett tecken på att avsändaren vill uttrycka sig försiktigt.   

 

5.3.3.3 Ramar: sociala situationer som skapar samspel med läsaren 

När man tittar på olika inre miljöer och situationer i en text – olika ramar – är det 

intressant att undersöka närhet och distans. Du-tilltalet är ett exempel på att avsändaren 

vill skapa en informell och nära relation, och det märks i hela broschyren. Ledin 

påpekar dock att många myndighetstexter har ett personligt du-tilltal samtidigt som de 

har en formell stil. Han talar om så kallade hybrider (1997:73). Även om 

Arbetsförmedlingens broschyr inte har en särskilt formell stil, finns det delar där det 

mer formella blandas med ett personligt du-tilltal, till exempel i den långa meningen 

”Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan din 

arbetsgivare få olika former av ekonomisk ersättning beroende på vad du har för 

funktionsnedsättning och vad du behöver hjälp med” (s. 9). 

Distansen blir tydlig i en mening som ”Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning 

när de anställer personer som har svårt att få jobb”. Här väljer avsändaren plötsligt att 

hålla distans till läsaren, eftersom ämnet är känsligt (en arbetsgivare får bara ersättning 

när en person anses ha svårt att få jobb). Distansen kan också ses som en 

försiktighetsåtgärd. Eftersom inte alla läsare tillhör den här gruppen väljer myndigheten 

att inte skriva ”du”, utan hellre hålla viss distans och tala om den här gruppen. Även 

ordet ”vissa” i meningen ”Vissa behöver det redan från början, andra först efter ett tag” 

(s. 7) är ett exempel på hur avsändaren skapar distans med ett så kallat omtal. 

Ytterligare ett exempel är ”Hur mycket hjälp man behöver för att hitta ett arbete 

varierar” (s. 4). Här bryts du-tilltalet plötsligt av ett ”man”, och en ny röst kommer in i 
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broschyren. Omtalet och distansen förekommer i samband med ett känsligare och till 

viss del negativt innehåll, till exempel när det handlar om hjälp, ersättning och 

funktionsnedsättningar.  

Textens textjag är förstås Arbetsförmedlingen, som uttrycks med ett ”vi”, men man 

kan även se regeringen bakom texten. Arbetsförmedlingen är lojal mot sin 

uppdragsgivare regeringen, och textjaget står enat bakom orden. I det här exemplet som 

handlar om arbetslöshetsersättning ser man tydligt en så kallad inbäddning, där ett 

textjag framträder genom ett annat: ”Annars kan du gå miste om ersättningen”. 

Eftersom det är a-kassan som beslutar om ersättningen, inte Arbetsförmedlingen, är det 

dess röst man hör i textjaget.  

Intressant är också de något oklara auktoritetsförhållandena i texten. 

Arbetsförmedlingen framträder visserligen med en både personlig och igenkännande 

röst, som är vardaglig och vill få läsaren med sig. Men samtidigt är myndigheten också 

en auktoritet på området – åt det rådgivande hållet – och visar det genom en 

opersonligare och mer avståndstagande röst. Det visas tydligt i det här exemplet (s. 8): 

”Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning när de anställer personer som har svårt att få 

jobb. I första hand gäller det ungdomar utan arbetslivserfarenhet, långtidsarbetslösa, 

nyanlända i Sverige och personer med en funktionsnedsättning som påverkar 

arbetsförmågan.” Här finns inga personliga tilltal, utan avsändaren klassificerar och 

talar om olika grupper som har det svårt. Ledin beskriver denna växlande referens 

mellan olika roller och röster, och menar att ”den tillåter det att obemärkt glida mellan 

en expert- och vardagsroll” (1997:78). 

Du-tilltalet i uttryck som ”Du är alltid välkommen…” (s. 3) och uttrycket ”Ta hjälp 

av oss på Arbetsförmedlingen…” (s. 14) antyder att det finns drag av reklamgenren i 

broschyren. Ledin (1997:78) har undersökt sådana drag i apoteksbroschyrer och kommit 

fram till att detta sätt att skriva, med förstärkningsordet ”alltid” och det inbjudande 

ordet ”välkommen”, onekligen får läsaren att känna att det finns kopplingar till reklam. 

Arbetsförmedlingen har visserligen inget intresse av att få så många arbetssökande som 

möjligt. Men myndigheten vill samtidigt vara det självklara valet och på så sätt uppfylla 

de krav som ställs av riksdag och regering: att hjälpa de arbetssökande att hitta jobb och 

arbetsgivarna att hitta rätt medarbetare.  

Sammanfattningsvis visar analysen att avsändaren vill ha en informell och nära 

relation med läsaren, bland annat genom du-tilltalet. Men det finns också avsnitt i texten 
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som skapar distans till läsaren. Det handlar då främst om känsliga ämnen, till exempel 

när man behöver extra hjälp. Textens textjag är Arbetsförmedlingen och uttrycks med 

”vi”, men det finns också exempel på andra röster som regeringens och a-kassans som 

ibland lyser igenom. Avslutningsvis finns det exempel på Arbetsförmedlingens expert- 

och vardagsroll. Myndigheten vill gärna vara personlig men är också en auktoritet som 

håller viss distans och pekar ut – om inte med hela handen – så i alla fall vilken riktning 

som gäller för den arbetssökande.  

 

6 Sammanfattande diskussion 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka perspektiv och relationer i en av 

Arbetsförmedlingens mest centrala texter: broschyren Välkommen till 

Arbetsförmedlingen. Jag har dels studerat själva texten, dels undersökt texten i sitt 

sammanhang, det vill säga vilken roll kontexten spelar.   

De frågeställningar jag ville ha svar på var dels ur vems perspektiv texten är 

skriven: läsarens eller myndighetens, dels hur relationen framträder mellan myndigheten 

och läsaren. Jag ville också få svar på vilka eventuella maktförhållanden som finns i 

texten. 

Resultatet visar att Arbetsförmedlingen har eftersträvat att ha ett läsarperspektiv i 

välkomstbroschyren. Detta märks exempelvis genom ett genomarbetat du-tilltal, enkel 

meningsbyggnad, många aktiva verb som ger en mer levande och direktare text än 

passiva verb, ett relevant innehåll och många konkreta ord, som läsaren har lätt att 

förstå.  

Trots detta slår perspektivet ibland över till avsändarens, det vill säga 

Arbetsförmedlingens. Texten är både specifik och abstrakt på vissa ställen, vilket gör 

den svårare att ta till sig. Eftersom vi behöver förankra våra tolkningar i tidigare 

erfarenheter och vad vi har för kunskaper om samhället och världen kan abstraktionen 

leda till att läsaren inte tar texten till sig (Nord 2011:43). Om läsaren inte har varit 

arbetslös tidigare skulle han eller hon således kunna uppfatta texten som vag och 

abstrakt eftersom den arbetssökande saknar referensramar. Det finns exempelvis 

myndighetsspecifika fackord som myndigheten borde ha förklarat eller bytt ut mot 

vardagligare ord som läsaren lättare begriper. De flesta fackuttryck har med 

Arbetsförmedlingens olika program att göra, och dessa är både långa och vaga, till 
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exempel ”jobb- och utvecklingsgarantin” och ”särskilt anställningsstöd i form av 

instegsjobb”. 

Broschyrens disposition visar också att perspektivet på sina ställen blir 

Arbetsförmedlingens eget snarare än läsarens. Ett exempel på det är avsnittet Så 

kommer du igång. Förutom att komma igång-avsnittet ligger i slutet av broschyren hittar 

läsaren information om handlingsplaner och inskrivning som mer kan kopplas till hur 

Arbetsförmedlingen ser på processen än hur den arbetssökande tänker när det gäller att 

komma igång med att söka arbete. Både dispositionen och innehållet speglar här ett 

sändarperspektiv snarare än ett läsarperspektiv, något som Gunnarsson (2009:19) menar 

ofta försvårar begripligheten. 

Broschyrens innehåll är i stort sett tydligt med olika teman. Det finns även vissa 

avvikelser från tema-rema-principen, vilket tyder på att myndigheten förutsätter att 

läsaren förstår. Detta kan enligt Nyström (2001:87) utestänga läsare och påverkar 

därmed perspektivet. Även Ehrenberg-Sundin m.fl. (2008:59) betonar vikten av den så 

kallade högerregeln och menar att den nya informationen ska finnas till höger i 

meningen. 

Vissa känsliga teman beskrivs genomgående med mer distans till läsaren. Det är 

som om myndigheten vill vara försiktig så att läsaren inte känner sig utpekad som svag 

eller utsatt. Därför ersätter myndigheten ”du” med ”man” eller ”vissa” och talar om 

personer som behöver extra stöd än till de läsare som kan behöva det. Perspektivet blir 

här ett slags utanförperspektiv – som om det fanns ytterligare en aktör med (personer 

som behöver extra stöd) – även om det är läsaren Arbetsförmedlingen egentligen syftar 

på (jfr Lind Palicki 2010).  

Det finns också exempel på att känsliga ämnen riktar sig till arbetsgivaren i stället 

för till den arbetssökande. Myndigheten skriver exempelvis att arbetsgivaren kan få 

ersättning om han eller hon anställer någon som står långt från arbetsmarknaden. Här 

framträder det Melin kallar ”val av utgångspunkt” (2004:73): att arbetsgivaren kan få 

pengar för att anställa personer som har svårt att få jobb är kanske inte vad den 

arbetssökande tänker på i första hand. Den arbetssökande vill förstås veta vad som är 

aktuellt för honom eller henne. Det finns därför risk för att innehållet kan kännas både 

irrelevant och skrivet helt från fel utgångspunkt.  

Relationen mellan Arbetsförmedlingen och läsaren är tydlig: myndigheten 

eftersträvar en familjär och positiv du- och vi-relation med läsaren. När ämnet blir 
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känsligt eller svårt, till exempel när det handlar om extra stöd eller ersättningar håller 

myndigheten dock genast viss distans. Det stämmer väl överens med Skoglunds 

avhandling där hon undersökt tilltal och omtal och kommit fram till att distansen ökar 

när ämnesområdet är allvarligt, till exempel när det handlar om hälsorisker på grund av 

rökning (2014:185). I sina resultat fann hon bland annat att det blir vanligare med 

opersonliga konstruktioner eller det kollektiva ordet ”man” när myndigheten vill skapa 

mer distans till läsaren. Man kan också höra ekon av andras röster i texten, till exempel 

a-kassans röst, och då blir stämningen plötsligt mer kravfylld. ”Om du inte…”-satserna 

är vanliga på dessa ställen.  

Samtidigt menar Lind Palicki (2010:70) i sin forskning om mottagaranpassning och 

perspektiv att ett du-tilltal inte automatiskt inkluderar läsaren. När hon talar om sina 

deiktiska rum (snäva och nära läsaren respektive vida och längre från läsaren) menar 

hon att ett snävare deiktiskt rum pekar ut en viss grupp men att det samtidigt kan skapa 

hierarkier och exkludera andra grupper (2010:80). Även om jag inte har jämfört 

Arbetsförmedlingens välkomstbroschyr bakåt i tiden ser jag att tilltalet är betydligt 

vanligare än omtalet, precis som Lind Palicki (2010:60) ser i Försäkringskassans 

broschyrer och Sjöström i Skatteverkets deklarationsbroschyr (2014:36). Jag ser inte att 

Arbetsförmedlingen exkluderar några grupper med sitt du-tilltal, men med ett allt 

vanligare du-tilltal finns det anledning att fundera över vem man inkluderar och vara 

observant på om du-tilltalet skapar hierarkier. 

Det maktförhållande som finns mellan myndigheten och den arbetssökande verkar 

myndigheten försöka dölja med bland annat modusmetaforer, det vill säga när 

”modussystemets alternativ – påståenden, frågesats och uppmaningssats – inte används 

för att realisera de språkhandlingar vars namn de bär” (Holmberg m.fl. 2011:103). Jag 

finner framför allt påståenden som kan ses som uppmaningar eller dolda befallningar. 

Att inte verka för hård och krävande är typiskt för texten. Därför finns flera garderingar, 

till exempel ”kanske” och ”kan”, som mjukar upp och inte lovar för mycket. Även om 

Arbetsförmedlingen har makt i och med sin myndighetsroll, inte minst som kontrollant 

av att de arbetssökande uppfyller kraven för att få ersättning, visar perspektivet viljan att 

hjälpa och sätta den arbetssökande i centrum.  

Intressant att notera är myndighetens glidning mellan expert- och vardagsrollen. Å 

ena sidan är Arbetsförmedlingen nästan som en kompis som hjälper, tipsar, stödjer och 

käckt hälsar välkommen. Å andra sidan är myndigheten experten som sitter inne med all 
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kunskap och kontrollerar att den arbetssökande sköter sig. Myndigheten hjälper gärna 

till med det som står till buds, under förutsättning att den arbetssökande söker jobb 

ordentligt och följer de regler som finns.  

Resultaten visar att såväl perspektiv som relationer är centrala delar i texten jag har 

undersökt. Det är därmed viktigt att tränga ned till dessa nivåer i allt klarspråksarbete 

och fundera på hur de kan påverka begripligheten och upplevelsen av texten. Den 

diskursiva praktiken (situationskontexten) är tydlig med att det är viktigt och 

nödvändigt att söka jobb, och det är något myndigheten hela tiden förhåller sig till i 

texten. Riksdag och regering står enade bakom myndighetens röst och styr den 

asymmetriska relationen. Hela broschyren andas att målet är att få ett jobb (eventuellt gå 

en utbildning eller delta i ett program som sedan ska leda till ett jobb). De dolda 

uppmaningarna, till exempel ”Allra viktigast är att du är aktiv”, basunerar alla ut 

budskapet ”sök jobb” om än på ett mjukt, lite inlindat sätt.  

Även den sociala praktiken talar sitt tydliga språk: det kan vara skamfyllt att inte ha 

ett jobb och arbetslöshet är synonymt med misslyckande och underläge. Att ha ett jobb 

är en stor del av ens identitet, och frågan ”vad jobbar du med” är ofta en av de första 

frågorna man ställer till nya bekantskaper. Kanske är det ett dilemma för myndigheten 

att vara både en kontrollmyndighet (kontrollera att den arbetssökande uppfyller kraven 

för att få ersättning) och en myndighet som vill hjälpa den arbetssökande att hitta jobb 

och kunna försörja sig själv. Målgruppen är bred och alla vill känna sig inkluderade. Att 

lyckas föra fram sitt budskap så att det når den här heterogena målgruppen är en 

utmaning. Då räcker det inte att skrapa på ytan och justera ytspråket. I stället krävs det 

kunskap om hur man tränger ned i texten på den djupare nivån. Det är nödvändigt för få 

till rätt perspektiv och skapa en relation med läsaren som inger förtroende, något som 

både Nyström Höög (2012:88) och Josephson (2009:102) menar är viktigt om texterna 

ska nå fram till läsaren och få den effekt som avsändaren har tänkt.  
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