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Staten är inte ett företag, konstaterade 

Inga-Britt Ahlenius i en DN-kolumn 

häromåret. En myndighet tillämpar lagar 

och regler som riksdagen fattat beslut om, 

och måste drivas efter en annan logik än 

näringslivets köp och sälj. Ledorden är 

saklighet och opartiskhet, för att citera 

regeringsformen, inte vinst och varumärke. 
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Myndigheternas uppdrag 

• Regeringsformen 

• Regeringens uppdrag 

 

• Regleringsbrev 

 

• Interna styrdokument 

• Kommunikationspolicy 

• Värdegrund 



Kommunikationspolicy 

• 173 av 252 nationella 
förvaltningsmyndigheter har en 

• Vanligast är att ryktbarhetens 
princip dominerar 

• Det civilas princip väger lättare 
• Marknadens princip finns i första hand vid 

universitet och högskolor 

 



Exempel på det civilas principer 

”Öppenhet innebär att vi är tillgängliga för varandra och för 

omvärlden och att vi är öppna med att förmedla och ta till oss 

information. Öppenhet är en skyldighet för den offentliga sektorn. 

Grunderna för öppenheten, offentlighetsprincipen, finns i våra 

grundlagar, bland annat i Tryckfrihetsförordningen. 

 

     Migrationsverket 

Exempel på ryktbarhetens principer 

”Vår visuella identitet är en viktig byggsten i 

lanseringen och förvaltningen av Tillväxtverkets 

varumärke. Den har till uppgift att särskilja oss 

och göra oss synliga i det mediala bruset. Den 

signalerar att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi 

står för.” 



Värdegrund 

• Ursprunget i skolan 

• Myndigheternas språkbruk närmar sig den 
privata sfären, samtidigt så byråkratiseras både 
den privata sfären och traditionellt icke-
byråkratiska verksamheter. Skolan är kanske 
det främsta exemplet på det. (Sarangi & 
Slembrouck 1996) 

• Tydlig följd av New Public Management 

 

 



Polisens uppdrag är att öka tryggheten och 

minska brottsligheten. Vi genomför vårt 

uppdrag professionellt och skapar 

förtroende genom att vara: 

•Engagerade - med ansvar och 

respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift 

och värnar om allas lika värde.  

•Effektiva - för resultat och utveckling. 

Vi är fokuserade på resultat, 

samarbete och ständig utveckling.  

•Tillgängliga - för allmänheten och för 

varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla 

och stödjande. 



Ingår policytexterna i 

språkvårdsuppdraget? 

• Språklagen: vårdat, enkelt, 
begripligt 

• Alla offentliga texter ingår 

 

• Vilka ideal präglar 
klarspråkstanken? 



Myndigheternas textvärld 

• Vilka texter finns? 

• Vilka är centrala ur 
språkvårdssynpunkt? 

 

• Hur samspelar olika texter? 
Koskela 2013 



Textkedjor inom myndigheterna 

• Resan från myndighetsuppdrag till 
myndighetens synliggörande 

• Variationer i textstruktur och stil 

• Variationer i innehållsurval 

• Variationer i kommunikationssituation 



Inriktning för Polisens verksamhet 

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Polisen ska 

bidra till en sådan utveckling. Polisen ska arbeta brottsbekämpande bland 

annat genom att förhindra att brott begås och utreda brott i syfte att 

möjliggöra lagföring. Polisen ska även tillförsäkra allmänheten skydd och 

hjälp. 

Förtroendet för Polisen ska vara högt och Polisen ska vara synlig och 

tillgänglig i hela landet. Polisens verksamhetsresultat ska förbättras. 

Arbetet ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och 

effektivitet. Polisen ska kontinuerligt utveckla sin verksamhet för att leva 

upp till de krav som ställs på en professionell och framgångsrik 

brottsbekämpande verksamhet samt bidra till effektivitet i rättskedjan. 

Polisens uppgifter framgår av ett flertal författningar. Med utgångspunkt 

i dessa ska Rikspolisstyrelsen redovisa och kommentera resultatet av 

Polisens verksamhet. Därutöver ska Rikspolisstyrelsen redovisa följande. 

 

    ur Polisens regleringsbrev 2013 



Polisens uppdrag 

Polisens uppdrag beskrivs i Polislagen. För varje år kompletterar 

regeringen uppdraget genom ett regleringsbrev, som bland annat innehåller 

särskilda uppdrag som Polisen ska arbeta med under året. Uppdrag i 

regleringsbrevet 

Mål 

Polisens mål för de kommande åren kan i korthet sammanfattas så här: 

Färre brott ska begås. Polisen ska genom planlagt brottsförebyggande 

arbete bidra till att färre brott begås. 

Fler brott ska klaras upp. Polisen ska genom sin utredande verksamhet 

verka för att fler brott klaras upp. 

Människor ska känna sig trygga. Polisen ska bidra till att människor 

känner trygghet och mindre oro för brott. 

Polisen ska bli synligare. Polisen ska arbeta enligt metoder som gör 

Polisen synligare och mer tillgängliga för allmänheten. 

Förtroendet ska vårdas och stärkas. Polisen ska slå vakt om det höga 

förtroende allmänheten har och arbeta för att det stärks ytterligare 

 

Om Polisen. Polisens webbplats 

http://polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/Sarskilda-satsningar/
http://polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/Sarskilda-satsningar/






Hur skriver man språkpolicy? 

• Vad betyder vårdat, enkelt, 
begripligt? 

 



Samhällsidealen 

• Jämställdhet 

• Mångkulturalitet 

 

• Modernt 

• Marknadsanpassat 

 

• Begripligt 

 





”Myndigheterna ska inom ramen för 

befintliga resurser ge likvärdig service till 

alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund 

samt eftersträva att alla berörda nås av 

information om verksamheten.”  

 

Förordning om de statliga myndigheternas 

ansvar för genomförandet av 

integrationspolitiken 





Exkurs: Medborgare - kund 

• Motion 2013/14:K285 

• ”Riksdagen tillkännager för 
regeringen som sin mening vad som 
anförs i motionen om att begreppet 
”kund” inte kan vara applicerbart i 
skattefinansierad 
välfärdsverksamhet” 



Tack för mig! 

Kontakt: 

cnh@du.se 


