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Syftet med denna studie var att undersöka hur Centrala studiestödsnämndens språkliga stil 

skiljer sig på Facebook och den egna hemsidan. Detta gjordes genom en stilanalys i 

kombination med en undersökning av läsbarhetsindex i 14 utvalda texter, 5 från hemsidan och 

9 från Facebook-flödet. Resultatet av LIX-analysen visar att Facebook-inläggen räknas som 

mycket lättlästa medan texterna på Facebook är lättlästa. Stilanalysen visar i sin tur att 

texterna på hemsidan är något mer info-packade och detaljerade då till exempel 

nominalkvoten är högre och meningarna längre. Facebook-inläggen är mer informella och 

aningen mer emotiva sett till bland annat ordval och ordklasser. Skillnaderna är dock inte 

påfallande och slutsatsen är därför att stilen i språket inte skiljer sig lika mycket som 

förväntat. De skillnader som finns kan dessutom även bero på vad man vill kommunicera i de 

olika kanalerna. 
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1 Inledning 

I dagens samhälle har kommunikationen förflyttat sig allt mer till internet och traditionella 

kommunikationskanaler så som broschyrer, möten, brev och telefonsamtal är numera passé. 

Denna utveckling tvingar även företag och myndigheter att ha en stark närvaro på nätet. 

Dessutom blir det allt viktigare för myndigheter att använda sociala medier som ett verktyg 

för att nå ut till allmänheten. Enligt IIS årliga undersökning Svenskarna och Internet besöker 

81 procent av alla internetanvändare sociala plattformar minst någon gång varje månad. Hela 

56 procent gör det dagligen (Davidsson & Thoresson, 2017:41). Därför kommer det inte som 

någon överraskning att stöta på myndigheter på till exempel Facebook, Twitter eller LinkedIn. 

De vill helt enkelt vara där målgruppen är. 

Parallellt med detta har vi sett en förändring av språket i den offentliga sektorn. 

Guldbrand och Hjalmarsson (2012:84) påpekar att såväl språkkonsulter som språkvårdare 

förespråkar ett mindre formellt och mer ledigt språk i offentliga texter. I ett sådant språk 

förkastas till exempel den abstrakta stilen i förmån för en mer pratig stil som utmärks av 

talspråkliga fraser och värderande adjektiv. Den så kallade kanslisvenskan undviks då man 

inte vill riskera att låta ålderdomlig. 

Frågan är om denna språkliga förändring har inträffat både på egna hemsidor och sociala 

medier, och framför allt hur den tar sig uttryck. Behåller man kanske fortfarande en viss 

formalitet på hemsidorna? Hur pass informellt är egentligen språket i sociala medier? Man hör 

ofta talas om att myndigheters kommunikation med allmänheten är för byråkratisk och 

invecklad. På en samhällsnivå är det alltså av intresse att se om myndigheter är duktiga på att 

anpassa sin kommunikation till mindre formella sammanhang, något som har stor relevans i 

dagens samhälle där sociala medier som sagt tar upp mycket tid av människors vardag. 

Det finns mycket forskning och material att tillgå om stilen i språket på sociala medier 

och om huruvida myndighetsspråket följer med i denna utveckling. Däremot är forskning som 

jämför hur myndigheters stil skiljer sig i olika kanaler begränsad. En sådan undersökning 

skulle kunna tillföra något nytt till detta område, och myndigheterna skulle eventuellt kunna 

ta stöd i den vid framtida studier. Det är precis detta jag kommer att undersöka i detta arbete. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att urskilja hur stilen i Centrala 

studiestödsnämndens språk skiljer sig i olika kanaler med olika grader av formalitet. Närmare 

bestämt hemsidan och det sociala nätverket Facebook. Hur kan samma budskap ta olika 
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uttryck i olika kanaler? Kan man stöta på den så kallade myndighetsstilen även på Facebook? 

Har kanske språket på hemsidan blivit allt ledigare? Min hypotes är att språket på sociala 

medier förutsätter en mer personlig och informell ton än det på hemsidor och att det fungerar 

som ett komplement till mer traditionella kommunikationskanaler. Det är relativt enkelt att 

vid en första anblick avgöra huruvida stilen i texterna skiljer sig åt. Emellertid är det av 

intresse att undersöka exakt vad det är som skiljer stilen åt i dessa två kanaler, vilka 

stilmarkörer som gör att en text till exempel känns mer formell. 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

• Vad kännetecknar stilen i texter publicerade på CSN:s hemsida respektive Facebook-

flöde? 

• I vilka aspekter skiljer sig stilen åt i texter publicerade på CSN:s hemsida respektive 

Facebook-flöde? 

1.2 Disposition 

Inledningsvis introduceras teorin vilken redogör för bakgrunden till ämnesområdet. Här 

presenteras även ett urval av tidigare forskning. Därefter följer en redogörelse över den valda 

metoden och materialvalet. Detta inkluderar även en översiktlig källkritik. I resultatdelen 

presenteras sedan resultatet av analysen av läsbarhetsindex och stilanalysen för de valda 

texterna. Denna resulterar i en gradering av stilnivån med hjälp av textkompassen. Därefter 

diskuteras resultatet och metodutfallet. Avslutningsvis läggs slutsatserna fram och förslag till 

vidare forskning presenteras.  
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp inom ämnesområdet att 

redogöras för, med förankring i litteratur. Avsnittet innehåller även en redogörelse för tidigare 

forskning och undersökningar som anses vara av relevans för denna studie, och som kan vara 

av intresse för den som vill fördjupa sig ytterligare inom området. 

2.1 Myndighetsspråk 

Per Lagerholm (2008:204) definierar kanslistil som en överdriven användning av typiskt 

skriftspråkliga och formella stildrag. Länge har detta kopplats samman med myndigheters 

språk; det är den stil som brukade finnas i formella protokoll, författningar och lagar. Nyström 

Höög m.fl. (2012:16) påpekar att det i dagens samhälle är mer eller mindre omöjligt att 

definiera myndighetsspråk utifrån sådana språkliga drag. Myndigheternas språk har 

intimiserats i takt med att samhället har förändrats.  

Forskning visar att myndigheterna har närmat sig den privata sfären och flera 

myndigheter utnyttjar sociala medier flitigt, däribland Facebook. Detta medför till exempel att 

det numera inte alls är konstigt med ett personligt tilltal i myndigheters kommunikation. 

Samtidigt har den privata sfären genomgått en byråkratisering och därmed närmat sig den 

offentliga (Nyström Höög m.fl. 2012:16). Med grund i detta definierar Nyström Höög m.fl. 

(2012:17) myndighetsspråk som allt språk som används av myndigheter, och det är denna 

definition som jag gör i denna studie. 

Myndighetsspråkets stil ska präglas av klarspråk, vilket kan definieras som ”den 

språkvård som särskilt riktar in sig på att underlätta kommunikation mellan myndigheter och 

medborgare” (Nyström Höög m.fl. 2012:17). I sina skrivregler rekommenderar Språkrådet att 

allt skrivande inom myndigheter, kommun och annan offentlig verksamhet ska vara just 

klarspråkligt. Språket ska vara så begripligt och tillgängligt som möjligt, ett krav som även 

återfinns i språklagens klarspråksparagraf (Myndigheternas skrivregler, 2014).  

En grund för klarspråket är att välja en lagom personlig ton och stil. Vilken ton som är 

passande beror på om myndigheten i fråga har en kontrollfunktion eller servicefunktion. Den 

förstnämnda kräver troligtvis en skarpare ton. Gällande tilltal passar det till exempel med ett 

personligt tilltal i form av du i texter till enskilda. Myndighetens namn bör framgå, men för att 

undvika upprepning kan personliga pronomen i form av jag eller vi användas (ibid:13–14).  

Till klarspråk hör även lättlästhet. En text som har varierande meningslängd och kortare 

fundament blir lättare att läsa. En ledigare ton kan också skapas genom att använda aktiva 
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former av verb istället för passiv, på så vis blir det tydligare för mottagaren vem som till 

exempel utför en handling. Språkrådet påpekar även att det är okej att använda pronomenet 

man i offentliga texter. Ofta kan det bli ett sätt att undvika att använda passiv och få 

ordföljden att kännas mer naturlig. Om man däremot syftar på olika personer i samma stycke 

är det inte att rekommendera (ibid:15–17). 

2.1.1 Myndighetsspråk i sociala medier 

I skrivreglerna ingår även rekommendationer över hur en myndighet ska anpassa sitt språk till 

sociala medier. Här påpekas att texterna på sociala medier ofta är korta och kännetecknas av 

ett informellt språk. Bland rekommendationerna ingår ett tydligt läsartilltal. Genom att 

använda jag, vi och det personliga tilltalet du blir språket ledigt. Dock bör språket alltid vara 

korrekt och språkbruk som kan leda till missförstånd, till exempel ironi och andra språkliga 

grepp, bör undvikas. En myndighet bör formulera sig kort och konkret. För att förtydliga vem 

eller vad som avses ska passiva verb undvikas även här. Slutligen är det viktigt att 

användandet av förkortningar begränsas till välkända och välanvända sådana (Myndigheternas 

skrivregler, 2014:33–34). 

2.2 Tidigare forskning 

I denna forskningsbakgrund redogörs för liknande studier inom stilistik och myndighetsspråk, 

men även för de kunskapsluckor som finns. När studiens resultat senare diskuteras kommer 

denna forskning vara till hjälp. Det finns mycket forskning att tillgå om myndighetsspråk och 

myndigheters kommunikation i sociala medier, både från myndighetens och mottagarens 

perspektiv. Däremot har jag inte funnit någon tidigare forskning där myndighetens stil i olika 

kanaler jämförs. Min studie kan möjligtvis fylla denna kunskapslucka. 

Eva Mårtensson har undersökt informaliseringen av det offentliga språket. Hon 

konstaterar att myndighetsspråket har en historia av att vara opersonligt och att en avsaknad 

av tilltal länge varit kännetecknande för kanslispråk. Mårtensson undersöker förändringen av 

hur tilltalsord används i 112 broschyrtexter under en period om 40 år. Av studien 

framkommer att mer än hälften av broschyrerna före 1970 saknade tilltal, efter 1970 var 

andelen bara en femtedel. Samtidigt som man började övergå allt mer till tilltalet du försvann 

många andra ålderdomliga drag, till exempel minskade mängden sammansatta verb och 

sändaren blev mer synlig i texten. Av detta är det möjligt att dra slutsatsen att en ledig ton 

började sprida sig hos myndigheterna redan vid tiden för denna undersökning (Mårtensson, 

1988:105). 
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Söderlundh (2012:39) har genomfört en etnografisk studie där hon genom intervjuer och 

observationer studerar textproduktionen vid Försäkringskassan. Två centrala begrepp i 

undersökningen är institutionella ramar och lokala villkor. Det förstnämnda sätter 

förutsättningarna för myndigheters skrivande, medan det andra handlar om förutsättningar i 

skribentens omgivning. Söderlundh ser till hur dessa faktorer påverkar tre gruppers skrivande: 

specialister, handläggare och språkvårdare. Hon konstaterar att de informerande texter som 

hittas på hemsidan både ska informera de som letar efter specifik information och de som 

saknar kunskap. Av intervjuerna framgår att webbplatsen även ses som den plats där den 

förstå kontakten ska initieras. Resultatet visar att det finns ett krav på att alla texter ska ha ett 

juridiskt innehåll, där lagstiftning sätter ramen (Söderlundh, 2012). 

Linnea Hanell har undersökt hur användare upplever myndigheters kommunikation via 

webbplatsen (2012:105). I sin studie jämför hon två myndigheter: Försäkringskassan och 

Skatteverket. I jämförelsen framgår att kommunikationen på Skatteverket är mer distanserad 

medan Försäkringskassans kommunikation är allt mer informaliserad och har en ton som kan 

stärka relationen med användaren. Dock framgår att tonen ofta kan förvirra och irritera då 

man förväntar sig en mer formell ton. I undersökningens andra del genomförs en 

enkätundersökning där 58 användare tillåts ge sina synpunkter på respektive myndighets 

webbplats. Resultatet visade att myndighetens ton och terminologi på webbplatsen utgjorde 

ett problem i användandet, då besökaren behöver vara införstådd i dessa för att kunna utföra 

sitt ärende (Hanell, 2012). 

Det finns flera studier som undersöker myndighetskommunikation på sociala medier. 

Meijer och Torenvlied (2016) har till exempel forskat i relationen mellan sociala medier och 

myndigheters organisationskommunikation. I sin studie analyserar de 982 twitter-konton 

inom nederländsk polismyndighet. Resultatet visar att majoriteten av poliserna använder en 

formell identitet i sitt twittrande. De konstaterar även att kommunikationen på sociala medier 

kan ses som en blandning av gamla och nya kommunikationsstrukturer. Enligt Meijer och 

Torenvlied bör offentliga organ lämna den byråkratiska inställningen då den inte passar sig i 

dagens informationssamhälle. En anpassning efter denna förändring är viktig om myndigheten 

ska behålla sin trovärdighet (Meijer & Torenvlied, 2016). 

Holmkvist (2013) har i sitt examensarbete genomfört en komparativ analys av Polisens 

och Arbetsmiljöverkets kommunikation på Facebook, med syftet att undersöka hur 

myndigheterna använder språket för att skapa relationer. Av resultatet framgår att 

myndigheterna har olika riktlinjer för kommunikationen på Facebook. Besökare är mer 

kontrollerade i hur de kan interagera med Polisen, medan Arbetsmiljöverket har anpassat sig 
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mer till fenomenet web 2.0. Dock har Polisen ett mer konsekvent tilltal i sina egna inlägg och 

i dialog. 

I sin kandidatuppsats E-snuten studerar Tobias Ohlsson och Mattias Bjarsch Follin (2016) 

hur myndighetskommunikationen har informaliserats på sociala medier. De analyserar 313 

tweets från polisen i Södermalms Twitterkonto. Resultatet visar en blandning av formellt och 

informellt språkbruk. Visserligen har kommunikationen informaliserats i viss mån, men detta 

är fortfarande i ett inledande stadium. Det förekommer användning av retoriska grepp och 

personliga åsikter, samtidigt som vissa kanslispråkliga drag finns kvar. 

Andreas Nord och Marie Sörlin (2017) har i sin studie Med vardagens eller myndighetens 

ord undersökt den språkliga kommunikationen mellan myndighet och enskilda i vad de kallar 

för offentliga e-servicemöten. Detta är när en person inleder dialog med myndigheter i 

offentliga digitala kanaler, till exempel Facebook. Deras syfte är att utforska dessa möten 

utifrån språket, och att se hur myndighetens och privatpersonens sätt att tala skiljer sig åt. 

Materialet består av trådar från frågeforumet på Huddinge Servicecenter och trådar från 

Försäkringskassans Facebooksida. De analyserar hur ordval och referens hänger samman med 

olika kategoriseringar. Resultatet visar att hur myndighetsrepresentanter och enskilda 

använder referensbildning skiljer sig åt. På Huddinge Servicecenter uttrycker man sig mer 

myndighetsenligt. Medan privatpersoner uttrycker sig mer specifikt använder 

kommunföreträdare mer allmänna uttryck. På Försäkringskassan är det desto vanligare att 

myndighetsrepresentanter och enskilda använder samma ordval. 

2.3 Stilteori 

2.3.1 Stilbegreppet 

Inom stilteori finns många olika definitioner av vad stil egentligen innebär. Peter Cassirer 

påpekar att definitionen av begreppet är komplex och bekymmersam. Han definierar stil som: 

”förhållandet mellan form, innehåll och effekt” (Cassirer, 2017:16). Med andra ord handlar 

det om vad som framförs, hur det framförs och vilken effekt det har.  

Även Lagerholm (2008:27) betonar att stil idag är väldigt svårt att definiera och att det är 

upp till den enskilde stilforskaren att välja sin definition. Han påpekar att stil är resultatet av 

ett kommunikativt behov och handlar om språklig variation. Därför har allt språk en stil, det 

innefattar allt från samtal och nyhetsartiklar till lagtexter. Lagerholm påpekar även att stilen 

varierar beroende på det kommunikativa sammanhanget, både det externa och det interna 

(Lagerholm, 2008:29).  
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Enkvist (1973:104) nämner flera olika definitioner av stil, däribland finns de tidigare 

definitionerna av stil som förhållandet mellan innehåll och uttryck och mellan uttryck och 

kontext. Enkvist gör slutsatsen att stilbegreppet i samtliga definitioner bygger på en relation 

mellan textens uttryck och någonting annat. Detta kan anses vara en bra sammanfattning av 

stil. 

2.3.2 Stilmarkörer 

En stilmarkör, eller ett stilelement, är enligt Cassirer (2017:23) ett fenomen som ger en viss 

effekt i en text. Stilmarkörerna är det som genom täthet, fördelning, position samt 

kombination ger en text sina stildrag.  

Lagerholm (2008:31) instämmer i denna definition att stilmarkörer är språkliga 

konstruktioner som bidragit till en stilistisk egenskap. Stilmarkörer finns på såväl den 

fonetiska som den lexikala och den syntaktiska språknivån. Även Lagerholm påpekar att de 

kan uppstå beroende på frekvens, sammanhang, position och kombination.  

Även Enkvist (1974:112) bekräftar denna definition och påpekar även att till exempel 

gester och fonetiska egenskaper kan fungera som stilmarkörer. Stilmarkörer kan alltså visa om 

en text är formell eller informell. Denna undersökning kommer att ta fasta på vanliga och 

utmärkande stilmarkörer i det valda textmaterialet.  
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3 Material och metod 

I följande avsnitt presenteras studiens material, urval och tillvägagångssätt. Utöver detta 

diskuteras även studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

3.1 Materialbeskrivning 

Materialet som ligger till grund för denna undersökning är totalt 14 texter – 5 från Centrala 

Studiestödsnämndens hemsida och 9 inlägg från dess Facebook-flöde. Anledningen till att fler 

texter från Facebook analyseras är då dessa överlag är betydligt kortare och således krävs mer 

material för att kunna dra slutsatser. Texterna från hemsidan består sammanlagt av 1 928 ord 

och inläggen på Facebook innehåller sammanlagt 389 ord.  

3.1.1 Urval 

CSN valdes i egenskap av att det är en stor myndighet som har ett stort behov av att 

kommunicera med allmänheten. CSN har en stor närvaro och aktivitet på sociala medier i och 

med att de postar inlägg dagligen. Det är också relevant att jag personligen tillhör 

myndighetens målgrupp, nämligen studerande. CSN har främst en målgrupp, vilket 

underlättar för studien då språk skiljer sig beroende på vilken målgrupp texten riktar sig till. 

Anledningen till att Facebook är den plattform för sociala medier som studeras är då 

denna är den största. Forskning visar att 74 % av internetanvändare använder Facebook 

åtminstone någon gång i månaden (Davidsson & Thoresson, 2017:42). Därför är det i denna 

sociala kanal som myndigheter troligtvis har störst närvaro och möjlighet till dialog med 

målgruppen. 

Materialet har valts ut baserat på det som är intressant för studien. Därför valdes texterna 

med intentionen att varje text på hemsidan ska ha en motsvarighet bland de valda Facebook-

inläggen, med liknande innehåll och syfte att informera. Även de resterande Facebook-

inläggen anses ha liknande syfte. Detta för att bäst belysa hur samma budskap kan ta olika 

uttryck beroende på informationskanalen. 

3.1.2 Avgränsning  

Samtliga texter är publicerade och/eller uppdaterade mellan februari och maj 2018. En sådan 

avgränsning gör det lättare att undvika stilistiska förändringar över tid. Då texterna från 

hemsidan överlag är längre än Facebook-inläggen kommer dessa inte analyseras lika ingående 

på så vis att jag inte kommer att presentera lika stor andel av de exempel som hittas av de 

olika stilmarkörerna. I bilagorna presenteras texterna däremot i sin helhet, eftersom texternas 
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längd även är avgörande för uppfattningen av stilen. Ytterligare en avgränsning har gjorts till 

att endast studera text. En multimodal analys av bilder ligger utanför ramen för denna studie 

som fokuserar på den språkliga delen av kommunikation. Däremot uppmärksammas 

förekomsten av bilder eftersom dessa påverkar stilen. 

3.2 Analysmetod 

Denna studie är en kombination av en kvantitativ och kvalitativ analys, då den både bygger på 

statistiska värden och djupare närstudier av det aktuella textmaterialet. Genom statistik kan 

jag få en mer exakt och översiktlig bild av materialet, samtidigt som den kvalitativa analysen 

medför ett större djup (Lagerholm, 2008:233). Vid presentation av statistik i resultatet 

reserveras för eventuella felberäkningar som kan förekomma i det använda 

beräkningsverktyget. 

3.2.1 Läsbarhetsindex 

För att kunna bilda mig en uppfattning om och kunna bedöma texternas svårighetsgrad 

genomförs en inledande beräkning av läsbarhetsindex (LIX). En sådan uträkning innebär att 

man adderar genomsnittet av antalet ord per mening med procentantalet för antalet ord med 

sex eller fler bokstäver (Cassirer, 2015: 91). För att lättare kunna beräkna texternas LIX har 

jag använt mig av den räknare som finns på hemsidan lix.se. I uträkningen har rubriker, 

punktlistor och länkar uteslutits då dessa inte räknas som grafiska meningar då de inte 

innehåller interpunktion. De olika mätvärden som finns för LIX och som används i denna 

studie ser ut som följande: 

 

Figur 1: Tolkning av läsbarhetsindex (lix.se) 

3.2.2 Stilanalys 

Den primära analysmetoden utgår från Lagerholms mall för stilanalys (Lagerholm, 2008:239–

245). Vissa aspekter är utelämnade då de inte anses ha någon stilistisk markering samt då 

tidsbegränsningen kräver prioriteringar (se bilaga 1 för min variant av analysmallen). Den 
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modifierade analysen består av sju rubriker: fonetisk nivå, morfologisk nivå, stavning, ord, 

ordklasser, syntax och stilfigurer.  

Vad gäller den fonetiska nivån berörs markörer i uttal. Under morfologi studeras 

böjningen av orden. Under stavning analyseras om stavningen är talspråklig eller ålderdomlig. 

Det fjärde steget (ord och ordklasser) innefattar ordens stilnivå i form av till exempel 

värderande ord, kontextbundna ord, vaghet och facktermer. Därefter undersöks även 

användningen av substantiv, verb, pronomen och adjektiv. Till verb räknar jag även modala, 

temporala och participbildande hjälpverb. Däremot räknas inte infinitivmärke att och 

verbpartiklar som separata verb.  

Under syntax kontrolleras till exempel meningslängd, bisatser och vänstertyngd 

respektive högertyngd baserat på fundamentlängd. Fundament är den del av en huvudsats som 

föregår det finita verbet. I stort sett alla satsdelar kan stå på fundamentets plats, och långa 

fundament leder till svårare meningsbyggnad. Långa fundament hänger alltså ihop med en 

skriftspråklig stil och medför att meningarna blir vänstertunga. Om verbet däremot står tidigt i 

satsen och fundamentet är kort talar man istället om högertyngd (Cassirer, 2015:86 och 

Lagerholm, 2008:131). I min uträkning av fundamentlängd räknas antalet ord till och med det 

första finita verbet i samtliga huvudsatser. För enkelhetens skull räknas alltså inte rubriker, 

punktlistor och länkar med i analysen här heller då många av dessa till exempel inte innehåller 

verb. Efter att ha adderat det totala antalet ord i fundamenten i texttyperna delas detta värde 

med antalet meningar.  

Under syntax-analysen undersöks även nominalkvoten. Nominalkvoten mäter graden av 

informationspackning i en text. Den fås fram genom att man dividerar det totala antalet 

substantiv, prepositioner och particip med det totala antalet pronomen, verb och adverb. I min 

undersökning används en förenklad version där jag endast beräknar proportionen mellan 

substantiv och verb. Ju lägre nominalkvot, desto talspråkligare stil. Ju högre nominalkvot, 

desto mer formell och informationspackad är texten (Cassirer, 2015:82). Detta ger ett 

genomsnittligt värde för de olika texttyperna. I det sista steget av analysen analyseras 

eventuellt användande av stilfigurer (Lagerholm, 2008:239–245). 

För att kunna tolka de statistiska värden som framträder gällande till exempel 

nominalkvot och fundamentlängd jämförs resultatet med de data som Lagerholm 

(2008:247ff.) presenterar.  
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3.2.3 Textkompassen 

För att sammanställa denna analys kommer en komplettering göras med hjälp av Melin och 

Langes textkompass (2000:38). På så vis kan de olika texttyperna klassificeras baserat på de 

stilmarkörer som framträder i den tidigare analysen och resultatet blir överskådligt. Denna 

kompass utmärks av olika motpoler, vilka illustreras i figuren nedan: 

 

Figur 2: Textkompassen (Melin och Lange, 2000:38) 

Polen saklig – emotiv har med språkform att göra. En text är saklig om den saknar 

känslomässiga drag i form av retoriska grepp och värdeladdade ord. Huruvida texten är info-

packad eller info-tunn avgörs främst genom nominal-kvoten. Polen formell – informell 

innefattar graden av komplexa eller talspråksnära drag. Slutligen handlar polen detaljerad – 

allmän dels om substantivens grad av konkretion. Därutöver kan fraslängden tala om detta, 

eller antalet substantiv/pronomenkvot (Melin & Lange, 2000:38 ff). 

3.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och att den ska kunna testas empiriskt (Patel & 

Davidson, 2011:103). Jag anser att reliabiliteten i min undersökning är viktig och jag 

säkerställer den genom att jag noggrant förklarar studiens tillvägagångssätt och använder 

allmänt etablerade analysmetoder. Tanken är att det genom att följa metodbeskrivningen ska 

vara fullt möjligt att upprepa denna undersökning med samma eller liknande resultat.  

Något som riskerar äventyra reliabiliteten är den kvalitativa forskningens subjektivitet.  

Eftersom att materialet till denna studie har valts ut baserat på att innehållet ska vara 
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likvärdigt har jag varit noga med att inte låta andra personliga värderingar påverka valet. Det 

är dock möjligt att mina beräkningar är felaktiga eller att jag misstolkar resultatet. Även 

personliga åsikter kan påverka analysen, till exempel kanske det jag anser vara formellt ordval 

inte är det för någon annan. 

Patel och Davidson (2011:102) påpekar att validitet handlar om huruvida studien mäter 

det som är ämnat. Vid utformandet av analysmetod har jag noggrant försäkrat mig om att 

denna kan hjälpa till att besvara studiens frågeställningar. Validiteten hos denna undersökning 

stärks genom att undersöka flera olika stilmarkörer och därför fånga in flera synsätt. Dock 

finns det ytterligare aspekter på stil som skulle kunna vara av relevans för denna 

undersökning och således stärka validiteten, exempelvis multimodala aspekter. Dessa har 

uteslutits då materialet skulle bli för omfattande annars. Andra delar känns som sagt inte 

relevanta för upplevelsen av stilen i just detta material. 

Vidare finns problematik kring LIX som analysmetod. Till exempel är det givetvis så att 

även korta ord kan vara svåra att förstå och att långa ord inte per automatik är mer abstrakta. 

På samma sätt kan korta meningar vara obegripliga. Därför betraktar jag endast LIX som ett 

komplement till stilanalysen då jag ändå anser att det är ett effektivt och väletablerat sätt att 

granska en text, vilket stärker studiens validitet. 

Det är även värt att påpeka att resultaten från denna undersökning inte kan generaliseras 

då urvalet är relativt snävt. Således kan slutsatserna inte appliceras på myndighetsspråket i sin 

helhet utan får anses vara specifika för dessa texter från CSN. En större undersökning 

innefattandes material från flera myndigheter kan ge större bredd till studien. Samtidigt var 

detta inte syftet med studien och det finns inga intentioner att generalisera. 
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4 Resultat 

Resultatdelen består av en redogörelse av resultatet av läsbarhetsindex för samtliga texter. 

Sedan beskrivs resultatet av stilanalysen, vilket resulterar i en kategorisering med hjälp av 

textkompassen. 

4.1 Läsbarhetsindex 

Av uträkningen av läsbarhetsindex framträder följande om texterna från hemsidan: 

Meningslängden är relativt lång. Den text med kortast meningslängd är text 2 som har cirka 

13 ord per mening. Den längsta meningslängden på 18 ord hittas i text 5. Däremot är andelen 

långa ord inte anmärkningsvärt stor, text 2 innehåller störst andel långa ord (28 %). Det är 

även denna text som är den som får högst läsbarhetsindex i uträkningen och därmed 

kategoriseras den som medelsvår. Resterande 4 av 5 texter från hemsidan kan kategoriseras 

som lättlästa. 

När det kommer till Facebook-inläggen finns stora variationer mellan de 9 texterna. 

Meningslängden varierar mellan 7 ord per mening, i text 11, och 13 ord per mening, i text 10. 

Ännu större skillnad hittas i procentandelen långa ord. Medan text 7 har hela 30 % långa ord 

har text 8 endast 9 %. Andelen texter som räknas som mycket lättlästa är 4 av 9 texter. Av 

resterande 5 texter är 4 lättlästa och en medelsvår. Lägst läsbarhetsindex har text 12 med 21 

och högst har text 7 med hela 42. 

Följande sammanställning illustrerar de skillnader som finns mellan de olika texttyperna 

gällande den genomsnittliga meningslängden, andelen långa och det genomsnittliga LIX-

värdet: 

Tabell 1 Jämförelse av läsbarhetsindex i de olika texttyperna 

 Texterna på 

hemsidan 

Facebook-

inläggen 

Genomsnittlig meningslängd 15 10 

Andel långa ord 22 % 19 % 

Genomsnittligt LIX-värde 37 29 

 

Resultatet visar en del skillnader vad gäller meningslängden, där texterna på hemsidan 

överlag har något längre meningslängd. Den text med flest ord per mening bland Facebook-

                                                 
 Dessa värden är specifika för uträkningen av LIX, då vissa delar inte tas med (se avsnitt 3.2.1) 
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inläggen har samma värde som den med minst ord per mening bland texterna på hemsidan. 

Samtidigt hittas det allra högsta läsbarhetsindexet bland Facebook-inläggen. Skillnaden i den 

genomsnittliga andelen långa ord är däremot inte uppseendeväckande då Facebook-inläggen 

har 19 % långa ord och texterna på hemsidan 22 %. En beräkning av det genomsnittliga LIX-

värdet visar att texterna på hemsidan har det genomsnittliga värdet på 37, vilket innebär att de 

räknas som lättlästa. Facebook-inläggen genomsnittliga LIX-värde är 29, vilket innebär att de 

ligger på gränsen mellan mycket lättlästa och lättlästa. Således är skillnaden 8 LIX-enheter. 

4.2 Stilanalys 

Här presenteras det viktigaste resultatet av stilanalysen, där texterna från hemsidan ställs i 

kontrast till dem från Facebook. 

4.2.1 Fonetisk nivå 

Gällande texterna på hemsidan finns här inget anmärkningsvärt att lyfta fram. De innehåller 

inga utmärkande ljudliga effekter i form av rytm eller tempo. Det är knappast att vänta av en 

sådan text. Vad gäller inläggen på Facebook finns däremot några utmärkande drag. Till 

exempel kan vi finna exempel på onomatopoetiska ord i text 6 som inleds med ”Host och 

snörvel?”. Dessa förstärker innebörden av texten, som handlar om sjukdom. Ytterligare en 

fonetisk markör som framkommer i inläggen är betoningar i form av korta meningar. Ett av 

flertalet exempel hittar vi i text 13: ”Att planera sin ekonomi är viktigt! Tänk på att 

studiestödet betalas ut i förskott”. Dessa ger innehållet slagkraft, men kan samtidigt vara en 

effekt av att man försöker få in mycket information på en begränsad yta snarare än en 

stilistisk medvetenhet. 

4.2.2 Morfologisk nivå 

Vad gäller prefix och suffix vill jag lyfta fram följande om texterna på hemsidan. I text 1 

finner jag suffixet -dom i ordet sjukdom vilket uttrycker ett slags tillstånd. Dessutom hittas 

suffixet -ande i ordet studerande i text 1 och 5, vilket betecknar en person. Detta bildar 

substantiv av verb, något som jag återkommer till i avsnitt 4.2.6. De övriga prefix och suffix 

som förekommer är inte av speciell stilnivå flera bildar snarare fasta sammansättningar, till 

exempel vad gäller utbetalningar i text 3. Detsamma gäller för Facebook-inläggen där samma 

typer av affix hittas i de motsvarande texterna. Gymnasiestuderande finns till exempel även i 

text 10, vilket ju är motsvarigheten till text 5. Då dessa exempel som sagt inte är utmärkande 

kanske de inte bör räknas som stilmarkörer. 
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4.2.3 Stavning 

Stavningen i texterna på hemsidan är inte talspråklig. Detta syns delvis genom stavningen av 

pronomen. CSN använder stavningarna vår och dig vilka har de talspråkliga motsvarigheterna 

våran och dej. Dessutom förekommer aldrig stavningen dom utan här används de respektive 

dem. Ytterligare exempel är hur man använder medan istället för medans och sedan istället för 

sen (text 2). Inte heller vid tal som är utmärkt med talstreck i text 2 används talspråk. Detta 

hade emellertid inneburit ett stilbrott, och således varit opassande i sammanhanget. Samtidigt 

kan stavningen i texterna från hemsidan inte heller sägas vara ålderdomlig då inga gamla 

stavningsprinciper förekommer. För att nämna ett exempel använder man sig av ska, inte det 

mer formellt klingande skall. 

Intrycket av Facebook-inläggen är aningen mer talspråkligt, men detta är inte på grund av 

stavning av ord. Även här uttrycker man sig vår och inte våran. Ytterligare ett exempel är att 

man i text 7 skriver ”Sedan dess har betydligt fler [...]” och inte ”Sen dess har betydligt fler 

[…]”. Inte heller använder man sig av slang eller ord så som typ eller liksom. Det som ändå 

bidrar till ett mer talspråkligt intryck är användandet av utropstecken, vilket gör att röststyrka 

är mer synligt i dessa texter. Till exempel uttrycks en önskning i text 11: ”Vi på CSN önskar 

alla en riktigt fin Valborg!” I text 7 finner vi meningen: ”När du betalar tillbaka ger du 

möjligheten till fler att studera med studiemedel!” I övrigt medför stavningen ingen fonetisk 

framhävenhet. 

4.2.4 Ord 

Stilnivån på orden i texterna på hemsidan kan ses som normalt standardspråk men med ett 

informativt syfte. Emellertid finns inslag av mer formella ordval. Exempel på högre stilnivå i 

orden är till exempel att man uttrycker sig fatta ett beslut och inte ta ett beslut i text 3. 

Ytterligare exempel finns i text 5: ”en utbetalning från CSN omfattar normalt fyra veckor” 

Vid enstaka tillfällen använder man ordet så där det hade kunnat uteslutas, vilket kan 

illustreras av följande exempel i text 1: ”Studerar du utanför Sverige så måste du anmäla din 

sjukdom till CSN”. På Facebook förekommer detta överflödiga ord en gång i text 8: ”Tänk på 

att om du är borta från skolan utan giltig anledning, så räknas det som skolk”. Det ger ett 

talspråkligt intryck och används dessutom bara ibland vilket inte blir konsekvent. 

Orden är inte särskilt kontextbundna, utan fungerar troligtvis i de flesta sammanhang. De 

få facktermer som förekommer på hemsidan är de som kan anses vara mest kontextbundna. 

Detta gäller till exempel preskriptionsregler i text 2, inackorderings-tillägg, lärlings-

ersättning och återkrav i text 3. Samtliga är ord som inte förekommer i Facebook-inläggen.   
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Ordvalet på hemsidan är väldigt objektivt på så sätt att man inte använder många 

värderande ord. Ett exempel på värdeladdat ord är att man uttrycker det möjligheter (text 2). 

Det överlag neutrala ordvalet kan vara ett sätt att försköna. Ett exempel är hur man använder 

ordet trygghetsregler i text 1 och påtryckning och driver in i text 2. Att använda till exempel 

inkasserar hade gett ett mer negativt intryck. I Facebook-inläggen förekommer däremot inte 

dessa förskönande ord på samma sätt, utan den informationen utelämnas. Här är ord som är 

bärare av känsla något mer frekvent förekommande, tre exempel är möjligheter i text 7, fin i 

text 12 och viktigt i text 13. 

Det går att finna vissa vaga ord i texterna på hemsidan, det gäller till exempel 

påtryckningsmedel (text 2) och frånvarounderlag (text 3) då dessa ord inte preciseras särskilt 

ingående och vi vet till exempel inte exakt vad de innebär. Dessa ord, som också är av högre 

stilnivå, saknas i texterna på Facebook. 

Långa sammansättningar är ett fenomen som är betydligt mer förekommande på 

hemsidan. Här finner man till exempel studiestartsstöd (text 1), återbetalningsplan (text 3), 

frånvarounderlag (text 3), verksamhetsutveckling (text 4) och tilläggsutbetalning (text 5). 

Den enda utmärkande sammansättningen bland Facebook-inläggen kan sägas vara 

verksamhetsutveckling (text 9). 

Några språkliga nymodigheter går inte att finna i texterna på hemsidan. Ett exempel på 

nyord finns bland Facebook-inläggen: vabba (text 14). Lånord förekommer varken på 

texterna på hemsidan eller i inläggen på Facebook. 

Det finns många nyckelord som är återkommande inom en och samma text från 

hemsidan. I text 1 används sjukanmälan flitigt, i text 3 handlar det om frånvaro och i text 5 

om höjning. Dessa förmedlar det centrala innehållet, med samtidigt medför det väldigt lite 

variation i ordval. Bland Facebook-inläggen upplevs variationen större, men det beror även på 

den korta längden. Vid något enstaka tillfälle kan till och med ett inkonsekvent ordval 

urskiljas bland Facebook-inläggen, vilket kan illustreras av att det i ett inlägg heter e-post och 

i ett annat e-brev. 

4.2.5 Ordklasser 

Följande tabell illustrerar skillnaden mellan andelen av de vanligast förekommande 

ordklasserna i de olika texttyperna. 

 

 



 

 

21 

 

Tabell 2 Jämförelse av det totala procentuella antalet av ordklasser 

 Texterna på 

hemsidan 

Facebook-

inläggen 

Andel substantiv i procent 24,6 % 22,1 % 

Andel verb i procent 18,5 % 20,3 % 

Andel pronomen i procent 13,1 % 15,4 % 

Andel adjektiv i procent 3,4 % 3,1 % 

 

Av denna uträkning framgår att texterna från Facebook procentuellt sett innehåller fler 

substantiv och aningen fler adjektiv. På motsvarade sätt innehåller Facebook-inläggen fler 

verb och pronomen. 

Texterna på hemsidan kan klassas som nominala, då andelen substantiv är 

uppmärksammad större än andelen verb. Vid en jämförelse med statistisk kan andelen 

substantiv i texterna på hemsidan jämföras med den i riksdagsprotokoll (Lagerholm, 

2008:250). Även Facebook-inläggen innehåller flest substantiv och skillnaden mellan 

texttyperna är endast 2,5 procentenheter. Vid koppling till en specifik genre kan värdet liknas 

vid det för gymnasieuppsatser (ibid.). Några abstrakta substantiv i form av till exempel 

känslor eller egenskaper förekommer inte bland texterna på hemsidan. Verbalsubstantiv så 

som studerande, påtryckning, hänvisning och utveckling är vanligt förekommande på 

hemsidan. Dessa förekommer även på Facebook i form av till exempel kundundersökningar 

och gymnasiestuderande, men i mindre utsträckning. 

Vad gäller andelen verb är även denna rätt stor bland texterna på hemsidan, och här faller 

texterna någonstans mellan genren riksdagsprotokoll och gymnasieuppsats (ibid.). Bland 

Facebook-inläggen finns mindre skillnad mellan andelen substantiv och andelen verb, vilken 

är större än den i texterna på hemsidan. Andelen verb kan liknas vid muntliga debatter (ibid.). 

Majoriteten av verben bland texterna på hemsidan är statiska (till exempel studerar) men det 

förekommer även dynamiska sådana (till exempel anmäl). Facebook-inläggens verb är 

mestadels dynamiska (till exempel anmäla och vabba). 

Det tempus som dominerar texterna från hemsidan är presens. Ett undantag utgörs av text 

två, vilket mestadels är skriven i perfekt (”Efter det har myndigheten drivit […]”) och 

preteritum (”CSN vann ett viktigt rättsfall […]”). Även Facebook-inläggen domineras av 

presens, med samma enskilda undantag för text 7. Dessa undantag kan förklaras med att de 

beskriver en utveckling. 
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Användande av passiv form förekommer endast i en av texterna från hemsidan, text 5 där 

det står att ”studiebidraget höjs”. Här är det dock underförstått vilken agenten är. På Facebook 

används även passiv form i lika liten utsträckning, då man i text 10 (motsvarigheten till text 5) 

använder samma passiva höjs. I huvudsak har man alltså valt att använda aktiv form där 

aktörerna synliggörs. 

Modala hjälpverb är vanligt förekommande i bägge texttyper, till exempel ”ska anmäla”, 

”måste betala” och ”kan överklaga”. Dessa uttrycker oftast krav och möjligheter. 

Användandet av det modala hjälpverbet kan uttrycker eventualitet och kan ses som ett sätt för 

avsändaren att gardera sig. Ett exempel från hemsidan återfinns i text 1: ”Då kan du få behålla 

dina bidrag […]” och ett från Facebook i text 8: ”Då kan du bli av med studiebidraget”. Ett 

verb som är bildat av förkortning finns bland Facebook-inläggen, i text 14: vabba. 

Andelen pronomen är som sagt aningen större bland Facebook-inläggen. I texterna på 

hemsidan motsvarar andelen pronomen värdet för riksdagsprotokoll eller gymnasieuppsatser 

(Lagerholm, 2008:250). I samtliga texter förekommer både första persons pronomen i form av 

vi och oss samt andra persons pronomen så som du. Detta tyder på närhet mellan avsändare 

och mottagare. Den högre frekvensen av personliga pronomen på Facebook medför att dessa 

texter ger intrycket av att vara mer personliga. Samtidigt är indefinita pronomen vanligt 

förekommande bland bägge texttyper. På hemsidan finner vi till exempel alla, andra och 

något. På Facebook hittas alla och färre. Pronomenet man förekommer endast en gång bland 

texterna på hemsidan, i text 2: ”[…] det kan få stora konsekvenser om man inte betalar 

tillbaka”. I detta enstaka fall syftar man dock på en allmänhet. Bland Facebook-inläggen 

förekommer det inte alls. 

Frekvensen av adjektiv i texterna på hemsidan är relativt låg. De adjektiv som 

förekommer kan anses vara tematiskt nödvändiga och uttrycker ingen värdering eller 

personliga uttryck. Andelen adjektiv på Facebook är nästan densamma, men värt att påpeka är 

att ordet fin förekommer i text 12 vilket är en ansats att måla innehållet. 

Enligt Lagerholm (2008:116) anger satsadverbial vilken inställning avsändaren har till 

textens innehåll och till mottagaren. Modala satsadverbial som förekommer på hemsidan är 

till exempel kanske, nämligen, helst och alltså. Även bland Facebook-inläggen finner vi ordet 

helst (i text 6). Därutöver finns ytterligare ett exempel i text 13: ”Utbetalningen i april är 

därför troligtvis terminens sista med fullt studiemedel.” 

Konjunktionella adverb kan ses som en undergrupp av satsadverbial och uttrycker logisk 

reaktion (Lagerholm, 2008:117). Dessa förekommer inte i någon större utsträckning i någon 

av texttyperna, men är vanligare på hemsidan. Ett exempel i text 3 är: ”Det kan alltså 
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innebära att du kan få studiebidrag för en halv månad”. Andra exempel på förekommande 

sådana är: också, även. De konjunktionella adverben är betydligt färre bland Facebook-

inläggen. Ett exempel på konjunktionellt adverb är: ”Utbetalningen i april är därför troligtvis 

terminens sista med fullt studiemedel” i text 13.  

4.2.6 Syntax 

Som framgår av LIX-värdet är meningslängden i texterna på hemsidan längre. Texterna består 

i stort sett endast av fullständiga meningar. Det enda meningsfragment som förekommer 

utgörs av följande mening i text 2: ”Drygt 60 000 återbetalningsskyldiga låntagare bosatta 

utomlands.”. Detta beror troligtvis på slarvfel då meningen saknar verb. En icke fullständig 

mening finns däremot i text 6 från Facebook: ”Host och snörvel?”  

Bland språkhandlingarna i texterna från hemsidan hittar vi utan tvekan flest påståenden. 

Här förekommer även en del uppmaningar. På Facebook hittar vi en större andel frågor då 

flertalet inlägg inleds med en fråga i stil med: ”Går du på gymnasiet?” Detta bjuder in till 

dialog. De flesta av dessa frågor är ja/nej-frågor, medan ett exempel inleds med frågeord: 

”Hur går det?” (text 11). 

Meningsbyggnaden på hemsidan är inte utmärkande komplicerad och texterna är överlag 

parataktiska då majoriteten av meningarna inte har någon komplex syntax med flera inskjutna 

bisatser. Dock förekommer en och annan lång bisats, som i vissa fall hittas inledande i 

meningarna och därför tar fundamentets plats. Ett exempel på detta är bisatsen ”Om du är 

borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det […]” i text 3. Bland Facebook-

inläggen förekommer inte lika många bisatser och dessa är inte särskilt långa. Ett exempel i 

text 6 är: ”Om du studerar utomlands ska du anmäla sjukdom till CSN”. 

Vad gäller fundamentslängd visar följande sammanställningar fundamentens längd: 

Tabell 3 Fundamentslängd i texterna från hemsidan 

Text Antal ord innan FV Antal meningar 

Text 1 141 33 

Text 2 73 28 

Text 3 150 29 

Text 4 29 10 

Text 5 34 13 

Totalt 427 113 
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Tabell 4 Fundamentslängd i texterna på Facebook 

Text Antal ord innan FV Antal meningar 

Text 6 5 5 

Text 7 12 4 

Text 8 31 5 

Text 9 15 4 

Text 10 9 4 

Text 11 5 6 

Text 12 4 3 

Text 13 7 4 

Text 14 3 3 

Totalt 91 38 

 

Vid en uträkning där totala antalet ord i fundamenten delas på antalet meningar framgår att 

fundamentslängden i texterna på hemsidan i genomsnitt är 3,78 ord. Således är 

fundamentslängden längre än vad som kännetecknar den vetenskapliga genren: 3,4 

(Lagerholm, 2008:250). En än kortare fundamentslängd hittas i inläggen på Facebook där 

fundamentslängden i snitt är endast 2,39 ord, vilket kan liknas vid en muntlig debatt (ibid.). I 

en jämförelse är fundamentlängden på hemsidan ungefär 58 % längre. Detta innebär att 

texterna på hemsidan är något mindre högertunga, men samtidigt är ingen av texttyperna 

vänstertunga eller komplexa ur denna aspekt. 

Som tidigare nämnt finns många nominaliseringar på hemsidan där flera skeenden 

uttrycks med substantiv i fraser. Exempel på detta är att man säger ”studerande” istället för 

”studerar” (text 1), ”fått kännedom om” istället för ”fått veta” i text 2 och ”frånvaro” i text 3. 

Facebooktexterna innehåller inte lika många nominaliseringar, ett exempel hittar vi i text 6: 

”host och snörvel” och ett annat i text 10: ”höjningen”. 

För att undersöka den förenklade nominalkvoten krävs en uträkning av antalet substantiv 

och verb. Denna uträkning ser ut som följande: 

Tabell 5 Antalet substantiv och verb per text från hemsidan 

Text Substantiv Verb 

Text 1 124 121 

Text 2 112 60 

Text 3 129 113 

Text 4 33 31 

Text 5 77 32 

Totalt 475 357 
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Tabell 6 Antalet substantiv och verb per text från Facebook 

Text Substantiv Verb 

Text 6 10 8 

Text 7 11 10 

Text 8 10 12 

Text 9 10 12 

Text 10 14 6 

Text 11 8 11 

Text 12 4 4 

Text 13 10 9 

Text 14 7 9 

Totalt 84 81 

 

Av detta resultat framgår att nominalkvoten i texterna från hemsidan uppnår det 

genomsnittliga värdet på 1,33. Detta är långt ifrån talspråkligt men samtidigt lägre än 

förväntat av genren.  Som tidigare nämnt innehåller texterna 24,6 % substantiv och 18,5 % 

verb (se avsnitt 4.2.5). För inläggen på Facebook uppnår nominalkvoten det något lägre 1,09. 

Andelen substantiv är 22,1 % och andelen verb 20,3 %. Nominalkvoten innebär att 

variationen mellan texttyperna inte är särskilt utmärkande och bägge texttyperna kan tolkas i 

jämförelse med gymnasieuppsatser. 

Nominalfraserna har inte särskilt komplicerade och långa attribut, varken på hemsidan 

eller Facebook. I text 2 från hemsidan hittas följande nominalfras, vilken är bland de längre: 

”De utomlands bosatta låntagarna som är återbetalningsskyldiga”. Trots längden är denna 

dock inte särskilt komplicerad. Den längsta nominalfrasen bland Facebook-inläggen kommer 

från text 7: ”en person som inte velat betala sitt studielån”. 

4.2.7 Stilfigurer 

Det förekommer inget omfattande användande av stilfigurer varken i texterna på hemsidan 

eller i Facebook-inläggen. Ett exempel från hemsidan kan ändå sägas vara metaforen ”ger 

ringar på vattnet” i text 2. I text 11 från Facebook kan de tre påföljande frågorna: ”Hur går 

det? Läser du färre poäng än vad du planerat? Eller har du avbrutit dina studier?” jämföras 

med tretalet. Flera frågor bland texterna kan även tolkas som retoriska frågor. 
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4.3 Textkompassen 

Nedan följer en sammanställning med hjälp av textkompassen, där de olika texttyperna 

graderas baserat på min tolkning av den gjorda stilanalysen. Detta belyser på vilka sätt 

texterna skiljer sig åt. 

4.3.1 Texterna på hemsidan 

Följande är det sammanställda resultatet av texterna på hemsidan:  

 

Figur 3: Textkompassen för texterna på hemsidan 

Texterna upplevs som sakliga då det finns en avsaknad av värdeladdade ord. Hit bidrar även 

det faktum att texterna inte utmärks av retoriska drag, bortsett från en metafor. Då 

nominalkvoten är 1,33 är den mer info-packad än info-tunn men samtidigt inte svår. 

Formaliteten i texterna är inte extrem då relativt få ord som är svåra att förstå används. 

Samtidigt är språket skriftspråkligt och det förekommer en del långa meningar. Texterna på 

hemsidan är relativt detaljerade, till följd av att en viss information behövs. Samtidigt 

förekommer ibland vaga ord. 
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4.3.2 Texterna på Facebook 

Följande är det sammanställda resultatet av Facebook-inläggen: 

 

Figur 4: Textkompassen för Facebook-inläggen 

Texterna upplevs som något mindre sakliga då de till exempel innehåller en variation av korta 

och långa meningar vilket skapar en retorisk rytm. De innehåller även lite mer värdering. Den 

något lägre nominalkvoten på 1,09, tillsammans med de kortare meningarna och bristen på 

textbindning medför att texterna är mer info-tunna. Texterna upplevs mer informella då 

meningarna är betydligt kortare och har en enklare meningsbyggnad, och än färre svåra ord 

används. Här upplevs dessutom att stilen lite mer allmän, då man inte går in på djupet mer än 

vad behövs.  
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5 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras analysresultatet i förhållande till studiens syfte: ”att urskilja hur 

stilen i Centrala studiestödsnämndens språk skiljer sig i olika kanaler med olika grader av 

formalitet. Därefter diskuteras utfallet av metoden. 

5.1 Resultatdiskussion 

Av resultatet framgår att stilen i de olika texttyperna skiljer sig ur vissa aspekter, medan andra 

områden inte visar lika stor skillnad. Särskilt tydligt upplever jag att resultatet blir i den 

sammanfattande sammanställningen med textkompassen, vilken åskådliggör att det finns en 

del skillnader vad gäller till exempel hur detaljerade texterna är.  

Läsbarhetsindex visade att värdet skiljer sig något mellan texterna, då Facebook-inläggen 

sett till det genomsnittliga värdet räknas som något mer lättlästa. Detta beror troligtvis främst 

på skillnad i meningslängd, då andelen ord som klassificeras som långa är relativt snarlik. 

Varken texterna på Facebook eller hemsidan är dock särskilt svårlästa. Det finns varken spår 

av byråkratsvenska eller den svårighet som är vanlig för offentliga texter. Här är det dock värt 

att nämna att LIX inte tar till exempel ordval i beaktning, vilket ju även kan göra en text 

svårläst. 

Det som utmärker texterna på hemsidan är dels att det finns ett mer formellt och svårare 

ordval. Till exempel använder man fler fackord och nominaliseringar. Det är intressant att 

man inte använder pronomenet man, inte ens för att syfta på en allmänhet. Eftersom det dock 

inte förekommer passiv form upplevs ingen avsaknad av detta pronomen. Ordvalet på 

hemsidan är mer vagt. Anledningen kan vara att språket på Facebook måste vara koncist då 

ytan är begränsad; man måste förstå det som skrivs och därför utelämnas de ord som är vaga 

eller abstrakta. 

Vad gäller stavningen bedömer jag att det stilistiskt inte finns något anmärkande i 

texterna. Det finns inga svåra affix att anmärka på och de skriftspråkliga former som 

förekommer används såväl i formella som vardagliga sammanhang. Stavningen kan därför 

varken sägas vara byråkratisk eller talspråklig. 

Som framgår av tabell 2 innehåller Facebook-inläggen procentuellt sett fler verb och 

pronomen, men färre substantiv och marginellt mindre adjektiv. Texterna på hemsidan är mer 

nominala. Detta var enligt mina förväntningar, även om jag trodde att skillnaderna skulle vara 

större och att Facebook-inläggen skulle innehålla fler värderande adjektiv. Det är även 

överraskande att Facebook-inläggen sett till det procentuella antalet substantiv liknas vid 
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gymnasieuppsatser, då jag hade förväntningen att dessa skulle vara mer verbala än så. Att 

användandet av konjunktionella adverb inte är jättestort tyder på att texterna inte är extremt 

komplexa och informationstäta, även om dessa är vanligare på hemsidan och satserna är mer 

sammanbundna. 

Sett till aspekter så som nominalkvot och fundamentlängd visar resultatet inga betydande 

skillnader mellan de olika texttyperna. Anledningen till den kortare meningslängden på 

Facebook och det faktum att texterna inte är lika informationspackade beror troligtvis på att 

läsaren förväntas klicka sig vidare till hemsidan för mer information, vilket också illustreras 

av länkar för vidare information på hemsidan. På Facebook står endast det mest nödvändiga. 

Facebook sätter liksom de flesta sociala medier gränsen för längden på inläggen, vilket 

medför att texterna naturligt är kortare och informationen inte lika konkret och ingående. 

Något som bidrar till den mer informella och personliga stilen på Facebook är 

förekomsten av frågor. Dessa gör innehållet mer lättsamt och bjuder in till dialog på ett annat 

sätt. Det blir på så vis mer talspråkligt ur denna synvinkel. Värt att nämna är också det faktum 

att det förekommer bilder i inläggen på Facebook, vilket det inte gör i texterna på hemsidan. 

Dessa får självklart en stilistisk effekt och gör upplevelsen av innehållet mer personlig. Detta 

beror troligtvis även på att sociala medier och Facebook är mycket bildbaserade och som 

läsare förväntar man sig ofta att det ska förekomma bilder i detta informella sammanhang. 

Det är även intressant att sätta resultatet i relation till teorin och den tidigare forskningen. 

Samtidigt är den tidigare forskningen motstridig. Medan viss forskning visar på en 

informalisering och intimisering, visar annan forskning att användare fortfarande har problem 

att förstå terminologin på hemsidor. Av resultatet framgår att det läsartilltal som Språkrådet 

rekommenderar både för skrivandet i sociala medier och i övrigt tillämpas i bägge kanaler 

(Myndigheternas skrivregler, 2014). Detta är även i enlighet med Mårtenssons (1988) resultat. 

Trots att jag inte genom min studie kan säga att myndighetsspråket har informaliserats och 

intimiserats kan jag se att bägge kanaler innehåller tilltalsord. 

Som jag nämnde i teoriavsnittet varierar stilen beroende på myndighetens funktion 

(Myndigheternas skrivregler, 2014:13). Eftersom CSN främst har en kontrollfunktion är 

språket troligtvis något begränsat av detta på så vis att man inte kan uttrycka sig alltför ledigt. 

Samtidigt innebär det även att textproduktionen vid myndigheten troligtvis styrs av den typ av 

institutionella ramar som Söderlundh (2012) talar om. Texterna måste förhålla sig till juridisk 

lagstiftning. Det språkbruk som används hänger troligtvis också samman med vilken grupp av 

yrkesverksamma som skriver texterna. 
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Hanells undersökning (2012) visade att en allt för ledig ton kan förvirra läsaren (se avsnitt 

2.2). Av min undersökning framgår att språket på Facebook inte innehåller en allt för 

informell ton med till exempel många värderingar och stilfigurer. Det kan bero just på att man 

som myndighet dels vill uttrycka sig rakt på sak samtidigt som man vill visa auktoritet och 

pålitlighet. Detta kanske inte kan skapas på samma sätt genom ett informellt språk. En allt för 

informell stil kan störa mottagaren och även medföra att klarspråk blir lite bortglömt. 

Språket behöver även vara objektivt, vilket till exempel kan illustreras av just det faktum 

att värderande adjektiv inte är vanligt förekommande. Eftersom det rör sig om en myndighet 

finns högst sannolikt riktlinjer att förhålla sig till, till exempel de som Språkrådet har utformat 

(Myndigheternas skrivregler, 2014). I styrdokument kan klargöras hur man ska skapa en 

relation med målgruppen genom sitt användande av till exempel pronomen, men även ett 

korrekt språkbruk som ger intryck av seriositet. Språket ska vara förståeligt men inte 

överdrivet.  

De skillnader som har framkommit i min studie kan bero på innehållsliga faktorer som 

varierar beroende på det kommunikativa sammanhanget, det vill säga man vill kommunicera 

olika saker i de olika kanalerna. Informationen på Facebook framstår som översiktlig och 

allmän medan den på hemsidan syftar till att formera mer på djupet. Detta är alltså i enlighet 

med det Söderlundh (2012) konstaterade om Försäkringskassan, nämligen att hemsidan bland 

annat syftar till att förse besökare med mer specifik information. Ett annat exempel på hur 

inläggen på Facebook kommunicerar annorlunda finns i text 6, vilket snarare är en hälsning 

och en önskning. Denna personliga och lediga ton förekommer inte på samma sätt bland 

texterna på hemsidan.  

5.2 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnt bestod metoden av att det valda textmaterialet analyserades utifrån 

stilistik och läsbarhetsindex. I utfallet av metoden framkom en viss problematik med 

materialets omfång. Det framkom att materialet från Facebook inte var tillräckligt omfattande 

för att kunna dra slutsatser, varpå jag beslutade att lägga till ytterligare 4 texter då jag 

upplevde att detta gav tillräckligt med material. Vidare upptäckte jag när jag påbörjat min 

analys att en av texterna från hemsidan var borttagen, men detta skapade ingen problematik i 

och med att jag redan hade sparat ett skärmklipp.  

Valet av analysmetod fungerade bra för att besvara syftet då den innefattar många 

stilistiska aspekter. Det var dessutom effektivt att även inkludera en mätning av LIX i 

analysen. En viss svårighet uppstod i att prioritera vad som var viktigt för stilanalysen då det 
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är lätt att denna blir alldeles för omfattande. Detta löstes genom att vissa frågor av mindre 

relevans fick sållas bort. 

Genom att använda en blandning av kvalitativ och kvantitativ analys har jag kunnat både 

få fram precis statistik över att stilmarkörer framkommer och samtidigt fått en förståelse för 

hur användandet av dem ser ut. Emellertid kan jag uppleva att vissa stilistiska drag var svåra 

att placera i de valda analysdelarna, till exempel effekten av utropstecken.   
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6 Avslutning 

Syftet med min studie var att undersöka hur den språkliga stilen hos Centrala 

studiestödsnämnden skiljer sig åt i texter på hemsidan och Facebook-inlägg. En undersökning 

av läsbarhetsindex visade att Facebook-inläggen i snitt är aningen mer lättlästa, men att det 

kan variera väldigt mycket inom texttyperna och att det beror på vad som kommuniceras. 

Resultatet av stilanalysen visar relativt små skillnader mellan texttyperna. De skillnader som 

förekommer beror troligtvis främst på att texterna på Facebook är mer informationspackade 

och nominala medan Facebook-inläggen ger ett mer lättsamt intryck. Det kan antas att 

klarspråk har spridit sig och traditionella hemsidor inte längre är så formella, vilket även den 

tidigare forskningen visar på. Min hypotes att språket i sociala medier förutsätter en mer 

informell ton (se avsnitt 1.1) stämmer därför inte i full utsträckning då skillnaderna i de bägge 

kanalerna inte är så påtagliga som jag förväntade mig.  

6.1 Framtida forskning 

En större undersökning som innefattar flera olika myndigheter skulle kunna ge ett resultat 

som är mer applicerbart på myndighetsspråket i allmänhet och synliggöra om samma 

tendenser framkommer på de valda myndigheterna. Vidare skulle en jämförelse av 

myndighetsspråket över tid i olika medier kunna urskilja hur stilen har förändrats och i 

således även vilken mån informaliseringen är synlig. 

För att ta reda på vilken inverkan bilder har på stilen vore det intressant att komplettera 

denna studie med en multimodal analys. En sådan kan även klargöra om bilderna stämmer 

överens med den språkliga stil som framkommit i denna studie. Ytterligare kompletterande 

hade även kunnat göras genom intervjuer där den tilltänkta målgruppen får klargöra sin 

upplevelse av stilen och formaliteten i de olika texttyperna. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Analysmall 

Lagerholms analysmall för stilanalys (2008:239–245) har använts i denna studie. Min 

reviderade version av analysmallen ser ut som följande: 

Fonetisk nivå 

• Har sändaren skapat ljudliga effekter? 

• Vilken typ av ljudliga effekter är det? Rytm? Tempo? Upprepningar? Intonation? 

Onomatopoetiska ord? 

• Om det är en skriven text, hur har dessa effekter skapats? 

• Vilken roll spelar dessa effekter för upplevelsen av texten? 

Morfologisk nivå 

• Finns prefix eller suffix med en speciell stilnivå? 

Stavning 

• Används talspråklig stavning? 

• Används ålderdomlig stavning? 

Ord 

• Vilken stilnivå har orden? 

• Finns många ovanliga ord? Vad uttrycker de? 

• Finns ord som är mycket kontextbundna, alltså ord som bara fungerar i mycket 

speciella sammanhang? 

• Finns värderande ord? Vilka värderingar uttrycks? 

• Vilket betydelseomfång har ordet? Är de vaga eller preciserade? 

• Finns facktermer? 

• Är orden konkreta eller abstrakta? 

• Finns många sammansättningar? Är de långa och ovanliga? 

• Finns många stereotypa ord och uttryck? Slagord? Modeord? 

• Finns nybildningar? Kombineras ord på nya eller ovanliga sätt som skapar effekt? 

• Är orden varierade? Finns nyckelord, alltså något ofta återkommande och centralt ord? 
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Ordklasser 

• Är andelen substantiv stor, det vill säga är stilen nominal? Är de som finns 

huvudsakligen konkreta eller abstrakta? Finns verbalsubstantiv? 

• Är andelen verb stor, det vill säga är stilen verbal? Vilken typ av verb används? Är de 

huvudsakligen dynamiska eller statiska? Vilket tempus används? Används aktiv eller 

passiv form? Finns många modala verb? Vad uttrycker de och vad säger de om 

sändarens förhållande till ämnet? 

• Är andelen pronomen stor? Finns första persons pronomen? Finns andra persons 

pronomen? Tyder pronomenvalet på närhet eller distans mellan sändare och 

mottagare? Används pronomenet man när det inte syftar på en allmänhet? Vad uppnår 

sändaren med detta? Manipulation, ödmjukhet eller något annat? 

• Är andelen adjektiv stor? Är de tematiskt nödvändiga eller tematiskt fristående? 

Uttrycker adjektiven en värdering? Vilken styrka har de? 

• Finns modala satsadverbial? Finns konjunktionella adverb? 

Syntax 

• Är meningarna långa? 

• Finns många meningsfragment? 

• Vilka språkhandlingar uttrycker meningarna? Vad säger de om innehållet och 

sändaren? Vilken funktion har eventuella frågor? 

• Är stilen hypotaktisk eller parataktisk? Är bisatserna långa? Finns bisatser i positioner 

som får en stilistisk markering, till exempel inskott, bisatser i satsadverbialets position 

eller långa bisatser i fundament? 

• Finns fristående bisatser? 

• Råder vänstertyngd eller högertyngd? 

• Finns många nominaliseringar, det vill säga uttrycks skeenden med verb i satser eller 

med substantiv i fraser? 

• Hur hög är nominalkvoten? 

• Är nominalfraserna utbyggda med långa, komplicerade attribut? 

Stilfigurer 

• Används stilfigurer? 

• Vilka typer av stilfigurer används?  
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Bilaga 2: Skärmklipp av textmaterialet från hemsidan 

Text 1 
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Text 5 
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Bilaga 3: Skärmklipp av textmaterialet från Facebook 

Text 6 
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