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Denna studies syfte var att ta reda på om två dokument som är utformade av två olika 
förvaltningar inom Eskilstuna kommun var svårlästa eller inte. Förvaltningarna i fråga var 
Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen. Metoderna som 
tillämpades i analysen var en läsbarhetsanalys, en LIX-analys samt jämförelser med den 
”Svarta listan” från regeringen (Svarta listan innehåller ord som myndigheter bör undvika).  
Resultatet visade att dokumenten var mer eller mindre svårlästa. Barn- och 
utbildningsförvaltningens dokument hade en högre svårighetsgrad än Kultur- och 
fritidsförvaltningens dokument enligt läsbarhetsindex. Läsbarhetsanalysen gav även resultat 
som visade att Barn- och utbildningsförvaltningens dokument hade det mer strukturerade 
dokumentet gällande typsnitt, layout och tematisk bindning. Kultur- och fritidsförvaltningens 
dokument hade dock en tydligare målgrupp än vad Barn- och utbildningsförvaltningens 
dokument hade. LIX-analysen visade att dokumenten var nära definitionerna ”svår” samt 
”mycket svår”. Båda dokumenten innehöll ord från Svarta listan, dock innehöll Barn- och 
utbildningsförvaltningens dokument fler ord från Svarta listan. 
___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 

De flesta som har varit i kontakt med en kommun eller myndighet känner förmodligen 

likadant gällande deras texter och dokument – de kan vara svårlästa och krångliga. Alltför 

långa meningslängder och byråkratiska ord utan tanke på mottagaren. Det kan handla om allt 

från informationstexter på skatteverkets hemsida, till olika dokument från en kommun med 

informationstext. Ändå menar Nyström Höög, Söderlundh och Sörlin (2012:16) att 

myndigheter går mot det mer lättlästa hållet: ”Myndighetens språk har intimiserats, brukar 

man säga, och använder alltså numera ett mera personligt tilltal.”.  

Efter att ha letat igenom tidigare examensarbeten för att se om liknande studier finns, hittade 

jag många läsbarhetsanalyser kring myndigheter och kommuner. Jämförelser mellan olika 

kommuner, undersökningar av foldrar och diverse andra kvantitativa studier. Något jag inte 

fann var jämförelser mellan olika förvaltningar internt inom en och samma kommun.  

”Hur bra det går att använda en brukstext för ett visst syfte bestämmer dess läsbarhet”, skriver 

Lennart Hellspong, professor i retorik (2012:85). Denna studie kommer alltså att handla om 

Eskilstuna kommun, och läsbarheten i två förvaltningars dokument. Anledningen till att jag 

valde just att fokusera på Eskilstuna kommun beror på att jag har jobbat extra för dem under 

min studietid på Mälardalens Högskola. Under tiden jag jobbat där har jag sett många olika 

dokument som är svårlästa, så pass svårlästa att till och med författarna av dokumenten tycker 

att de är obegripliga. Det här fenomenet intresserade mig, och jag bestämde mig för att göra 

en studie kring ämnet.  

”Klarspråk är bra för demokratin” skriver man i en rapport från Regeringskansliet (2006): 

”Ett klart och begripligt språk är nödvändigt för att dialogen mellan beslutsfattare och 

medborgare ska fungera.” (Regeringskansliet, 2006:9). 

Om inte författarna själva kan tyda ett dokument som de skapat, hur ska då Eskilstuna 

kommuns invånare kunna tyda dessa? Den tidigare nämnda ”intimiseringen” ingår i många 

myndigheter och kommuners arbete kring mottagaranpassning av texter. ”Klarspråksråd och 

skrivhandböcker betonar ofta vikten av att tänka på mottagaren när man skriver för att 

kommunikationen ska lyckas […]” (Höög, Söderlundh och Sörlin, 2012:125). Trots detta 

utlåtande verkar mottagaranpassningen inte nå fram hela vägen.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på om svårighetsgraden skiljer sig mellan två olika 

förvaltningars liknande dokument hos Eskilstuna kommun. Svårighetsgraden bedöms utifrån 

en läsbarhetsanalys samt kompletterande analysverktyg. De två förvaltningarna i fråga är 

Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen.  

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna till studien blir enligt följande: 

- Hur läsbart för allmänheten är dokumentet ”Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg” från Barn- och utbildningsförvaltningen? 

- Hur läsbart för allmänheten är dokumentet ”Prislista 2018 - Uthyrning arenor & lokaler 

& scener” från Kultur- och fritidsförvaltningen? 

- Skiljer sig svårighetsgraden mellan dokumenten från Barn- och 

utbildningsförvaltningen & Kultur- och fritidsförvaltningen och på vilket/vilka sätt? 

1.3 Hypotes 

Min hypotes kring språkbruket i dokumenten som ska analyseras är att dessa är svårlästa i den 

meningen att de innehåller många sammansatta och ovanliga ord. Min definition av svårläst är 

att texterna är svårare än vanlig brukstext (tidningsartiklar etc.), vilket går att mäta med hjälp 

av bland annat en så kallad LIX-analys. 

Vidare är min hypotes kring skillnaden mellan förvaltningarna att Barn- och 

utbildningsförvaltningens dokument är mer svårläst än Kultur- och fritidsförvaltningens 

dokument på grund av att Barn- och utbildningsförvaltningen är en mycket större förvaltning 

än vad Kultur- och fritidsförvaltningen är. Det gör att jag misstänker mer byråkrati kring 

beslut och genomföranden, vilket kan resultera i mer högtravande stil på texterna som de 

utformar – Ju fler kockar, desto sämre soppa. 

1.4 Disposition 

I bakgrundsdelen kommer en presentation av Eskilstuna kommun och de förvaltningar som 

kommer att jämföras, samt en del tidigare forskning kring läsbarhet hos myndigheter. Vidare 
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under delen metod och material beskrivs analysmetoderna som tillämpas för analysen, 

materialet som analyseras, validitet och reliabilitet samt etiska aspekter. Sedan kommer 

resultatdelen där resultatet av studien presenteras i följande delar: läsbarhetsanalys, LIX-

analys samt svarta listan. Slutligen kommer en diskussionsdel uppdelad i resultatdiskussion 

och metoddiskussion, följt av en summering där bland annat förslag till framtida forskning 

föreslås. 

2 Bakgrund 

Denna del av studien är uppdelad i två delar; till en början presenteras Eskilstuna kommun 

och de olika förvaltningarna som ingår i studien. I presentationen ingår grundläggande fakta 

och information. Därefter redovisas tidigare relevant forskning kring bland annat 

myndighetsspråk, läsbarhet och mottagaranpassning.  

2.1 Eskilstuna kommun 

Eskilstuna kommun är Södermanlands största arbetsgivare med ca 9000 anställda där allt från 

lärare till brandmän arbetar (Så fungerar kommunen, 2018). Organisationen är uppbyggd av 

nio olika förvaltningar samt fem stycken kommunföretag: 

Förvaltningarna: 

- Kommunledningskontoret 

- Konsult och uppdrag 

- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 

- Barn- och utbildningsförvaltningen 

- Kultur- och fritidsförvaltningen 

- Miljö- och räddningstjänstförvaltningen 

- Socialförvaltningen 

- Stadsbyggnadsförvaltningen 

- Vård- och omsorgsförvaltningen 

Kommunföretagen: 

- Eskilstuna Energi och Miljö AB 

- Eskilstuna Kommunfastigheter AB 

- Destination Eskilstuna AB 
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- Munktell Science Park/Eskilstuna Jernmanufaktur AB 

- Eskilstuna Logistik och Etablering AB 

 

Alla förvaltningar samt kommunföretagen svarar inför kommunfullmäktige där alla beslut i 

kommunen tas. Förvaltningarna styrs dessutom av kommunstyrelsen, till skillnad från 

kommunföretagen (vilka egentligen är dotterbolag till koncernen Eskilstuna Kommunföretag) 

som har en VD för respektive kommunföretag. Kommunföretagen existerar ”för att aktivt 

stärka ägarkontrollen, öka samverkan och samordning mellan de kommunala bolagen 

samt förbättra ekonomin och minska risken inom bolagssektorn.” (Kommunala bolag, 

2018). Eskilstuna kommun är en offentlig verksamhet vilket gör att alla dokument som 

författas, allas löner, alla mailkonversationer som skrivs och så vidare är offentliga för 

allmänheten.  

Idén till detta examensarbete uppkom tack vare min arbetsplats vid Eskilstuna kommun, hos 

enheten Eskilstuna Direkt. Eskilstuna Direkt är kommunens samlade kontaktcenter, som finns 

till för att hjälpa Eskilstunas invånare att få en närmare kontakt med kommunen. På enheten 

jobbar ca 50 personer vilka tillsammans representerar 20 olika språk. På Eskilstuna Direkt 

jobbar de dagligen med olika dokument från olika förvaltningar – allt från 

bygglovsansökningar till avgiftsregler inom barnomsorg. Dessa dokument tenderar till att 

vara svårlästa och otydliga, vilket även de personer som utformat dokumenten tycker.  

2.1.1 Barn- och Utbildningsförvaltningen 

Barn- och Utbildningsförvaltningen är Eskilstuna kommuns största förvaltning med 3990 

anställda, fördelat på 3258 tillsvidareanställda och 732 visstidsanställda. På 

www.eskilstuna.se beskriver man förvaltningen enligt följande: 

”Barn- och utbildningsförvaltningen organiserar cirka 50 förskolor, 27 grundskolor och tre 

gymnasier, samt ett antal gemensamma enheter som särskolan, Pedagogiskt centrum och 

Interkulturella enheten.” (Barn- och utbildningsförvaltningen, 2018).  

2.1.2 Kultur- och Fritidsförvaltningen  

Kultur- och Fritidsförvaltningen har 250 anställda, fördelat på 215 tillsvidareanställda och 35 

visstidsanställda. Detta gör förvaltningen till en av de minsta i Eskilstuna kommun. Likt Barn- 

och utbildningsförvaltningen finner man en introduktion till Kultur- och fritidsförvaltningen 

på Eskilstuna kommuns hemsida enligt följande: 
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 Förvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas 

invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande 

fritid […] Vi ansvarar för kommunens musikskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, 

fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv. Vi erbjuder bildning, 

upplevelser och aktiviteter av olika slag. Dessutom arbetar vi med att samla, vårda och visa 

kulturarvet. (Kultur- och fritidsförvaltningen, 2018). 

2.2 Tidigare forskning 

Textanalyser av myndigheter, i synnerhet läsbarhetsanalyser, har gjorts tidigare. Att analysera 

myndighetstexter är relativt förlåtande, då dessa, som tidigare nämnts, produceras inom den 

offentliga sektorn och allt material är tillgängligt för allmänheten.  

En större undersökning gjordes av myndighetsspråk i Sverige 2001 av Klarspråksgruppen i 

Regeringskansliet med Catharina Nyström Höög (en av författarna till boken Myndigheterna 

har ordet, vilken finns som referenslitteratur i denna studie) som projektledare. I 

undersökningen tittade man på informationstexter i form av olika typer av beslut från olika 

myndigheter. Informationstexterna togs från olika myndigheter år 2001 som sedan jämfördes 

med beslut från liknande myndigheter 10 år senare, år 2011. Resultatet av undersökningen 

visade att LIX samt den genomsnittliga meningslängden hade minskat drastiskt på 10 år. 

Dock hade texternas totala längd ökat dramatiskt, vilket en tänkbar förklaring presenterades i 

form av att mer mallar används 10 år senare hos några av myndigheterna. Dessa resultat från 

beslutstexterna jämfördes med informationsbroschyrer från olika myndigheter, med samma 

intervall på årtalen. Resultatet man fann i jämförelsen var att broschyrerna var betydligt mer 

lättlästa än beslutstexterna. Det förklaras med att broschyrerna kunde ”ha hämtat textuella 

drag från reklam eller från lättlästa tidningstexter.”. Vidare fann man att under den 

tioårsperiod som broschyrer jämfördes från liknande myndigheter, fanns inga större skillnader 

gällande LIX samt genomsnittlig meningslängd. (Höög, Söderlundh och Sörlin, 2012:73–78)  

Rahm och Ohlsson (2009) analyserade mottagaranpassning och klarspråk utifrån en broschyr 

som skapats av Malmö stad. De gjorde bland annat en jämförelse med broschyren och Svarta 

listan. Resultaten de fick fram var att Malmö stad lyckades med broschyren språkligt – de 

hittade väldigt lite krångliga ord och meningsbyggnader. Dock fann de att Malmö stad 

misslyckades med mottagaranpassningen: ”Med mottagaranpassningen lyckas dock Malmö 

stad sämre. För vilka är mottagarna? Är det alla pensionärer?” (Rahm & Ohlsson 2009:39). 

Resultatet kring den bristande mottagaranpassningen är ett exempel på att myndigheter inte 
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bara måste jobba med de språkliga delarna vid utformningen av textmaterial – myndigheter 

måste även bli bättre på att vara tydliga med till vem eller vilka budskapet riktar sig.  

Nyström Höög är ett återkommande namn gällande granskningen av myndighetstexter. År 

2000 fick Statskontoret i uppdrag att ”utvärdera begripligheten i myndighetstexter och att 

analysera vilket stöd myndigheterna kan behöva i sitt framtida språkvårdsarbete.” 

(Statskontoret, 2001) med just Catharina Nyström Höög i spetsen. Uppdraget samlades i en 

rapport där man tittade på bland annat negativa attityder, mottagaranpassning och tungt 

myndighetsspråk. Förslag till fortsatt arbete kring områdena presenterades löpande i 

rapporten. Deras förslag såg ut enligt följande: 

- Regeringen bör undersöka frågan kring negativa attityder mot språkvård för att få bättre 

kunskap om attityderna, vilket ska hjälpa till i det fortsatta arbetet kring negativa 

attityder mot språkvård. 

- Språkvårdare på myndigheter ska förmedla kunskaper till enskilda skribenter för att 

förbättra mottagaranpassningskunskaper. 

- Den centrala myndighetsspråkvården ska göra insatser mot myndigheterna för en 

fortsatt förändring av myndighetsspråket. 

Man sammanfattar med att språkvårdsinsatserna som då hade gjorts under de senaste åren 

hade gett goda resultat. Dock fann man ”begriplighetshinder i stor omfattning” och 

uppmanade till att ”arbetet med myndighetsspråkvården måste intensifieras.” (Statskontoret, 

2001:107). 

Gällande intimiseringsprocessen hos myndigheter gjordes en undersökning av Rehnberg 

(2017) kring trafikverkets språkbruk. Trafikverket har genomgått en omorganisering, där man 

slog samman gamla banverket tillsammans med gamla vägverket. I undersökningen 

studerades ordet ”modern” och hur olika yrkesgrupper inom trafikverket beskrev sin 

verksamhet utifrån ordet modern då (i sin gamla verksamhet) och nu (hos trafikverket). 

Yrkesgrupperna i fråga var byggledare och samhällsplanerare. Materialet samlades in efter 

fokusgruppsamtal, som sedan transkriberades. Resultaten visade att byggledarna beskrev sin 

gamla verksamhet med ord och fraser som: ”dinosaurier”, ”högtravande myndighet” och 

”som folk undviker att ha en dialog med”. Sin nya verksamhet beskrev byggledarna med 

följande ord och fraser: ”prata med bönder på bönders vis”, ”bra dialog” och ”högt i tak” 

(Rehnberg, 2017:204). Vidare beskrev samhällsplanerarna sin gamla verksamhet med: 

”ingenjörstung”, ”produktionstungt” och ”byråkratiskt”. Samhällsplanerarnas beskrivning av 
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deras nya verksamhet såg ut enligt följande: ”kundfokusering”, ”förnyelse” och ”lyhördhet” 

(Rehnberg, 2017:205).  

Brandin (2014) gjorde en undersökning vars syfte var att jämföra läsbarheten i nyhetsartiklar 

från tre olika kommuner. Studien var av mer kvantitativ karaktär där ett större antal 

nyhetsartiklar analyserades med hjälp av bland annat LIX-analyser. Dock kom hon inte fram 

till några större skillnader; ”Fördelningen mellan de tre kommunernas Ale, Alingsås och 

Arbogas texter ifråga om läsbarhetsindex tycks ganska likvärdig.” (Brandin, 2014:15). 

Resultaten visade bland annat att LIX-värdet varierade mellan kommunernas artiklar från 39,7 

till 44,9.  

En annan intressant undersökning gjordes av Eriksson (2016) gällande läsbarheten i texter 

från Energimyndigheten (2016). Bland metoderna som användes inkluderades en LIX-analys. 

Resultatet visade dock att texternas läsbarhetsindex inte var problemet: ”Men på grund av 

andra faktorer som ordval, abstraktion och fackspråk upplevs texten som mer svårläst. Trots 

att texten ska vara vägledande blir den för vag för att bidra till läsmålet […].” (Eriksson, 

2016:18). Detta visar att en LIX-analys inte kan avgöra fullt ut om en text är svårläst eller 

inte. 

Broman (2017) undersökte läsbarheten i texter mellan olika kommuners hemsidor, med fokus 

på passiva verb och nominaliseringar. Förekomsten av passiva verb är ett tydligt tecken på att 

en text är byråkratisk, eller enklare förklarat svårläst. Detta skapar, enligt Broman, en abstrakt 

text och ju fler passiver och nominaliseringar man använder sig av desto mer svårläst blir den. 

(Broman, 2017:26). Puskala (2009) nämner i detta sammanhang att man med hjälp av passiva 

verb och nominaliseringar kan avpersonifiera människor och istället personalisera abstrakta 

skeenden (Puskala 2009:44). Materialet i Bromans undersökning togs från olika webbplatser 

hos kommunerna där även geografisk placering och invånarantal beaktades i valet av 

kommuner. Här fann hon ett intressant resultat – nominalkvoten ligger relativt högt i alla 

webbplatser som undersöktes, vilket påvisar att kommuner över lag har ett komplicerat 

språkbruk. Vidare kunde skillnader påvisas beträffande invånarantalen i kommunerna, då de 

mindre kommunerna hade ett högre antal passiva verb än vad de större kommunerna hade. En 

tänkbar förklaring var att klarspråksarbetet inte prioriteras lika högt i de mindre kommunerna 

då klarspråksprojekt kostar pengar.  
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3 Metod och material 

I detta kapitel redogörs det vilka olika metoder som ingår i analysen, och i denna studie 

kommer ett flertal olika metoder att tillämpas. Detta för att få ett bredare perspektiv i 

analysen. Materialet som används i studien presenteras även i detta kapitel, samt validitet och 

reliabilitet.  

3.1 Metodbeskrivning 

En av metoderna som tillämpas för analysen av Eskilstuna kommuns dokument är tagen från 

Lennart Hellspongs bok ”Metoder För Brukstextanalys” (2012). Metoden i fråga är en 

läsbarhetsanalys, som passar till denna typ av text: ”Bäst passar det att analysera läsbarheten 

för texter som är klart informativa” (Hellspong, 2012:86), vilket dokumenten som analyseras i 

denna undersökning kan kategoriseras som. I en läsbarhetsanalys, enligt Hellspong, ingår 

följande delar; lässituationen, textens grafiska form, textens språk, textens innehåll samt 

textens sociala funktion. I denna studie har jag valt att begränsa mig till följande delar:  

- Lässituationen. Delar som analyseras under lässituationen är målgrupp, läsmål samt 

omständigheter. Under målgrupp besvaras det vilka personer texten är tänkt att rikta 

sig till. Med läsmålet tittar man på om olika läsare har olika syften. Under 

omständigheter besvaras bland annat om villkoren kan variera mellan olika läsare.  

- Textens grafiska form. Här analyseras de visuella delarna: typografi (teckensnitt, 

teckenstorlek) stavfel och oklar interpunktion. Under typografi analyseras huruvida 

teckensnitt och teckenstorlek samverkar, om teckensnittet passar in till textens syfte 

samt om förvaltningarna har följt riktlinjerna från kommunen vid utformande av 

texter.  

- Textens språk. I denna del tittar man på vilken språkbehärskning texten kräver, samt 

om texten är anpassad till målgruppen och läsmålet. Detta gör man genom att bland 

annat titta på andelen svåra ord samt byråkratiskt språk som förekommer i texten.  

 

Dessa delar innehåller en bra nivå av ”humana aspekter” kring analysen av dokumenten, 

vilka tillsammans med övriga analysverktyg bör ge en bra helhetsbild av studien. Med 

”humana aspekter” menas värden som kräver en abstrakt nivå av analyserande och 
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tankeverksamhet, som bara en människa kan göra. Detta kan kopplas till begreppet 

”kvalitativ bearbetning”: ”Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och 

djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder 

kvantitativa metoder.” (Patel & Davidson, 2011:119).  

Definitionen av vad som är lättläst eller svårläst förklaras på många olika sätt. En lagtext är 

svår i den meningen att den till exempel innehåller många byråkratiska ord, långa meningar 

och många passiva verb. Men för en jurist är texten inte svår – vilket visar att både läsmålet 

och läsaren har en betydande roll. Läsarna av en text kan till exempel ha olika läsvanor, 

utbildningar och så vidare. 

Ett kompletterande analysverktyg som tillämpas till studien är en LIX-analys, som fungerar 

enligt följande: ”Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller 

svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord 

(ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent.” (lix.se, 2018). Denna metod har kritiserats 

på grund av att den bara ger ungefärliga och matematiska uträkningar. Det gör att metoden 

kan missa mänskliga faktorer vid uträkningar, till exempel huruvida ett ord innehållande 

mer än 6 bokstäver faktiskt är svårt eller inte – vilket är en av anledningarna till att fler 

analysmetoder används.  

Formeln för uträkningen samt medelvärden för LIX ser ut enligt följande: 

” […] (antalet ord / antalet meningar) + andelen långa ord i procent (= antalet ord med sju 

eller flera bokstäver x 100 / totala antalet ord). LIX varierar mellan 15 (mycket lätt) och 60 

(mycket svår).” (Hellspong, 2012:88).  
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För att få en uppfattning om hur skalan gestaltar sig gällande lättläst/svårläst, följer här 

tabell 1 som visar hur man tolkar LIX-värdena: 

 

Tabell 1  

LIX-Värde: Beskrivning 

20  Mycket lätt 

30  Lätt 

40 Medelsvår 

50 Svår 

60  Mycket svår 

 

Tolkningsvärdena är hämtade från Läsbarhet, där författaren Hugo Björnsson (1968:89) 

även är LIX-analysens grundare. I boken beskrivs LIX-värdet 40 med ordet ”Medelmåttig”, 

vilket kan uppfattas som ålderdomligt – därav ändringen till ”Medelsvår” i tabellen. Lix.se 

har valt att namnge värdena utefter LIX-värdet, exempelvis med ”medelsvår, normal 

tidningstext” eller ” svårt, men normalt värde för officiella texter”. De är dock tydliga med att 

poängtera dess innebörder: ”Observera att LIX endast ger en fingervisning om hur lätt eller 

svår en text är. Tolkningen av LIX-värdet är inte någon exakt vetenskap utan snarare en 

indikation på vilken nivå texten ligger.” (www.lix.se, 2018). Även Björnsson (1968:114) 

problematiserar LIX-analysen, då han påpekar att det finns långa ord som är lätta samt korta 

ord som är svåra. Exempel på dessa som han tar upp är vardagsrum och bussförare (långa 

men lätta) samt alv och nesa (korta men svåra).    

Vidare kommer ord att tas ut från dokumenten och jämföras med ”Svarta Listan” från 

Statsrådsberedningen (Regeringskansliet, 2011). Den Svarta Listan är ett initiativ från 

regeringskansliet där syftet beskrivs enligt följande:  

Svarta Listan har varit ett viktigt redskap i arbetet med att modernisera ord och fraser i 

författningarna alltsedan den gavs ut första gången 1988 […] Ordlistan tar upp ord som ger ett 

stelt, kanslispråkligt intryck. (Regeringskansliet, 2011:3).  

Svarta listan används som en ytterligare analysmetod på grund av dess förtroendenivå. 

Svarta listan är ett analysverktyg som skapats av regeringskansliet i syfte av att förenkla 

myndighetsspråk känns givet i en studie av denna karaktär. Tillvägagångssättet kring 

jämförelsen av ord med Svarta listan i studien går till på följande sätt: hela dokumentens 
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texter klistras in på lix.se (varje dokument för sig), där orden spaltas upp. Sedan jämförs ord 

för ord med Svarta listan för att se om de finns med i dokumenten.  

3.2 Materialbeskrivning 

Materialet har samlats in från Eskilstuna kommuns webbplats; www.eskilstuna.se (2018). 

Från Barn- och utbildningsförvaltningen analyseras dokumentet ”Tillämpningsföreskrifter 

gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg” (se bilaga 1). Från Kultur- och 

fritidsförvaltningen analyseras dokumentet ”Prislista 2018 - Uthyrning arenor & lokaler & 

scener” (se bilaga 2). 

Dokumentet ”Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg” har ett syfte som innefattar att informera kommunens invånare om regler för 

placeringar och avgifter på förskola, fritids och pedagogisk omsorg. I dokumentet finns bland 

annat: 

- Förklaringar kring de olika verksamheterna som erbjuds 

- Förklaringar kring vad fakturering grundas på 

- Förklaringar kring vilka krav och skyldigheter som ställs på 

vårdnadshavaren/vårdnadshavarna 

För att kunna informera vårdnadshavare om avgifter och regler är detta dokument som ett 

uppslagsverk, det ska finnas en förklaring till alla frågor som kan tänkas uppkomma kring 

barnomsorgsavgifter och regler. Dokumentet är 4 sidor långt och innehåller 897 ord. 

Liknande syfte har dokumentet ”Prislista 2018 - Uthyrning arenor & lokaler & scener” – att 

informera kommunens invånare om regler och priser vid uthyrning av arenor, lokaler och 

scener. Skulle några oklarheter uppstå gällande skyldigheter om någon till exempel hyrt en 

lokal, finns dokumentet till hands för att reda ut eventuella oklarheter. Det kan handla om 

konsekvenser vid en ostädad lokal efter uthyrning, eller vem som bär ansvaret vid skador av 

en lokal under uthyrningstillfället. 

Anledningen till valen av förvaltningar och dokument beror på att dokumenten i fråga fyller 

ungefär samma syfte. Det handlar om regler för kommunens invånare som tar del av 

Eskilstuna kommuns tjänster – Förskola/fritids/pedagogisk omsorg kontra hyra av 

festlokaler/idrottshallar/scener. Dokumenten i sig innehåller även ungefär lika många ord till 

antalet; Barn och Utbildningsförvaltningens dokument innehåller 897 ord och Kultur- och 



16 

 

fritidsförvaltningens dokument innehåller 1387 ord. Det var även intressant att jämföra 

Eskilstuna kommuns största förvaltnings dokument gentemot en av de minsta förvaltningarna. 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Vid kvantitativa analyser är validitet och reliabilitet viktigt, vilket beskrivs i 

Forskningsmetodikens grunder: ”Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att 

undersöka, dvs. vi måste veta att vi har god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett 

tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att vi har god reliabilitet.” (Patel & Davidson, 2011:102). 

En bra metod att använda vid analysering av textmaterial är en läsbarhetsanalys. En 

läsbarhetsanalys som metod för att analysera svårighetsgraden på texterna är bra att ha med 

gällande de humana aspekterna som beskrevs i avsnitt 3.1. Ett kompletterande verktyg är den 

tidigare nämnda LIX-analysen. Den ger konkreta siffror med tillhörande tabeller som gör det 

mer överskådligt i analysen. Analyser kan annars lätt bli abstrakta och sakna konkretisering. 

Men även en LIX-analys har sina nackdelar, där de kan bli för matematiska och missa 

humana aspekter. Under avsnitt 3.1 beskrevs kritiken av denna metod som tas i beaktande. 

Därför ingår fler analysverktyg för att ge andra perspektiv samt en klarare bild av studien.  

Vidare kompletteras analysen med en jämförelse av alla ord i dokumenten med hjälp av 

Svarta Listan. Jämförelsen gjordes mellan alla orden i texterna, som spaltades upp med 

hjälp av lix.se (för att få en överskådlig lista av alla ord) och de ord som bör undvikas enligt 

Svarta listan. Resultatet man får är hur många ord som bör undvikas enligt regeringskansliet 

per dokument som analyseras. Det ger sedan en överblick om hur stor andel svåra ord som 

återfinns i dokumenten. Den svarta listan är en betrodd lista som årligen ges ut av 

regeringskansliet.  

Dessa metoder som redovisats i detta kapitel går att koppla till vad som bör ingå i en 

kvantitativ analys enligt Patel & Davidson (2011) gällande validitet och reliabilitet: 

Metoderna undersöker det som jag avser att undersöka samt att det görs på ett tillförlitligt 

sätt. 

4 Resultat 

Här redovisas resultaten för både Barn- och utbildningsförvaltningens och Kultur- och 

fritidsförvaltningens dokument. Förvaltningarna är uppdelade i separata resultatdelar där alla 
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analysmoment ingår. Till en början redovisas resultatet för respektive förvaltning från 

läsbarhetsanalysen enligt Lennart Hellspong (2012), vilka ger en mer abstrakt del för det 

samlade resultatet. Sedan följer jämförelsen från Svarta listan samt resultatet från LIX-

analysen, vilka ger mer mätbara och visuella resultat gentemot läsbarhetsanalysen.  

4.1 Barn- och Utbildningsförvaltningens dokument 

4.1.1 Lässituationen 

Texten finns tillgänglig under fliken ”Utbildning och barnomsorg” på Eskilstuna kommuns 

hemsida. Målgruppen är vårdnadshavare med barn placerade i Eskilstuna kommuns skolor, 

förskolor och pedagogisk omsorg. Dock riktar sig dokumentet enligt Barn- och 

utbildningsförvaltningen till fler målgrupper: ”Målgruppen är huvudmän för kommunala och 

fristående verksamheter, Eskilstuna Direkt, tjänstemän och politiker, förskolepersonal och 

medborgare […]” (se bilaga 1). För att läsa dokumentet krävs förkunskaper i det svenska 

språket och man bör även vara insatt i hur det svenska systemet fungerar med skattebetalning, 

bruttoinkomst/nettoinkomst osv. En motivation krävs av läsaren i form av att vilja placera sitt 

barn inom Eskilstuna kommuns barnomsorg. 

Läsmålet kan uppfattas på olika sätt. En uppfattning kan vara att vårdnadshavarnas mål är att 

de ska kunna läsa dokumentet för att få svar om regler och avgifter. Enligt Barn- och 

utbildningsförvaltningen finns dock fler läsare och därav uppkommer olika mål: Huvudmän 

(läs rektorer och förskolechefer) ska kunna använda dokumentet som ett hjälpmedel i deras 

dagliga arbete. Detsamma gäller Eskilstuna Direkt (Eskilstuna kommuns kontaktcenter), 

tjänstemän och politiker samt förskolepersonal. Sistnämnt dyker medborgare upp, vilket kan 

betyda att medborgarna prioriterades sist när dokumentet utformades.  

Vidare analyseras under vilka omständigheter läsarna möter texterna. Här beror det på vilka 

av läsarna man tittar på. Tjänstemännen och medarbetarna inom kommunen läser dokumentet 

i sitt arbete. Vårdnadshavarna däremot, läser dokumentet i privat syfte. Därför kan man säga 

att villkoren skiftar mellan de olika läsarna - vilket dokumentet borde anpassas utefter.  

4.1.2 Textens grafiska form 

Gällande stavfel och oklar interpunktion finns ingenting att anmärka på i dokumentet. 

Typografiskt sett samverkar teckensnittet samt teckenstorleken bra, det är läsbart ur det 

perspektivet. Eskilstuna kommun använder sig av en grafisk profil, där man kan läsa om vilka 
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typsnitt som ska användas vid utformning av texter: ”För långa texter kan det ibland behövas 

ett typsnitt med seriffer. I dessa fall gäller Garamond som typsnitt.” (www.eskilstuna.se, 

2018:22).  

Ett typsnitt med seriffer kan även kallas antikvor – vars användning i löpande text även 

rekommenderas i boken Typografisk Handbok: ”För löpande text i tidskrifter och böcker 

lämpar sig antikvan alldeles bestämt bäst.” (Hellmark, 2006:26). Detta efterföljs i dokumentet 

”Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg” där 

just Garamond används som typsnitt.  

Huruvida textens bredd påverkar läsbarheten analyseras också. I detta dokument tillämpas ett 

indrag på vänster sida vilket gör att styckena inte blir för långa, visuellt sett.  

4.1.3 Textens språk 

I dokumentet från Barn- och utbildningsförvaltningen förekommer 311 ord med fler än 6 

tecken, vilket motsvarar 34,6% av de totalt 897 orden. Av de 311 orden förekommer exempel 

på mer högtravande och fackliga ord: debiteras, maxtaxa, reducerad, tillgång och så vidare. 

Ingenstans i texten finns någon form av ordförklaringar, vilket ställer krav på läsarens 

kunskaper i det svenska språket. Många av orden som förekommer kan vara svåra för 

vårdnadshavarna att tyda.  

Texten kan bli svår att läsa på grund av de långa meningarna, sett till antal ord. Ett exempel 

på en lång mening med många ord: 

”Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling som 

endast kan ges i form av fritidshem ska dock erbjudas sådan utbildning till och med 

vårterminen det år barnet fyller 13 år.” (se även bilaga 1) 

Meningslängden gör att läsaren lätt kan tappa bort sig under en mening och måste börja om. I 

dokumentet förekommer en hel del vänstertunga meningar (meningar med många ord före det 

första finita verbet) vilket försvårar läsningen, exempel (det första finita verbet fetmarkeras 

och understryks): 

- Det hushåll vars sammanlagda bruttoinkomst är lägre än 13 000 kronor per månad är 

avgiftsbefriat. 

- Den högsta avgiften i den aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen betalas för det yngsta 

barnet i hushållet. 
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Den tematiska bindningen fungerar bra och tydligt, tema och rema med dess referenter är väl 

synliga genom dokumentet. Ett exempel på den tydliga tematiska bindningen: 

”Den högsta avgiften i den aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen betalas för det yngsta 

barnet i hushållet. Yngsta barnet räknas alltid som barn nummer ett.” (se även bilaga 1) 

Även den röda tråden följs genom hela dokumentet kombinerat med tydliga uppdelningar i 

texten, vilka skapar en läsvänlig komposition. 

4.1.4 Svarta listan 

Jämförelsen mellan orden i dokumentet och Svarta listan påvisade att ej rekommenderade ord 

fanns med i dokumentet. Följande ord fanns med: 

- erhåller 

- erhållits 

- föreligger 

- tillämpnings(föreskrift)er 

Det här resultatet påvisar att Barn- och utbildningsförvaltningen förmodligen inte har tagit 

hänsyn till att se över innehållet av byråkratiska och krångliga ord i texten.  

4.1.5 LIX-analys 

LIX-värdet för dokumentet är 52 enligt lix.se (2018). Värdet är väldigt nära 60, vilket enligt 

Hellspong (2012) beskrevs i avsnitt 3.1 som ”mycket svår”. Däremot anses resultatet som 

”svårt, men normalt värde för officiella texter” enligt lix.se (2018).  

4.2 Kultur- och Fritidsförvaltningens dokument 

4.2.1 Lässituationen 

Dokumentet från Kultur- och fritidsförvaltningen finns på www.eskilstuna.se under fliken 

”Uppleva och göra”. Målgruppen för detta dokument är medborgare, föreningar och företag 

inom Eskilstuna kommun enligt Kultur- och fritidsförvaltningen (se bilaga 2). Även denna 

text kräver kunskaper i det svenska språket samt att dokumentet förutsätter att man är insatt i 

det svenska samhället och hur det fungerar – myndig ålder, depositionsavgift, fakturering och 

så vidare. Här krävs en motivation av läsaren om att vilja ta del av Kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänster i form av att hyra lokal, utrustning eller scen.  
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Läsmålet i detta dokument är tydligare i jämförelse med Barn- och utbildningsförvaltningens 

dokument, alla målgrupper (medborgare, föreningar och företag) som läser detta har samma 

läsmål – att få reda på regler och priser. Det här dokumentet upplevs som mer anpassat för 

alla målgrupper på grund av att det finns tydliga uppdelningar i texten som påvisar vilken 

målgrupp det gäller.  

Under vilka omständigheter läsarna möter detta dokument är likt Barn- och 

utbildningsförvaltningens dokument, det är uppdelat (i detta fall på privat, förening och 

företag) vilket gör det tydligt under vilken omständighet man läser dokumentet. Det gör att 

villkoren skiftar mellan läsarna – dock är Kultur- och fritidsförvaltningens dokument mer 

anpassat till alla målgrupperna på grund av deras uppdelningar.  

4.2.2 Textens grafiska form 

Gällande oklar interpunktion finns fler meningar att anmärka på. 

Exempelmening 1 (vilken även är dokumentets titel): 

- ”Prislista 2018 - Uthyrning arenor & lokaler & scener”  

Oklar interpunktion - bör skrivas enligt följande: Prislista 2018 - Uthyrning arenor, lokaler 

och scener.  

Exempelmening 2: 

- Ledaren ska lämna lokalen sist och är skyldig att se till att material, redskap och dylikt 

återställs till anvisad plats, att samtliga dörrar och fönster är stängda och låsta, belysning 

släckt, vattenkranar avstängda samt att lokalen lämnas före nästa kunds hyrestid börjar.  

(Oklar interpunktion, det finns totalt 6 satser i meningen som bör delas upp i fler meningar) 

 

Typografin i dokumentet följer inte kommunens grafiska profil. Här använder man typsnittet 

Calibri i dokumentet, vilket strider mot kommunens policy gällande den grafiska profilen. 

Valet av typsnitt strider även mot grundläggande typografiska regler. Calibri är ett typsnitt 

som kategoriseras under sanserifer, och dess användning beskrivs i Typografisk Handbok: 

”Med sin enklare bokstavskonstruktion lämpar sig sanserifen däremot väl till affischer och 

reklambudskap som ska läsas på håll.” (Hellmark, 2006:26–27).  

Textens bredd skiljer sig i detta dokument från Barn- och utbildningsförvaltningens 

dokument. Här finns inga indrag på någon sida, vilket gör att styckena blir väldigt breda 

visuellt och det försvårar läsningen och orienteringen för ögat.  
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4.2.3 Textens språk 

Gällande byråkratiskt språk följer här ett exempel från dokumentet (se även bilaga 2):  

- ”Om lokalen inte grovstädas efter hyrestillfället debiteras hyresgästen en kostnad för den tid 

städning kräver.”  

Här bör man lägga till några ord för att förtydliga (förändringsförslaget understryks och 

fetmarkeras): ” Om lokalen inte grovstädas efter hyrestillfället debiteras hyresgästen en 

kostnad för den tid städning av lokalen kräver.”.  

I dokumentet från Kultur- och fritidsförvaltningen förekommer 475 ord med fler än 6 tecken, 

vilket motsvarar 34,1% av de totalt 1391 orden. Den siffran är väldigt lik Barn- och 

utbildningsförvaltningens dokument som hade 34,6% (se avsnitt 4.3.3). Bland de 475 ord som 

innehöll mer än 6 bokstäver återfanns även i detta dokument en hel del fackspråkliga och 

högtravande ord: stödberättigad, reglerar, upplåts, subventionerat och så vidare. Inte heller i 

detta dokument finner man några förklaringar till orden, vilket återigen ställer kravet på 

läsaren om kunskaper i det svenska språket.  

Texten är svår att läsa med tanke på de långa meningarna (sett till antal ord). Tidigare 

nämndes det att läsaren lätt kan tappa bort sig under en mening och måste börja om – detta i 

kombination med de visuellt breda styckena gör det ännu svårare att läsa dokumentet. 

Exempel på vänstertunga meningar i detta dokument (det första finita verbet fetmarkeras och 

understryks): 

- ”Varje verksamhet och/eller brukare av lokaler och idrottsanläggningar är skyldig att följa 

kommunens anvisningar för respektive lokal/anläggning och att anmäla skador och brister 

som upptäcks i direkt anslutning till den hyrda lokalen/anläggningen.”  

- ”För bokning av matsal/aula/samlingsrum avsedd för fest krävs att hyresgästen är över 25 

år.”  

- ” Om lokalen inte grovstädas efter hyrestillfället debiteras hyresgästen en kostnad för den 

tid städning av lokalen kräver.” (Meningen är vänstertung och innehåller även ord i passiv 

form på två ställen: ”grovstädas” samt ”debiteras”.) 

I Kultur- och fritidsförvaltningens dokument fungerar den tematiska bindningen mindre bra. 

Se detta exempel: 

”6. Alla hyresgäster får en faktura för hyran. Kontantbetalning accepteras inte. Den som inte 

lämnar tillbaka tagg eller nyckel får betala en avgift på 70 kronor för tagg och 300 kronor för 
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nyckel. En ekonomisk kontroll av hyresgäster görs innan godkännande av bokning. När 

betalningsförmågan bedöms som osäker kan Kultur och fritidsförvaltningen kräva 

förskottsbetalning. Vid vissa arrangemang krävs att arrangören betalar in en deposition som 

säkerhet för eventuella tillkommande kostnader.” 

I texten finns ingen tydlig dispositionsstrategi, det saknas sambandssignaler och tankeled. 

Texten borde istället vara formulerad i punkter, då behöver inte dispositionsstrategi och 

sambandssignaler tas i beaktande. En otydlig dispositionsstrategi gör att det blir svårt att följa 

en röd tråd i texten, vilket tyvärr återspeglas i hela dokumentet.  

4.2.4 Svarta listan 

Jämförelsen mellan Kultur- och fritidsförvaltningens dokument och Svarta listan visade att 

bara ett ord fanns med i dokumentet: utgår. Det är positivt i den bemärkelsen att det inte finns 

många ord från listan med i dokumentet, dock så försvarar det inte det faktum att texten 

innehåller många långa ord med byråkratisk klang. Resultatet ger i alla fall en jämförelse i 

form av att detta dokument innehåller mindre ord från Svarta listan än Barn- och 

utbildningsförvaltningens dokument. Dessutom innehåller detta dokument 494 fler ord än 

Barn- och utbildningsförvaltningens dokument, vilket gör att andelen blir ännu mindre. 

4.2.5 LIX-analys 

LIX-värdet för dokumentet är 47 enligt lix.se (2018). Värdet är något lägre än Barn- och 

utbildningsförvaltningens dokument (som hade 52), men fortfarande ganska nära gränsen för 

”mycket svår” text. Resultatet anses dock som ”medelsvår, normal tidningstext” enligt lix.se 

(2018).  

5 Diskussion 

Detta kapitel är uppdelat i två delar, resultatdiskussion och metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultaten från min studie, och relateras till tidigare forskning 

från avsnitt 2.2. I metoddiskussionen diskuteras metodvalen. 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på om svårighetsgraden skiljer sig mellan två olika 

förvaltningars liknande dokument hos Eskilstuna kommun. Svårighetsgraden bedömdes 
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utifrån en läsbarhetsanalys samt kompletterande analysverktyg. Dokumenten visade sig vara 

mer eller mindre svårlästa vilket resultatdelen svarade på. Skillnad fanns även mellan 

förvaltningarnas sätt att skriva på, gällande fler delar från de olika analysverktygen.  

Min studie skulle besvara om dokumenten i fråga var svårlästa eller inte, vilket flera resultat 

påvisade. Båda dokumenten som analyserades i denna studie innehöll bland annat en hög 

andel långa och sammansatta ord, byråkratiska ord och höga LIX-värden. Dessa resultat är i 

enighet med Bromans (2017) undersökning vilken påvisade kommunernas höga nominalkvot 

samt höga andel passiva verb. Tillsammans styrker resultaten från min och Bromans 

undersökning tesen i avsnitt 1 om att kommuners texter kan vara svårlästa och krångliga. 

Vidare kan man diskutera huruvida storleken på kommun sett till invånarantalet kan ha en 

påverkan i svårighetsgraden i dokumenten från min studie. Eskilstuna kommun är bland de 

större kommunerna i Sverige, vilket inte är i enighet med Bromans undersökning som visade 

att större kommuner hade ett mindre antal passiva verb gentemot mindre kommuner. Däremot 

visade resultaten att den större förvaltningen av de två förvaltningarna (Barn- och 

utbildningsförvaltningen) stod för det mer välstrukturerade dokumentet. Man följer Eskilstuna 

kommuns grafiska profil med rätt typsnitt och jobbar mer med indrag för att öka läsbarheten. 

Detsamma gäller felstavningar och oklara interpunktioner, där står Barn- och 

utbildningsförvaltningen för det mest korrekta språkbruket (se avsnitt 4.3.2 samt avsnitt 

4.4.2). 

I denna undersökning analyserades inte myndigheternas intimisering som nämndes i form av 

ett citat under avsnitt 1. Det man kan säga är att de dokumenten som analyserades i denna 

studie har en bit kvar gällande intimiseringen, då de inte använder ett personligt tilltal. Dock 

påvisade den tidigare undersökningen av Nyström Höög m.fl. (2012) att myndigheternas 

språkbruk under en tioårsperiod hade genomgått en drastisk förändring åt det positiva hållet 

gällande LIX-värden samt genomsnittlig meningslängd (se avsnitt 2.2). 

Ett annat resultat som bör beaktas är huruvida Barn- och utbildningsförvaltningen hade 

alldeles för många målgrupper. De misslyckades med mottagaranpassningen och skulle 

behöva utforma ett nytt dokument som enbart riktar sig mot medborgarna, med ett mer 

intimiserat språk. Originaldokumentet kan behållas och användas i det vardagliga arbetet som 

ett styrdokument där all information finns tillgänglig för rektorer, politiker, kontaktcenter och 

förskolechefer. Att Barn- och utbildningsförvaltningens dokument misslyckades med 

mottagaranpassningen är i enighet med Rahm och Ohlssons undersökning, där även Malmö 

stad misslyckades med mottagaranpassningen (2009). Däremot visade resultatet från Kultur- 
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och fritidsförvaltningens dokument att de hade det mer tydliga upplägget gällande 

målgruppen.  

Gemensamt resultat för båda förvaltningarna var att båda dokumenten var mer eller mindre 

svårlästa. LIX-värdena på dokumenten låg på 52 (Barn- och utbildningsförvaltningen) samt 

47 (Kultur- och fritidsförvaltningen) vilket låg väldigt nära klassificeringen ”mycket 

svårläst”. Dessa resultat kan jämföras med Brandins undersökning (2014), vilken påvisade att 

de kommuner som hon jämförde hade LIX-värden på sina nyhetsartiklar mellan 39,7 och 44,9 

(se avsnitt 2.2). LIX-värdena hon fick fram i sin undersökning är närmre klassificeringen 

”lätt” och ”medelsvår”, vilket stärker ytterligare att dokumenten som analyserades i min 

studie var svårlästa.  

I min undersökning användes Svarta listan som ett kompletterande analysverktyg, för att se 

om byråkratiska ord fanns med i dokumenten. Resultatet påvisade att ord förekom i båda 

dokumenten, dock hade Barn- och utbildningsförvaltningens dokument ett större antal och en 

högre andel ord från Svarta listan. Resultatet från min undersökning kan jämföras med Rahm 

och Ohlssons (2009) undersökning, där Malmö stad lyckades med att undvika ord från Svarta 

listan i sina broschyrer. Det kan påvisa att Malmö stad aktivt jobbar med Svarta listan vid 

utformning av text, vilket egentligen alla kommuner och myndigheter borde göra.  

Båda dokumenten innehöll en hög andel svåra ord samt att båda dokumenten innehöll en hel 

del vänstertunga meningar. Det som skiljde dokumenten åt mest gällande textens språk var 

den tematiska bindningen, där Barn- och utbildningsförvaltningen hade en tydligare 

dispositionsstrategi.   

LIX-analyserna visar att min hypotes stämmer gällande vilken förvaltnings dokument som är 

mest svårläst – Barn- och utbildningsförvaltningens dokument hade ett LIX-värde på 52 

jämfört med Kultur- och fritidsförvaltningens 47. Även jämförelserna mellan dokumenten och 

Svarta listan stärker min tes där Barn- och utbildningsförvaltningens dokument innehåller fler 

ord som finns i Svarta listan än Kultur- och fritidsförvaltningens dokument. 

Slutligen kan det faktum att båda förvaltningarnas dokument innehåller en hög andel långa, 

byråkratiska och högtravande ord förankras med min hypotes om att båda dokumenten är 

svårlästa. Dokumenten kan betraktas med en förhoppning om att förvaltningarna kommer att 

genomgå intimisering - att skriva mer vardagligt och mottagaranpassat. 
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5.2 Metoddiskussion 

Metoderna som tillämpats i studien har som tidigare nämnt använts vid många andra studier. 

När det gäller just läsbarhet är Lennart Hellspong ett välkänt namn, i synnerhet gällande 

brukstextanalyser. Därför kändes Metoder för Brukstextanalyser (2012) och analysmetoden 

läsbarhetsanalys som ett lämpligt analysverktyg för min studie med tanke på både validitet 

och reliabilitet. De kompletterande metoderna LIX och Svarta listan adderades som jag 

nämnde tidigare för att få ett bredare perspektiv i analysen. Analysverktygen (LIX samt 

Svarta listan) i sig känns väldigt konkreta och matematiska, men i kombination med 

Hellspongs läsbarhetsanalys kände jag att man skulle få en bättre helhet i studien. I avsnittet 

tidigare forskning presenteras flertalet undersökningar som använt sig av LIX och Svarta 

listan som kompletterande analysmetoder (se avsnitt 2.2). 

Ett problem som jag stötte på under studien uppkom när jag började ha kontakt med de två 

förvaltningarna. Kommunikationen blev omständlig till och från, och det gav mig en idé om 

att analysera sättet de olika förvaltningarna svarade på. Det tog för lång tid att maila fram och 

tillbaka, och skulle i så fall gjorts via fysiska möten. Ett annat problem gällande den 

kvalitativa karaktären av studien, var dess tidsåtgång som jag underskattade. Att analysera 

texterna tog längre tid än jag trodde, vilket bekräftas i metodlitteraturen: ” […] kvalitativa 

undersökningar är tids- och arbetskrävande.” (Patel & Davidson, 2011:120). 

Vidare kan valet av material diskuteras. Valet av att använda ett dokument per förvaltning 

baserades på att jag ville genomföra en kvalitativ analys. En analys som baserades på olika 

analysmetoder där de humana aspekterna beaktades tillsammans med de kompletterande 

analysmetoderna. Detta istället för att göra en kvantitativ analys med fler dokument, som kan 

anses som mer matematiska vid jämförelser med tillhörande tabeller och dylikt.  

6 Framtida forskning 

En intressant del i en möjlig framtida forskning skulle kunna behandla kulturen inom större 

organisationer, kopplat till språket. Ett förslag skulle kunna vara att man gör en kvantitativ 

studie med fler informanter från en stor organisation, privat som offentlig, och skickar ut 

frågeformulär där svaren kan jämföras kopplat till organisationskultur. Finner man då 

kopplingar mellan språkbruket/sättet att svara på och organisationskulturen?  
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Vidare skulle man kunna undersöka intimiseringen hos myndigheter. En kvantitativ studie där 

man samlar material likt Nyström Höög mfl. (2012), men med material där man tar vid där 

deras studie slutade och en tioårsperiod framåt i tiden. Detta för att se var myndigheterna står 

i intimiseringsprocessen. 
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Bilaga 1 – Tillämpningsföreskrifter gällande 
taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 
 
Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg  

Eskilstuna kommun tillämpar maxtaxa vilket innebär att en övre gräns är satt för hur hög 

avgiften får vara. Maxtaxan indexregleras vilket genererar ett nytt inkomsttak varje år.  

Taxan gäller för barn inskrivna på förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på 

obekväm arbetstid oavsett huvudman.  

 

Tillämpningsföreskrifter  

Avgift faktureras för innevarande månad, från och med beslutad placeringsdag, oavsett när 

barnet börjar och för 12 månader per år. Avgift betalas oavsett om plats utnyttjas eller inte.  

 

Avgiftsunderlag  

Avgiftens storlek grundas på:  

– hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad där barnet är 

folkbokfört.  

– på antalet barn som hushållet har inskrivna i avgiftsbelagd verksamhet.  

Det hushåll vars sammanlagda bruttoinkomst är lägre än 13 000 kronor per månad är 

avgiftsbefriat.  

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas personer som utan 

att vara gifta med varandra lever tillsammans under äktenskapsliknande former  

– och har gemensamt barn  

– och är folkbokförda på samma adress.  

Vårdnadshavaren ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas om hushållets avgiftsgrundande 

inkomst samt andra uppgifter som påverkar avgiften.  

 

Månadsavgift  

Den högsta avgiften i den aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen betalas för det yngsta 

barnet i hushållet. Yngsta barnet räknas alltid som barn nummer ett. 
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Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Syskon som är inskrivet i 

förskoleverksamhet eller fritidshem erhåller syskonrabatt enligt nedan.  

Förskola och annan pedagogisk omsorg  

Barn 1 3 % av inkomsten  

Barn 2 2 % av inkomsten  

Barn 3 1 % av inkomsten  

Barn 4 och därefter ingen avgift  

Fritidshem  

Barn 1 2 % av inkomsten  

Barn 2 1 % av inkomsten  

Barn 3 1 % av inkomsten  

Barn 4 och därefter ingen avgift  

 

Avgiftsfri förskola  

Allmän förskola för 3-5 åringar börjar gälla från och med den första augusti det år barnet 

fyller 3 år och innebär rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år. Om vistelsetiden 

överstiger 525 timmar per år betalas en avgift reducerad med 25 %.  

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt till avgiftsfri förskola med 15 timmar i 

veckan. Om vistelsen överstiger 15 timmar per vecka betalas en avgift reducerad med 30 %.  

Den sammanlagda avgiften får inte överskrida avgiften för en plats enligt maxtaxan. 

  

Inkomstredovisning  

För korrekt avgiftssättning ska hushållet, där barnet är folkbokfört, i första hand lämna 

uppgift om sina inkomster i kommunens e-tjänst på eskilstuna.se som därefter fastställer 

hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den som inte har tillgång till e-tjänsten eller saknar e-

legitimation kan kontakta Eskilstuna direkt via brev, telefon eller besök.  

Om inkomstuppgifter inte registreras debiteras avgift efter högsta inkomst och vid för lågt 

uppgiven inkomst efterdebiteras mellanskillnaden. Eskilstuna kommun utför årliga 

inkomstkontroller hos Skatteverket.  

 

Fritidshem  

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder fram till och med 

vårterminen det år eleven fyller 10 år, eller till och med årskurs tre.  
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Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling som 

endast kan ges i form av fritidshem ska dock erbjudas sådan utbildning till och med 

vårterminen det år barnet fyller 13 år. (14 kap. 6 § skollagen)  

Lovplats som erbjuds under sommarlovet, på lov/lovdagar samt skolans upprops- och 

avslutningsdagar jämförs med inskriven plats på fritidshem och debiteras enligt ordinarie 

maxtaxa.  

Tillfällig plats på fritidshem erbjuds elever utan ordinarie placering men med ett tillfälligt 

omsorgsbehov och faktureras med 50 kronor per dag. Om omsorgen uppgår till fler än fem 

dagar per kalendermånad betalas hel månadsavgift.  

Öppen fritidsverksamhet erbjuds samtliga elever från och med höstterminen det år eleven 

fyller 10 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.  

I den öppna fritidsverksamheten är eleverna inte inskrivna och grupperna kan vara stora. 

Verksamheten erbjuder inte samma pedagogiska verksamhet och tillsyn som fritidshemmen 

och vårdnadshavarna är ytterst ansvariga för var eleven befinner sig efter skolans slut. 

Mellanmål serveras kostnadsfritt.  

Lovverksamhet erbjuds under sommarlovet, på lov/lovdagar samt skolans upprops- och 

avslutningsdagar. Deltagande kräver föranmälan för att eleven ska kunna erbjudas lunch och 

mellanmål. Deltagande och måltider erbjuds kostnadsfritt. 

Avgiften reduceras vid styrkt sjukdom hos barnet för den tid som sammanhängande överstiger 

21 dagar. Reducering sker med kalenderdagsavgiften för varje sjukdag, det vill säga, från och 

med dag 22. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.  

Schema  

Barnets schema ska registreras och vårdnadshavaren ansvarar för att tiderna är aktuella. 

Närvarotiden ska anpassas med hänsyn till vårdnadshavarens förvärvsarbete, studier eller 

barnets eget behov.  

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemmet har rätt att stänga två dagar per termin för 

planering eller kompetensutveckling för personal. Datum ska meddelas vårdnadshavaren i 

god tid och ingen avgiftsreducering ges.  

Växelvist boende  

Icke sammanboende vårdnadshavare med gemensam vårdnad och där barnet har växelvist 

boende, delar på ansvaret för barnets plats om båda vårdnadshavarna har behov av placering 

för barnet. Vårdnadshavarna debiteras var för sig utifrån respektive inkomst och behov av 

omsorgstid. 
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Uppsägning av plats  

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit in. Om 

barnet har två vårdnadshavare ska uppsägning göras av båda parter. Under uppsägningstiden 

betalas avgift.  

Om särskilda skäl föreligger för längre tids frånvaro kan platsen begäras vilande i upp till tre 

månader. Avgift betalas under frånvarotiden.  

Kommunen har rätt att säga upp ett barns placering om inte flera avgifter efter påminnelser är 

betalda. Detta sker efter noggrann kartläggning av familjens situation och alltid i samarbete 

med berörda förvaltningar.  

Uppsägning kan också ske om platsen erhållits på felaktiga grunder, om rätten till förskola, 

fritidshem eller pedagogisk omsorg upphört eller om platsen inte utnyttjas enligt 

överenskommelse. 
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Bilaga 2 - Prislista 2018 - Uthyrning arenor 
& lokaler & scener 
 

Prislista 2018 

UTHYRNING 

arenor & lokaler & scener 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Vad vill du göra? 

För vem vill du göra detta? 

Vad kostar det? 

 

Eskilstuna kommun hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till 

föreningar, allmänhet och företag för att underlätta för medborgarna att ta del av och delta i 

kultur- och idrottsaktiviteter. För att lokalerna ska komma till största möjliga nytta, ska 

lokalerna användas i så hög grad som möjligt. I lokalerna ska det bedrivas ett brett och 

varierat utbud av aktiviteter. 

 

Generella bestämmelser för lokaluthyrning 

1. Lokaler, scener och idrottsanläggningar hyrs ut och upplåts i befintligt skick. Detta kan 

innebära att lokaler och anläggningar har något skiftande kvalitet och funktion beroende på 

byggnadens och/eller anläggningens ålder och skick. 

2. Varje verksamhet och/eller brukare av lokaler och idrottsanläggningar är skyldig att följa 

kommunens anvisningar för respektive lokal/anläggning och att anmäla skador och brister 

som upptäcks i direkt anslutning till den hyrda lokalen/anläggningen. 

3. Om kommunen får kostnader utöver vad som är normalt för att tillhandahålla 

lokalen/anläggningen, ska dessa betalas av hyresgästen. Exempel på detta är behov av extra 

personal, nedsmutsning och öppettider utöver respektive lokal/anläggnings normala 

öppettider. Kostnader för skador på en anläggning som inte kan härledas till normal 

användning, betalas av hyresgästen.  

4. Vid varje bokning tecknas en hyresbekräftelse/avtal, som reglerar ansvarsfördelningen 

mellan hyresvärden och hyresgästen. En ansvarig ledare som är över 18 år ska vara utsedd 

och fysiskt närvarande vid varje aktivitet för träning/match/repetition/föreställning. Ledaren 



35 

 

ska lämna lokalen sist och är skyldig att se till att material, redskap och dylikt återställs till 

anvisad plats, att samtliga dörrar och fönster är stängda och låsta, belysning släckt, 

vattenkranar avstängda samt att lokalen lämnas före nästa kunds hyrestid börjar. 

5. För bokning av matsal/aula/samlingsrum avsedd för fest krävs att hyresgästen är över 25 år. 

För dessa typer av bokningar utgår en depositionsavgift som fås tillbaka om städning och 

åtaganden enligt bokningsbekräftelsen är godkänd. 

6. Alla hyresgäster får en faktura för hyran. Kontantbetalning accepteras inte. Den som inte 

lämnar tillbaka tagg eller nyckel får betala en avgift på 70 kronor för tagg och 300 kronor för 

nyckel. En ekonomisk kontroll av hyresgäster görs innan godkännande av bokning. När 

betalningsförmågan bedöms som osäker kan Kultur och fritidsförvaltningen kräva 

förskottsbetalning. Vid vissa arrangemang krävs att arrangören betalar in en deposition som 

säkerhet för eventuella tillkommande kostnader. 

7. Lokal eller anläggning får endast användas under angiven tid och för verksamhetens 

uppgivna ändamål. Om lokalen/anläggningen används för större arrangemang är det 

hyresgästens ansvar att se till att tillstånd finns och att lagar och förordningar följs under 

arrangemanget. 

8. Nödutgångarna får aldrig blockeras och får endast öppnas vid akut fara. Kostnader för 

överträdelser faktureras. Inga dörrar får ställas upp med stenar, skor eller dylikt. 

9. Hyresgästen ansvarar för att återställa lokalen/anläggningen i samma skick som vid 

upplåtelsens början. Detta inkluderar även grovstädning av lokal/anläggning samt övriga 

använda utrymmen som t ex omklädningsrum och läktare. Om lokalen inte grovstädas efter 

hyrestillfället debiteras hyresgästen en kostnad för den tid städning kräver. 

10. När en ordinarie lokal/anläggning som bokats inte kan erbjudas finns det möjlighet att 

anvisas till en ersättningslokal/anläggning. Det kan till exempel ske om en gräsplan inte går 

att använda på grund av regn eller om en scen inte har rätt funktion. Kommunen tar inte 

ansvar för eventuellt uteblivna intäkter.  

11. Vissa av Eskilstuna kommuns idrottsanläggningar med hög publikkapacitet är avsedda för 

seniorverksamhet med stor publik vid matcher. De anläggningar som avses är Tunavallen, 

STIGA Sports Arena Eskilstuna (A-hall) och speedwayanläggningen på Eskilstuna 

Motorsportcenter. På de anläggningarna ska föreningar som idrottar på högst nivå inom 

seniorverksamheten och har stor publik vid matcher ha företräde. Några scener har särskild 

inriktning, där vissa aktiviteter har företräde. Dessa är Lokomotivet, Eskilstuna teaters stora 

scen och Konserthallen. 
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12. Eskilstuna kommun stödjer ideella föreningars ideella verksamhet med lokalsubventioner. 

Det stödet är inte tänkt att tillfalla andra aktörer. Därför får det inte förekomma någon 

andrahandsuthyrning som inte särskilt är beviljad av Eskilstuna kommun. 

13. Djur får inte medföras eller vistas i kommunala lokaler med undantag för assistanshundar, 

service- och signalhundar samt ledarhundar för synskadade. 

För att få hyra kommunala lokaler till subventionerat pris krävs att en förening är 

stödberättigad och lever upp till kriterierna för stödberättigad förening. En stödberättigad 

förening ska vara en ideell förening, vilket innebär att dess ändamål och/eller dess 

verksamhet är ideell och föreningen får då ett särskilt organisationsnummer. För att vara 

stödberättigad ska föreningen även vara allmännyttig. Verksamheten måste bedrivas inom 

Eskilstuna kommun och föreningen ska i normalfallet ha sitt säte i Eskilstuna kommun. 

Vid träningar där barn/unga och vuxna tränar tillsammans gäller kategori 1. Alla förbund som 

tillhör Riksidrottsförbundet betalar enligt kategori 1. Kommunala verksamheter (ej 

kommunala bolag) får hyra enligt de priser som gäller för stödberättigad förening, kategori 1. 

Vid användning av egen skola tas ingen avgift ut då skolan i det fallet självt står för allt ev. 

merarbete. De kommunala gymnasieskolorna går under ett särskilt avtal med barn- och 

utbildningsnämnden. Fristående skolor tillhör kategori 1. 

Vid oklarheter om vilken kategori den som ska hyra tillhör avgörs kategorin av Eskilstuna 

kommun genom dess förvaltning. 

 

Prioritering vid fördelning av tider 

 

Idrottsanläggningar och lokaler för sammankomster 

Ambitionen är alltid att hitta rimliga förutsättningar för alla. Eftersom nästan alla idrotter har 

samma önskemål om träningstider och önskemålen vida överstiger vad som är möjligt, måste 

viss prioritering göras när tiderna fördelas. Tider mellan 17.00 och 19.00 i samtliga hallar 

utom undantagna publikarenor ska prioriteras för kategori 1 (verksamhet för barn, unga samt 

personer med funktionsnedsättning upp till 65 år i stödberättigad förening). Fördelningen av 

tider ska ske så att verksamhet för flickor och pojkar i möjligaste mån får lika mycket och lika 

attraktiv tid. Övriga tider fördelas i prioritetsordningen kategori 2 (vuxna i stödberättigad 

förening) och sist klass 3 (övriga). Idrottsförbund prioriteras som kategori 3. 
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Vid fördelning ska hänsyn tas till: 

 Antal deltagare/ungdomslag som föreningen har i verksamheten. Avstämning sker mot 

kommunens bidragssystem och till exempel antal anmälda lag i seriesystem. 

 Arenans storlek/utrustning/placering i förhållande till verksamhet som ska bedrivas 

samt verksamhetens behov av ytan. 

 Mesta möjliga likvärdighet mellan olika idrotter och föreningar ska råda. På seniorsidan 

skall även en rak fördelning ske mellan divisioner, det vill säga damer div 1 jämställs 

med herrar div 1 i alla idrotter. 

 

Vid fördelning av tider ska samverkan ske med föreningslivet och deras samarbetspartner 

Eskilstuna idrottsföreningars samorganisation. Det yttersta ansvaret och beslutet hur 

fördelningen ska ske ligger på Eskilstuna kommun genom dess förvaltning. 

Matcher och arrangemang prioriteras före träning! 

 

Kulturlokaler/scener 

Verksamhet för kategori 1 ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta 

möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter, föreningar och arrangörer ska råda. 

Fördelningen av tider ska ske så att verksamheter för flickor och pojkar får så lika andel tid 

och så lika attraktiv tid som möjligt i anläggningarna. I lokalerna ska det bedrivas ett brett och 

varierat utbud av aktiviteter. Arrangemang för barn och ungdomar ska vara alkohol-, tobak-, 

doping- och drogfria. Lokomotivet, Eskilstuna teater stora scenen och Konserthallen har 

särskild inriktning, där vissa aktiviteter har företräde. 

 

Priser för arrangemang 

Vid alla arrangemang utgår ett grundpris enligt följande priser. Kategori 1 och 2 betalar halva 

priset. Pris angivet nedan är per föreställning men vid dubbla föreställningar samma dag ges 

25 % rabatt på hyran. Vid längre evenemangsperiod så blir det ett pris enligt 

överenskommelse. Vid evenemang som scenuthyrningsgruppen bedömer inte kommer bära 

sina kostnader kan en överenskommelse om priset göras. Det kan t ex gälla vid föreställningar 

eller andra arrangemang som publikmässigt borde vara på en annan scen men som av andra 

skäl kräver en speciell scenstorlek. På Tunavallen och STIGA Sports Arena Eskilstuna utgår 

ett grundpris för elitmatch plus en fast summa för varje enskild besökare enligt redovisad 

publiksiffra till förbundet. Det finns även ett min och ett maxpris för elitmatcher på dessa två 
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anläggningar. Vid andra arrangemang på STIGA Sports Arena Eskilstuna tecknas ett avtal 

som reglerar totalpris och vad som ingår. 

 

Matsalar, aulor, samlingssalar och klassrum 

För bokning av dessa typer av lokaler hänvisas privatpersoner till Eskilstuna Direkt och 

föreningar och företag hänvisas till Uthyrningsgruppen på Kultur- och Fritidsförvaltningen. 

Se kontaktuppgifter s. 14. Helger – vid hyra av lokaler från och med fredag 17.00 - lördag 

12.00 samt lördag 17.00 - söndag 12.00 (inkl helgdagsaftnar) debiteras även kategori 1 och 2 

”arrangemangshyra”. Ansvarig hyresgäst måste vara 25 år och bokning måste göras minst 14 

dagar i förväg. 

Det råder strikt rök- och nötförbud i samtliga lokaler. 

  
 


