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SAMMANDRAG 

Den här studien undersöker de grafiska och språkliga skillnader som uppstått när Svenska myn-

digheter skriver om sin samhällsinformation till lättläst. Den analyserade texten är från Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap, texten Om krisen eller kriget kommer. Texten och 

dess lättlästa version har analyserats utifrån kvalitativa textanalytiska metoder baserade på 

Hellspong (2001), Falk (2003) och Rahm & Ohlsson (2009), för att se om texterna följer de 

statliga riktlinjerna från Språkrådet och andra myndigheter för lättläst text och läsbarhet. 

Undersökningen visade att den lättlästa versionen följde de flesta av rekommendationerna för 

omskrivning. Den grafiska formgivningen är i stort sett likadan i de båda broschyrerna. Båda 

textversionerna följde Språkrådets rekommendationer för hur man skriver klarspråk.  

___________________________________________________________________________ 

            

Nyckelord: läsbarhet, textanalys, text, lättläst, myndighetstext, samhällsinformation, svenska 

som andraspråk 
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1. Inledning 

Det svenska folket, precis som de allra flesta människor i världen, står idag inför ett läge där vi 

tar emot mängder av skriftlig information. Det handlar bland annat om texter som ska tolkas 

dagligen i studier, arbetsliv, medier, sociala medier, reklam och underhållning. Efter att Sveri-

ges skogar brann sommaren 2018 ökade mitt intresse för kommunikationen kring krishantering. 

I den här studien har jag därför valt att fokusera på myndighetsinformation från Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB). År 2018 skickade MSB ut samhällsinformation kallad 

Om krisen eller kriget kommer till alla svenska hushåll. Texten är en kort handbok i hur vi ska 

agera när landet, eller delar av landet, befinner sig i krisläge. Exempelvis finns det instruktioner 

för hur vi ska agera vid ett terrorattentat och hur beredskapslarmet fungerar. Texten var tänkt 

att nå alla medborgare, vilket motiverar den stora upplagan och dess spridning. Jag har valt att 

se texten genom den textanalytiska linsen med syftet att främja det fortsatt arbetet för framställ-

ning av myndighetstexter.  

När jag först läste Om krisen eller kriget kommer slogs av jag av att den var lätt att läsa. 

När jag sedan fick reda på att det fanns en lättläst version av texten ville jag veta mer. Hur 

lättläst kan man göra en text utan att den tappar sitt syfte?  

Eftersom broschyren skickades ut till så många är det en heterogen läsarskara som får 

ta del av texten. På myndighetens hemsida, www.msb.se har man dessutom tagit fram en mängd 

olika varianter av broschyren. Bland annat finns översättningar till de nationella minoritetssprå-

ken, men också andra språk som till exempel svenskt teckenspråk, franska och ryska. Jag har 

valt att undersöka den vanliga svenska versionen (MSB 2018b) som skickades ut som samhälls-

information till alla hushåll och den lättlästa varianten (MSB 2018a) som finns på webben. Jag 

kommer begränsa analysen till det tryckta materialet, och inte blanda in någon av webbtexterna 

i själva textanalysen. MSB hävdar att huvudsyftet med broschyren är att bereda och utbilda 

medborgare för krishantering: om man är välinformerad och förberedd kan man agera och 

hjälpa andra om något händer. ”Ansvaret för Sveriges säkerhet och beredskap är gemensamt 

för alla som bor här.”, säger myndigheten (MSB 2018c).  

Enligt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), finns det ett stort forskningsbehov 

av läsbarheten på myndigheters publicerade texter. MTM framhåller att fler studier behövs som 

vågar ställa frågor om och i så fall hur tillgängliga medier hänger samman med social inklude-

ring, delaktighet och egenmakt (MTM, 2017:20). I skenet av detta behov är det nödvändigt med 

en strukturerad granskning av myndighetstexter och dess lättlästa versioner. 
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Anledningarna bakom behovet av lättläst text kan variera stort. I det fall vuxna kan 

behöva lättläst text kan orsaker ligga i funktionshinder, annat modersmål eller det faktum att 

man är en ovan läsare. Dementa är också en målgrupp som idag växer (MTM 2019). Oavsett 

anledning kan det anses vara viktigt att myndigheterna jobbar med textuella anpassningar och 

översättningar för att alla medborgare ska ha tillgång till materialet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att jämföra två versioner av samhällsinformation, framställd av en och 

samma myndighet för att ta reda på hur de skiljer sig från varandra. Mer specifikt vill jag belysa 

vilka skillnader som kan uppstå när en text skrivs om till lättläst. En djupare jämförelse av det 

specifika materialet från MSB kommer att göra nytta för allmänheten i det fortsatta framtagan-

det av texter till den heterogena skaran som behöver lättlästa texter.  

 

För att uppnå studiens syfte har följande fyra forskningsfrågor tagits fram: 

 

1. I vilken mån har den lättlästa broschyren förlorat eller adderat information jämfört med 

den ordinarie broschyren? 

2. Vilken skillnad finns det i den grafiska formgivningen mellan de två texterna? 

3. Hur följer den lättlästa versionen av broschyren riktlinjerna för lättläst textframställning 

från Språkrådet och Myndigheten för tillgängliga medier?  

4. Hur väl följer den ordinarie versionen av broschyren språklagen? 

 

1.2 Återkommande förkortningar och begrepp 

Här presenteras en lista över återkommande förkortningar och begrepp: 

 

LIX: Lärbarhetsindex, ett värde baserat på meningslängd. 

MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MTM: Myndigheten för tillgängliga medier 

SFI: Svenska för invandrare  

Lättläst: Text framtagen för individer med lässvårigheter 

Klarspråk: Språkbruk som myndigheterna strävar efter. Samlingsbegrepp för text skriven på ett 

vårdat, enkelt och begripligt språk. 
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1.3 Avgränsningar  

Det finns flera olika översättningar av broschyren. Jag kommer endast analysera den ordinarie 

texten, samt den lättlästa versionen. Analysen kommer därmed också att vara begränsad till 

dessa texter från myndigheten. Jag har valt att inte göra några enkäter som eventuellt skulle 

illustrera läsarnas uppfattningar av de undersökta texterna.  

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I avsnitt 2.1 tas bakgrund om lättlästa texter i Sverige upp. I avsnitt 2.2 kommer en kort bak-

grund om textanalys och varför det är relevant för min uppsats. Det finns ett brett forsknings-

underlag när det gäller metodiken kring analysarbetet, något som jag går in på under avsnitt 2.3 

och 2.4. Det finns tidigare textanalyser av myndighetstexter. Jag kommer att gå in mer på de-

taljerna kring dessa studier i avsnitt 2.5. Dock saknas det forskning och analyser av just sam-

hällsinformation från MSB. 

 

2.1 Samhällets behov av lättlästa texter 

Enligt MTM finns det idag ett stort behov av lättlästa varianter av myndigheters texter (MTM 

u.å.). En undersökning genomförd av Statistiska Centralbyrån (2013:2) visade att 13 % av 

vuxna i Sverige har behov av lättläst text. Å andra sidan påstår Falk (2003:7) att 25 % av den 

vuxna befolkningen är i behov av lättlästa texter. Då räknar Falk in de som har svårt att läsa en 

vanlig artikel ur en dagstidning. Enligt Falk är de två självklara grupperna dyslektiker och ut-

vecklingsstörda. En text som är ”kort, väldisponerad och utan svåra ord” (Falk 2003:7) är att 

föredra för dem. Barn och ungdomar, invandrare och äldre med minnesproblematik är grupper 

som kan behöva lättlästa texter. 

Enligt en undersökning som gjordes av Statistiska Centralbyrån (2013:9), där flera län-

der har jämfört sina resultat, ligger Sverige över genomsnittet för läskunnighet och datorvana. 

Enligt undersökningen hade Sverige också störst skillnad i läs- och skrivfärdigheter mellan in-

rikes födda och utrikes födda (Statistiska Centralbyrån 2013:63). Det borde medföra ett behov 

av lättlästa texter, eller åtminstone texter som är skapade med utrikes födda i åtanke. 

Institutet för språk och folkminnen ”arbetar med att öka, levandegöra och sprida kun-

skaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige” 
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(Språk och folkminnen, 2019). Inom institutet finner man även Språkrådet. Språkrådet har pub-

licerat mängder med information och riktlinjer för svenska myndigheter i hur de ska arbeta med 

texter. I anslutning till institutet som är en framstående aktör i främjandet av klarspråk, liksom 

vid högskolor och universitet i Sverige, bedrivs även forskning om klarspråk. Med klarspråk 

menas det tydliga och sakliga språkbruk som myndigheterna bör sträva efter att använda.  

Enligt Rahm och Ohlsson (2009:27) är det ovanligt att andra länder forskar så mycket 

om praxis av klarspråk som i Sverige. Forskning finns i andra länder, men publikationerna om 

offentlig språkvård handlar då oftast om specifika grammatiska eller lexikala delar av språket. 

De lexikala delarna syftar på ordförrådet och ordvalen. Sverige å andra sidan, har ett mer ut-

vecklat sätt att arbeta med klarspråk där mottagaranpassning står i centrum. Mer om internat-

ionellt klarspråkarbete i avsnitt 2.4. 

Nord (2017:25), på uppdrag av myndigheten Språk och folkminnen, hävdar att det finns 

ett behov av att forska kring klarspråk och allting runt omkring. Med det menar han tillväga-

gångssätt, verktyg och metoder som myndigheterna kan ha nytta av i sin utbildning av skriben-

ter.  

 

2.2 Varför textanalys? 

Enligt Nord (2012:189) är textanalys ett vanligt sätt för de svenska universiteten att lära sina 

studenter om texter. Läroplanerna för den utbildningen som förs bygger i sin tur på krav om att 

utbildningen ska vara befäst i aktuella forskningsmetoder. Textanalys har ett särskilt starkt fäste 

i de nordiska länderna där fokus oftast ligger på sakprosa, eller brukstexter (Nord 2012:190). 

Det finns inom analysen en uppsjö olika perspektiv, bland annat kritisk textanalys, funktionell 

analys och läsbarhets- och begriplighetsforskning (Nord 2012:191). Hellspong & Ledin 

(1997:15) beskriver brukstext som alla texter som har en praktisk funktion i vardagen, texter 

som försöker beskriva och hjälpa oss förstå världen, till skillnad från skönlitterär prosa. Bruks-

textanalys har tre huvudsyften: hermeneutisk, retorisk eller kritisk funktion (Hellspong & Ledin 

1997:12–13). Med hermeneutisk funktion menas att man fördjupar sig i en text för att försöka 

förstå hur den tolkas. Retorisk funktion å andra sidan, har dock syftet att jämföra texten med 

normen för den utvalda texten. Den tredje funktionen, kritisk, betyder att vi ifrågasätter textens 

egentliga syfte. Kanske misstänker vi att texten i fråga inte talar sanning för oss eller har gömda 

budskap. I huvudsak är syftet med min textanalys retorisk eftersom jag lägger stort fokus på 

läsmålet som myndigheten har satt upp, samt om de uppnått dessa mål. Hampson Lundh 

(2017:16) säger även att vi idag har ett forskningsbehov för att ta reda på användningen av 
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tryckt lättläst material. Hampson Lundh (2017:20) tycker också att det finns ett behov i att 

undersöka hur tillgängliga webbtexterna är, det vill säga hur lätt det är att hitta dem.   

 

2.3 Brukstextanalys 

Hellspong (2001) har tagit fram en utarbetad metodik för hur brukstexter ska analyseras. 

Hellspong säger att brukstexter är så pass vanliga och viktiga, att studier av dessa texter kommer 

avslöja mycket om lässituationen (2001:13). Hellspong förklarar även att textanalyser kan ha 

en kritisk funktion för att ta reda på hur texterna egentligen påverkar oss. En vanlig förgrening 

inom brukstextanalyser är studier kring texters läsbarhet och begriplighet.  

Av Hellspongs metoder är läsbarhetsanalysen något som kommer vara fokus i uppsat-

sen. Analysmetodens syfte är att bedöma hur tillgänglig en text är för en viss läsare med vissa 

mål, vilka förkunskapskrav den ställer på läsare och hur lätt det är för ögat att läsa av texten. 

Med andra ord fokuserar analysen på textens läsbarhet, lättlästhet och läslighet (Hellspong 

2001:86). Viktigt att poängtera är att läsbarhet och läslighet inte är samma sak. Med läslighet 

menas omständigheterna som texten läses på. Färg, form och storlek påverkar svårigheten att 

läsa orden. Läsbarhet däremot syftar på hur texten är skriven, såsom ordval, meningsbyggnad 

och struktur som avgör om texten kan tolkas som lättläst eller inte. 

I Hellspongs läsbarhetsanalys är begreppen läsmål och lässtrategi centrala. De definie-

ras av Hellspong (2001:85): Läsmål är det ämnade målet från författarens sida ”varför ska man 

läsa den här texten?”  För att nå våra läsmål används olika lässtrategier ”hur ska man läsa den 

här texten?”. Låsmålet är målet med läsandet. Om någon exempelvis bläddrar igenom Om kri-

sen eller kriget kommer genom att bara titta snabbt på rubriker och bilder, då är individens 

läsmål kanske att bekanta sig med vad det är för text. Ett läsmål kan också vara djupare om 

läsaren försöker lära sig något nytt om krishantering. Hellspong och Ledin (1997:225) beskriver 

det läsmålet som ”själva motorn som driver oss”. Låsmålet kommer alltså att avgöra läsaren 

lässtrategi. För att uppnå läsmålet kan det till exempel ingå att en läser vissa avsnitt mer nog-

grant eller att helt och hållet hoppa över vissa delar av texten (Hellspong 1997:225). Både läs-

mål och lässtrategi är givetvis individuella, men det finns så klart en tanke från varje sändare 

om målet med texten, samt en tillhörande optimal strategi.  

Det finns även andra vanliga begrepp som ingår i analysmetoden. Metatext är en text 

som kommenterar sig själv. Det kan handla om enkla textbindningar som ”Det här avsnittet 

kommer handla om…” eller så kan det vara i form av ett dedikerat avsnitt som en introduktion 



10 

 

 

eller en faktaruta. Metatexter är därför vanliga i facktexter och där det är mer normativt att 

avbryta läsningen med metatext (Hellspong och Ledin 1997:100–101).  

 

2.4 Riktlinjer för läsbarhet och klarspråk 

Sverige har i decennier arbetar med att få myndigheterna att skriva tydligt och mottagaranpass-

sat. Det finns idag mängder av riktlinjer för hur man går till väga från bland annat MTM och 

Institutet för språk och folkminnen. Bland dessa stöter man ofta på begreppet klarspråk. Språk-

rådet förklarar klarspråk som att  

 

Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt 

språk. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att 

förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Språkrådet arbetar 

med att främja klarspråk på myndigheter, kommuner, landsting, universitet, 

organisationer och företag (Institutet för språk och folkminnen 2019).  

 

Det finns också stiftat i Språklag (Sveriges riksdag 2009:600) angående språkbruket i myndig-

heters texter: 

 

10 §   Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som full-

gör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska. […] 

11 §   Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 

12 §   Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras 

olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. 

 

Även om det inte finns några direkta riktlinjer i paragrafen ovan, är det tre konkreta mål att 

sträva efter för myndigheterna. Andra myndigheter har utvecklat språklagen till mer specifika 

riktlinjer.  

Myndigheterna har bland annat statligt stöd för detta genom till exempel Svarta listan 

från regeringen. Det är en publikation från Statsrådsberedningen som visar ord som anses "ge 

ett stelt, kanslispråkligt intryck." I Svarta listan finner vi ord som avge, bereda och erhålla 

(Statsrådsberedningens PM 2011:1). Liknande ordlistor finns att hitta i internationella organi-

sationer såväl som de nordiska motsvarigheterna till språkrådet. 

Svensk terminologi är något som ska finnas i myndighetstexten enligt språklagen 12 §. 

På alla arbetsplatser och myndigheter finns det en gemensam terminologi. Vid behov kan det 
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även gälla terminologi på minoritetsspråk (Sveriges riksdag 2009:600). Det kan tyckas att fack-

termer är något avancerat och negativt, men Wengelin (2001:98) försvarar också språklagens 

statuerande av att bevara fackterminologi genom att påpeka att det är extremt effektivt när det 

används mellan två användare av fackterminologin, till skillnad från när kommunikationen går 

mellan fackman och lekman. Wengelin uttrycker vidare forskningsbehovet av att ”systematiskt 

undersöka om man kan göra textanpassningar som utgår från kända gruppers kända svårigheter 

med texten” (2001:98).  

Institutet för språk och folkminnen (2015) omformulerar språklagen som att ”språket 

ska följa den officiella språkvårdens rekommendationer och kunna förstås av den enskilde”. 

Institutet säger även att offentligt språk kräver ett enkelt språk, ett språk utan svårbegripliga ord 

och med en enkel och tydlig grammatisk uppbyggnad. Enligt institutet ska även den grafiska 

utformningen vara enkel och tydlig.  

Det är inte bara Sverige som har lagar över hur myndigheter ska skriva. I USA så finns 

en stiftad lag, Plain Writing Act of 2010, en motsvarighet till den Svenska språklagen. Defini-

tionen av begreppet plain writing enligt den amerikanska lagen är: ”The term ‘plain writing’ 

means writing that is clear, concise, well-organized, and follows other best practices appropriate 

to the subject or field and intended audience.” Plain writing är något som sedan 2010 lärts ut 

till anställda inom offentlig sektor i USA. Lagen strävar alltså efter samma mål som den svenska 

språklagen. 

Det finns också tydliga handböcker för att lyckas med klarspråksarbetet inom engelska. 

”Oxford Guide to Plain English” av Martin Cutts (2013) varnar bland annat för svårbegripliga 

begrepp precis som den svenska Svarta listan. Utöver tryckt litteratur så finns organisationen 

PLAIN (Plain Language Association International), en ideell organisation som arbetar med 

plain writing. PLAIN började som ett kanadensiskt projekt men har med tiden utökats till en 

internationell resurs som förespråkar användandet av plain writing. På deras webbsida finns 

riktlinjer som liknar Språkrådets, till exempel hur man ska mottagaranpassa text och tänka kring 

struktur och ordval (PLAIN.org 2019). 

I resten av Norden finns också ett intresse av att skriva tydligt, enkelt och vårdat. Norge 

har till exempel ett eget språkråd som finns som resurs för användandet av klarspråk. Enligt en 

undersökning som utfördes i Norge (Johannesen & Pran 2011) där norrmän blev uppringda och 

intervjuade så visade det sig att 38 % upplevde att de hade svårt att läsa lagarna. Norge är inte 

det enda grannlandet som driver klarspråksforskning. Även Finland har ett aktivt klarspråksar-

bete. Sommardahl (2012) riktar sig till samtliga finska kommuner och skriver omfattande om 

hur man ska tänka när man framställer texter. Sommardahl uppmanar till att tänka på att texten 
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ska fungera i ett sammanhang och att texten ska vara begriplig just för den eller de läsare som 

den är avsedd för.  

Det är alltså uppenbart att ett välanpassat myndighetsspråk är aktuellt oavsett om vi är 

i Sverige, övriga Norden eller engelsktalande länder på andra sidan Atlanten. Uppfattningen 

om vilka detaljer som gör en brukstext lättare att läsa verkar också vara gemensam. Enligt Nord, 

Nyström Höög & Tønnesson (2015) är Sverige mest utvecklat av alla länder inom området 

eftersom vi har forskat om klarspråk sedan 1970-talet. En anledning till detta kan vara det sak-

nas en internationell plattform där diskussioner om klarspråk skulle kunna äga rum (Nyström 

Höög & Tønnesson 2015:5).  

 

2.4.1 Riktlinjer för framställning av lättlästa texter 

Det är inte alltid lätt att definiera vad som räknas som lättläst och inte. Hampson Lundh 

(2017:16) säger att lättläst är ett relativt ungt format, vilket gör det mottagligt för att kommen-

teras för ytterligare utveckling. Regeringen har sin egen definition: ”Någon enhetlig definition 

av lättläst svenska finns inte, men sådan text kan sägas vara mera lättillgänglig och förklarande 

än annan text.” (Sverige riksdag 2006:8). Även om det inte finns någon exakt definition av vad 

som är lättläst eller inte, finns en mängd rekommendationer från myndigheter och akademiker. 

Det finns många likheter mellan begreppet klarspråk och lättläst text. Enligt MTM ska myn-

digheter ta hänsyn till följande riktlinjer vid framställning av lättlästa texter:  

 

• Texten ska utgå från läsaren – texten ska anpassas till vilken typ av läsare den 

vänder sig till. 

• Texten ska ha en röd tråd och ta tag i läsaren direkt. 

• Sammanhanget ska vara tydligt – läsaren ska inte behöva ha omfattande för-

kunskaper. 

• I texten används vardagliga ord och korta rader. 

• I layouten ska text och bild samspela. 

• Språket och framställningen i en lättläst text är inte alltid likadant. En bok, en 

tidningsartikel eller en broschyr är olika medier med olika krav och syften. 

(MTM 2019) 

 

Att vara konkret i sitt språk hjälper både den läsarskara som tolkar allting bokstavligt och de 

som helt enkelt inte behärskar det svenska språket. Vid skrivande av en lättläst text ska man 
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enligt Falk (2003:10) undvika idiomatiska uttryck samt ord och homonymer som kan misstol-

kas i sammanhanget. Det kan till exempel vara svårt för en invandrare att förstå att ”visa någon 

var skåpet ska stå”, inte handlar om möblering. Sådana idiomatiska uttryck är inte det enda som 

man bör undvika. Falk uppmanar användning av ord som hittas i ordböcker, samt att inte mynta 

egna begrepp. Om det finns svåra fackord som ska översättas till lättläst så är det enligt Falk 

(2003:11) bättre att behålla de orden och definiera dessa. 

Passiva satser bör undvikas enligt Falk (2003:11). Med passiva satser menas passivise-

rade verb i uttryck som exempelvis ”En krissituation bör undvikas” kontra det aktiva ”Du bör 

undvika krissituation”.  

Att hålla ett konkret och personligt tilltal är viktigt för att inte tappa bort läsaren enligt 

Falk. Pronomenet ”man” bör därför också undvikas. När det gäller språk och grammatik så 

finns följande riktlinjer: Använd konkreta ord. ”Menar du buss, så skriv buss och inte kollek-

tivtrafik.” (Falk 2003:11). Man bör inte heller introducera nya synonymer till ett redan introdu-

cerat begrepp. Användning av ett varierat språk gäller inte när man ska skriva en lättläst text. 

Falk rekommenderar också att man förklarar begreppet första gången det dyker upp i texten. 

Enligt Falk ska man försöka skriva korta meningar, men man ska inte förkorta texten genom att 

sätta punkt efter varenda huvudsats, men krångliga staplade bisatser bör undvikas. Även rak 

meningsbyggnad är att föredra, alltså först subjekt, sedan predikat. Vidare föreslår Falk att man 

undviker att använda citattecken, kursivering och fetstilt eftersom det förhindrar läsligheten. 

Till sist rekommenderas att man undviker negationer, då de gör bara texten mer komplex. (Falk 

2003:12) 

Falk (2003:13) förklarar att stiftelsen MTM använder något som kallas frasanpassat 

radfall. Det innebär att man alltid börjar på ny rad efter avlutad mening. Längre meningar delas 

också upp på flera rader. Detta gör man eftersom långa textrader är svårare att läsa.  

För att få fram mätbara, konkreta jämförelser mellan två versioner av texter, så kan till 

exempel läsbarhetsindex och nominalkvot användas. Läsbarhetsindex (LIX) togs fram av 

Björnsson redan 1968. LIX kan definieras som: ”ett sammanvägt mått för ord- och menings-

längd ger det så kallade läsbarhetsindex eller LIX” (Hellspong 2001:88). LIX-värden sträcker 

sig oftast mellan 15 (mycket lätt) och 60 (mycket svår). Värdet kan givetvis ligga utanför inter-

vallet. LIX-värde kan ge en god mätbar riktlinje för hur lättläst en text är. LIX-värdet är en 

etablerad metod inom liknande studier och kan därför tillämpas här för att få en uppskattning 

av texternas läsbarhet. Nominalkvot är kvoten av antalet substantiv och verb. Värdet ger en 

uppskattning av hur svårläst texten är. Ett lägre värde indikerar en lättare text medan ett högre 
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värde indikerar en svårläst text. Både läsbarhetsindex och nominalkvoten är tänka som en ge-

nerell uppskattning och även om den är konkret så bör den kompletteras med annan data.  

 

2.5 Tidigare analyser av myndigheters texter 

Det finns behov av att undersöka myndighetstexter på ett detaljerat plan. Till exempel bör vi 

etnografiskt undersöka vilka mottagarna till texterna är och hur de läser texterna som myndig-

heterna producerar för att lära hur vi ska anpassa sagda texter till läsarna (Wengelin 2011:99). 

Nord (2017:38) tar i sin forskningsrapport upp mängder av tidigare klarspråksarbeten på upp-

drag av Språkrådet. Han uttrycker behovet av att öka skrivandes status genom sin slutsats att 

”skrivande som arbetsuppgift i framtiden i högre grad behöver synliggöras och tas på allvar och 

ses som den kvalificerade och kognitivt krävande arbetsuppgift det ofta är”. Detta är precis vad 

till exempel Rahm och Ohlsson (2009) gjort. De utförde en analys av en text publicerad av 

äldreomsorgen och Malmö stad. Syftet var att ta reda på om Malmö stad hade tillräckligt med 

kunskap om klarspråk. Texten uppfyllde kraven för ordval och språkbruk enligt riktlinjerna. 

Rahm och Ohlsson fann däremot att det saknades en tydlig relation mellan sändare och motta-

gare. Den analyserade broschyren hade en mängd olika texter med spretiga mottagarskaror. Det 

fanns inte heller några hänvisningar mellan texterna.  

Marcusson (2009) har i sin magisteruppsats undersökt om Skatteverket använder ett 

språk som kan uppfattas som klarspråk. Hennes slutsats var att Skatteverkets skriftliga kommu-

nikation med medborgarna kan göras mer begripligt genom att handläggarna använder klar-

språkstestet som ett diagnosinstrument (Marcusson 2009:51). Badenius (2015) gjorde en analys 

och en enkätundersökning för en lättläst myndighetstext (webbsidan från en kommun) och dess 

originaltext. Badenius lät olika grupper SFI-studenter läsa igenom texterna och sedan bedöma 

hur lätt den var att förstå. Slutsatsen var att texten inte var lättare att förstå jämfört med origi-

naltexten. Den kvalitativa analysen visade dock att texten var tillräckligt lättläst. Metodiken att 

intervjua läsarna som Badenius gjorde med SFI-studenterna har ”nackdelen att de som frågar 

och de som svarar sannolikt bara tar upp teman som de själva är medvetna om" (Sörlin 

2014:33). 

 Annan forskning inom området lättlästa texter är den utförd av Forsberg (2014), som i 

sin magisteruppsats i pedagogik granskade en mängd olika lättlästa texter från myndigheterna 

Diskrimineringsombudsmannen, Migrationsverket och Statens folkhälsoinstituts webbsidor. 

Forsberg (2014:69) kom fram till att myndighetstexterna kunde uppfattas som lättlästa rent 

språkligt, men att det krävdes mer forskning kring de grafiska och grammatiska aspekterna för 
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att säkerställa detta. Forsberg poängterar även att begreppet lättläst och dess uppgift behöver 

definieras tydligare samt att det är viktigt att man vid framställning av den lättlästa texten tar 

hänsyn till det större perspektivet som kontexten och mottagaren och inte bara följer de kon-

kreta riktlinjerna.  

3. Material och metod 

Jag har valt att avgränsa mig till en enda broschyr (vanliga svenska och lättläst svenska) som 

finns att tillgå i PDF-format eller beställa hem i tryckt format. Anledningen att en broschyr 

analyserades var på grund av begränsningarna för uppsatsens omfattning. 

Den ordinarie broschyren skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i under kam-

panjen Krisberedskapsveckan i slutet av maj 2018. Syftet med informationen var att invånarna 

skulle bli bättre förberedda på följderna av exempelvis allvarliga olyckor, extremt väder, it-

attacker eller militära konflikter. Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människor kan förbe-

reda sig för att tillgodose grundläggande behov när viktiga samhällsfunktioner inte fungerar 

(MSB 2018b). 

Materialet omfattar 40 sidor, uppdelat på två broschyrer, varav fyra är fram- och baksi-

dor. Broschyrerna är tryckta med färg på papper. Broschyrerna är av typen A5-format, se figur 

1a och 1b nedan. Anledningen till att just texterna från MSB valdes ut var eftersom ingen annan 

verkar ha studerat texten tidigare, samt av personligt intresse.  

 

  

Figur 1a och 1b – Omslag till ordinarie (till vänster) och lättläst broschyr (till höger) 

Om krisen eller kriget kommer (MSB 2018). 
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3.1 Urval 

Uträkning för LIX-värde och nominalkvot har jag gjort genom att använda mig av lix.se. Där 

har jag klistrat in respektive text för att inte behöva räkna ut värdet för hand. Jag har tagit hela 

brödtexterna (sidan 3 till 19) för att kunna göra en rättvis bedömning av språkets komplexitet. 

Uträkningen är utfört för båda versionerna av texterna (Se bilaga I och II). Jag har inte räknat 

med verb som står i de infinita verbformerna presens particip eller perfekt particip när jag har 

räknat ut nominalkvoten. I vissa fall kommer skärmdumpar på textens digitala format, eller citat 

från texten att visas. Dessa är följande: Sidan 5 som innehåller mest brödtext och lämpar sig 

även exempelvis för den grafiska utformningen som är typisk för materialet. Sidan 8 som inne-

håller det längsta stycket med utdrag ur texten. I resultatet framgår varför vissa andra delar av 

texten valts ut.  

 

3.2 Textanalys 

Textanalysen som tagits fram är baserad på Hellspongs ”Metoder för brukstextanalys” (2001). 

Dock har jag använt Hellspong & Ledin (1997) i kompletterande syfte för att definiera begrepp 

som förekommer i analysmetoderna. Jag kommer ta upp de tre valda analysmetoderna från 

Hellspong, samt metoden läsbarhetsanalys med klarspråk i fokus baserad på Rahm & Ohlsson 

(2009) och Falk (2003). Mer om dessa i avsnitt 3.2.1–3.2.4. 

Min definition av relevanta analysfrågor är de som ger informativa svar och som spelar 

roll vid den slutgiltiga jämförelsen mellan de två texterna. Möjliga analysmetoder definierade 

av Hellspong (2001) är: läsbarhets-, strukturell-, funktionell, propaganda-, komparativ-, genre- 

och komparativ analys. Jag har valt att fokusera på läsbarhetsanalys, strukturell analys och 

komparativ analys.  Läsbarhetsanalys är det uppenbara resursen att använda för syftet med 

undersökningen. Med en komplettering av strukturell analys kan man också fördjupa sig inom 

hur texterna är uppbyggda, samt vilken kontext de finns i. Kontexten är högst relevant eftersom 

relationen mellan myndighet och medborgare samt bruset i kommunikationen där emellan är 

central i forskningen kring klarspråk.  

Läsbarhets- och strukturell analys utförs parallellt på både den ordinarie texten och den 

lättlästa. Dessa kompletteras med en analysmetod baserad på Falk (2003) och Rahm & Ohlsson 

(2009) som jag kallar en läsbarhetsanalys med klarspråk i fokus för båda texterna för att sedan 

jämföras i en komparativ analys. I figur 2 syns hur analysen är uppbyggd. Textanalysen som 

helhet kommer att ha ett komparativt syfte. Alltså kommer både den lättlästa och den ordinarie 
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texten att analyseras samt ställas mot varandra för att se vilka skillnader som finns mellan tex-

terna. Detta eftersom skillnaderna i språk och formgivning är centrala i mina forskningsfrågor.  

 

Figur 2 – Övergripande struktur för analysmetoderna  

Nedan redogörs analysmetoderna. Analysfrågorna i sin helhet hittas i bilaga III. 

3.2.1 Läsbarhetsanalys 

Fråga 1–4 kategoriseras av Hellspong som Lässituationen. Lässituationen syftar på vem som 

texten riktar sig till, alltså den tänkta målgruppen, samt vilka förkunskaper som behövs av lä-

saren. Läsmålet undersöks också, samt omständigheter som texten läses och vilka lässtrategier 

som läsaren bör ha för att uppnå läsmålet eller läsmålen.  

Frågor 5–9 handlar om textens grafiska form. Här visar det sig hur texten är utformad 

genom att mäta variabler som antalet stavfel, interpunktion. Även textens bredd, styckeutform-

ning och stilgrad tas upp tillsammans med huruvida det finns några illustrationer och hur de 

används.  

Textens språk hanteras i fråga 10–15. Här är det en lexikal analys av texten. Alltså un-

dersöks frekvensen av ovanliga ord, långa ord, facktermer och märkliga ordval. Meningarnas 

textbindningar tas upp i det här avsnittet, alltså hur en mening leder till nästa mening. Även 

LIX-värde, nominalkvot samt hur lätt texten är att navigera sig igenom. mäts i det här avsnittet  

Textens innehåll, fråga 16–20 analyserar just innehållet i texten. Om mängden inform-

ation är för omfattande och om det kommer för mycket fakta på för kort text. Är innehåller för 

avancerat, används konkretiserande berättelser för att exemplifiera i texten? Finns det luckor i 

tankegångarna? Är texten skriven utifrån rätt perspektiv för målgruppen? 

Fråga 21 och 22 handlar om den sociala ramen inom vilket texten ingår, och om det 

finns någon anvisning eller metatext för hur texten ska läsas.  
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3.2.2 Strukturell analys 

För den strukturella analysen har jag valt att använda delavsnittet Den textuella strukturen 

(Hellspong 2001:63). Det är frågorna 8–14 ur ett frågebatteri på 36 frågor. Fråga 8 undersöker 

vad som utmärker textens ordförråd samt mönster och frekvenser av vissa ordklasser. Fråga 9–

14 handlar om grammatiken: Finns det många nominalfraser? Vad är den lexikogrammatiska 

stilen? Vad präglar referensbindningen och tematiska bindningen? Vad kan sägas om texten 

konnektivbindningar och retoriska bindningar? 

3.2.3 Komparativ analys 

Den komparativa analysen (Hellspong 2001:79–81) är uppdelad i sex olika frågor med varsitt 

perspektiv på jämförelse: sammanhanget, språket, innehållet, det sociala, stilen och samban-

den. Med det sociala menas hur författaren talar till läsaren. Jämförelse mellan sambanden blir 

en slags meta-jämförelse där texterna eventuellt har påverkat varandra. 

3.2.4 Andra metoder 

Utöver Hellspongs analysmetoder av brukstexter så vill jag implementera andra fristående ana-

lytiska metoder för att granska klarspråk i myndighetstexter. Delar av dessa punkter berörs re-

dan i Hellspongs (2001) läsbarhetsanalys samt Falks (2003) analysmetod. Mer specifikt handlar 

de om kraven på att förklara facktermer, användning av lämpligt radavstånd samt att undvika 

passiva satser. Punkterna från Rahm & Ohlsons (2009:30) som används är dessa:  

1. Vikten av mottagaranpassning, 

2. En översiktlig och logisk struktur (rubriker, metatext, styckeindelning, sam-

bandsord), 

3. En genomtänkt innehållsstruktur (”skriv det viktigaste först”, ”skriv 

kort”,”sammanfatta längre texter”) 

 

Utöver punkterna ovan tillämpas fler från MTM för att kunna analysera materialet utifrån lay-

out, lexikon och syntax. Dessa listas nedan (Falk 2003:9–11): 

 

• Undvik passiva satser.  

• Se till att den lättlästa texten inte är en omskrivning av originaltexten mening 

för mening.  

• Skriv det viktigaste först.  

• Undvik idiomatiska uttryck. 

• Använd etablerade ord som går att slå upp i ordbok.  

• Använd korta meningar.  
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Med hjälp av Falks (2003) och Rahm & Ohlsons (2009) riktlinjer ovan har jag gjort en analys 

jag kallar Läsbarhetsanalys med klarspråk i fokus (avsnitt 4.3).  

 

3.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

I slutet av december 2018, vid studiens början, mailade jag till MSB för att förklara min forsk-

ningsidé och tillvägagångssätt. Jag frågade även om de hade någon information om vilka verk-

tyg och riktlinjer som användes när de två olika versionerna av texten skrevs. Jag fick dock bara 

respons som inte ledde någon vart. Hursomhelst är det analyserade materialet del av offentlig 

information, vilket innebär att ingen behöver ge samtycke till att jag analyserar materialet, eller 

redovisar mina resultat offentligt. Vid slutet av det här arbetet kommer jag skicka en kopia av 

mitt färdiga arbete till MSB för att dela med mig av analysen och mina slutsatser. 

Förutom den ovannämnda mail-konversationen, har inga intervjuer eller enkäter fram-

ställts. Jag har valt att hålla mailkontakterna från MSB anonyma. 

4. Resultat och analys 

Här presenteras alla analyser gjorda på texterna. Dessa baseras på underlag av Hellspong 

(2001), Falk (2003) och Rahm & Ohlsson (2009).  

4.1 Analys av den ordinarie broschyren 

Här följer textanalysen som gjorts av den ordinarie broschyren.  

4.1.1 Läsbarhetsanalys 

4.1.1.1 Lässituationen 

Texten riktar sig från en svensk myndighet till Sveriges medborgare. Målet är tydligt statuerat 

i introduktionen på sidan 2. Enligt författaren av texten är målsättningen att alla medborgare 

ska läsa den här informationen. Förkunskaperna som förväntas av mottagaren är att kunna läsa 

svenska texter, i liknande svårighetsgrad som texten i en dagstidning. Detta kan vi härleda från 

att LIX-värdet är 41 och nominalkvoten 1,36. Författaren har nyttjat illustrationer för att hjälpa 

mottagaren förstå budskapet. Låsmålet är att lära sig om kris- och krigsberedskap. 

Läsarna möter troligen texten i sina egna hem, eftersom broschyren postades direkt till 

alla hushåll. Under dessa omständigheter finns gott om tid att läsa texten. Läsaren har valet att 

läsa igenom texten i en sittning, eller läsa den fragmentariskt. Det tillhör även situationen att 
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mottagaren kan läsa igenom texten flera gånger. Det finns dock ingen möjlighet att fråga för-

fattaren, eftersom myndigheten inte finns i närheten av läsaren.  

Den naturliga lässtrategin är svår att avgöra. Läsaren har fått informationen i sin brev-

låda. Framsidan är i stark orange färg med stor rubrik som drar till sig ögats uppmärksamhet 

(se figur 1 ovan). Intrycket en får är att det är viktig information som ska läsas. Huruvida mot-

tagaren faktiskt läser igenom hela broschyren i ordning, bara läser rubrikerna eller kastar bort 

broschyren är svårt att veta. Man märker dock att korta stycken och frekventa rubriker är ett 

sätt att göra det enkelt för en läsare att navigera i texten. Det kan därmed tolkas som att en tänkt 

lässtrategi är att använda broschyren som en handbok, där specifika avsnitt kan slås upp vid 

intresse eller behov. 

4.1.1.2 Textens grafiska form 

Texten har antagligen korrekturlästs många gånger innan publicering. Detta kan antas då det 

inte finns stavfel, och inga felaktigheter i interpunktion eller grammatisk. 

Textens läsbarhet försvåras inte av den grafiska formgivning som styckesindelning eller om-

ständigheterna kring texten. Det är en styckeindelning där varje stycke har cirka fem rader med 

gott om kompletterande illustrationer. Illustrationerna tränger sig inte på texten, utan håller sig 

ovanför och under, (se figur 3 nedan).  

 

Figur 3 – Sidan 5 ur den ordinarie broschyren 
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Illustrationerna har låg konstrast (grå), vilket får ögat att dras till den svarta texten i första hand. 

Typsnittet är en antikva, Swift Com, vilket är en standard för tryckt text. Antikva är den typen 

av typsnitt med klackar som t ex Times New Roman och Georgia. Till skillnad från Sans Serif, 

till exempel Arial och Helvetica, som saknar klackar.  

I figur 4 nedan så ser vi tydligt exempel på hur ett stycke ser ut i texten. Stycket är det 

längsta i texten med sina åtta rader. Man ser i exemplet typsnittet Swift Com samt att radavstån-

det är tätt. 

Figur 4 - Civilt Försvar, sidan 8 ur den ordinarie broschyren 

4.1.1.3 Textens språk 

Det förekommer inte så mycket ovanliga, långa eller sammansatta ord. Dock finns en del 

fackord som ”totalförsvarsplikt”, ett fackord som används två gånger i texten och definieras. 

Några längre ord är ”krigsplaceringsorder”, ”informationssystemet”, ”försvarsorganisation-

erna”. Dessa sammansatta ord kan vara svåra att tyda och förstå, men de definieras alltid i tex-

ten. Det finns inget olämpligt eller stötande språk i texten. Textens LIX-värde är 41, vilket 

motsvarar vanlig tidningstext. Det är lätt att förstå hur meningar och stycken hänger ihop ef-

tersom texten visar på god medvetenhet av tematiska bindning. Detsamma gäller komposit-

ionen, det går att följa tråden mellan de olika avsnitten. Texten är överskådlig eftersom det inte 

finns alltför mycket text i varje stycke och rubrikerna är tydliga. Facktermerna som förekommer 

är inte tillräcklig främmande för att kursivering av specifika ord ska krävas för ökad överskåd-

lighet.  

4.1.1.4 Textens innehåll 

Innehållsmängden i texten ställer inga höga krav på läsaren, exempelvis så är meningarna till-

räckligt lättlästa för att man inte ska tappa bort tankarna när man läser. Även själva strukturen 

är tillräckligt enkel. Inga extra metatexter eller faktarutor behövs för att förklara några fackord. 

Fackorden förklaras istället i själva texten. Det finns konkret koppling mellan text och verklig-

het eftersom majoriteten av texten är uppmaningar om hur man ska agera vid olika situationer. 

Det gör att abstraktionsnivån är lämplig för en vanlig läsare. Det finns heller inga luckor i tan-

kegången som läsaren förväntas fylla i.   
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Textens perspektiv är i enlighet med myndighetens syfte. Perspektivet växlar från att 

vara direkt tydligt riktat till läsaren i andra person, exempelvis ”Sätt dig själv i säkerhet och 

undvik folksamlingar” på sidan 7, till korta faktatexter ”Även terrorattentat kan utföras på olika 

sätt och på olika platser så finns det några råd som kan gälla i de flesta situationer:” på sidan 7.  

 

4.1.1.5 Textens sociala funktion 

Textens introduktion ber läsaren att diskutera underlaget med sin familj för att tillsammans läsa 

och diskutera innehållet.  

Det finns anvisningar till hur texten ska användas. På sidan 3 uppmanas läsaren till att 

vara förberedd inför en kris, samt att spara broschyren för framtida bruk, därmed etablerar för-

fattarna att texten kan användas som en handbok.    

 

4.1.1.6 Sammanfattning av läsbarhetsanalysen – den ordinarie broschyren 

Med tanke på läsmålen som finns från sändare, kan det konstateras att texten uppfyller dessa. 

Den uppnår dessa mål med ett väldigt pedagogiskt sätt att skriva, men framför allt genom hur 

texten presenteras. Det är uppenbart att nivån på texten är förståelig för majoriteten av Sveriges 

befolkning då texten inte sätter några höga förkunskapskrav på läsaren och håller nivån för en 

vanlig tidningsartikel samt att den är ett exempel på en text med begreppet klarspråk i åtanke. 

Det som krävs är enkel baskunskap om vad ett lands försvar är, samt vad en regering är och vad 

lagar är för något. Motivation från mottagarens håll krävs för att läsa igenom hela materialet 

eftersom det är cirka 2200 ord långt. Jag anser att man bör ha lässtrategin att läsa igenom texten 

snabbt för att ha kännedom om vad texten innehåller, för att sedan kunna läsa igenom del för 

del noggrant, med extra fokus på de delarna som är mest relevanta för en själv att lära sig.  Detta 

eftersom det är svårt att minnas alla detaljer. Texten skulle kunna göras mer lättläst genom att 

korta ner de faktatexterna, och göra dem luftigare genom till exempel fler radbyten, punktlistor 

eller kortare meningar.  

Språket liknar en text vi kan finna i en vanlig dagstidning. Det finns dock ett par text-

stycken som är mer faktatunga än resterande. Det kan var avskräckande för individer som är i 

behov av lättläst text. Dessa är avsnitten Din krisberedskap (sidan 5, se figur 3 ovan)) och Civilt 

försvar (sidan 8, se figur 4 ovan).  
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4.1.2 Strukturell analys  

4.1.2.1 Den textuella strukturen 

Lexikonet är brett i den ordinarie versionen, hela omfånget av text (sidan 3–19 med exkludering 

av rubrikerna) med alla sidor inkluderade har 717 olika ord. Ordvariationsindex för hela texten 

ligger på 62,44 vilket vi kan tolka som en variation ekvivalent med en tidningstext. Om vi går 

vidare till grammatiken: bisatserna används symmetriskt. Det vill säga en mening innehåller 

generellt inte en huvudsats följd av flera bisatser.  

Texten innehåller i regel inte långa nominalfraser. De längsta som hittas i materialet är 

på sidan 8: ”hela samhällets motståndskraft”, sidan 14: ”farliga ämnen, bränder med explos-

ionsrisk, skogsbränder och andra naturkatastrofer.”, samt sidan 17: ” skyddande utrymme som 

källare, tunnel eller tunnelbanestation.” Medellängden på meningarna i materialet är 12,11 ord. 

Textens lexikogrammatiska stil är allmän och konkret. Texten är ett mellanting av verbal och 

nominal, även om det finns lite av en övervikt av substantiv kontra verb, vilket vi kan se på 

nominalkvoten som är 1,36. 

 

4.2 Analys av broschyren på lätt svenska 

Här följer analysen som gjordes av texten som skrivits på lättläst svenska. Även denna analys 

är baserats på Hellspongs (2001) metodik. Flera analysresultat kommer likna analysen som i 

avsnitt 4.1.1 eftersom många likheter finns mellan de två texterna.  

4.2.1 Läsbarhetsanalys 

4.2.1.1 Lässituationen 

Texten riktar sig från myndigheten till Sveriges medborgare. Enligt författaren av texten så 

finns alltså en bild av att alla ska läsa den här informationen. Eftersom materialet är tänkt att 

vara lättläst är förkunskaperna som förväntas av mottagaren lägre än snittet. Det påverkar situ-

ationen på så sätt att mottagaren förväntar sig att texten ska vara förenklad i språk och disposit-

ion. Mottagaren måste på egen hand söka upp den lättlästa versionen för att denne är i behov 

av en mer lättläst text. Läsmålet är att utbildas om kris- och krigsberedskap. Omständigheterna 

som läsarna möter texten under är i sitt eget hem, på webben. Under dessa omständigheter finns 

gott om tid att läsa texten. Det finns dock ingen möjlighet att ställa frågor direkt till författaren, 

eftersom myndigheten inte finns med i rummet. 

Lässtrategin är svår att avgöra. Det som skiljer den lättlästa versionen från den vanliga 

utgåvan är att den inte delats ut till alla medborgare. Den måste istället letas upp via webben. 



24 

 

 

Det kan tänkas att de som läser den här versionen av broschyren i större utsträckning läser 

igenom. 

Framsidan av broschyren är orange till färgen och drar uppmärksamhet till sig med sin 

stora text. Framsidan har också en vit bubbla med texten ”Information på lätt Svenska” (se figur 

1).  

 

4.2.1.2 Textens grafiska form 

Inga stavfel eller felaktiga interpunktioner hittas i texten. Textens disposition följer vissa rikt-

linjer för lättlästa texter. Till exempel så bryts rads varje gång en mening avslutas (se figur 4 

nedan). Raden bryts också när meningarna blir för långa (frasanpassat radfall). Det gör att rad-

längderna blir kortare för att förenkla för läsaren. Texten är också väldigt lätt att orientera sig i 

när den är disponerad på så sätt, eftersom det påminner om punktlistor. Varje rubrik efterföljs 

av upp till tre stycken med text. Illustrationerna tränger sig inte på texten, utan håller sig ovanför 

eller under (se figur 5 nedan). Illustrationerna håller låg konstrast (grå), vilket får ögat att dras 

till den svarta texten i första hand. Texten typsnittet är en antikva (Swift Com) vilket är standard 

för tryckt text. 
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Figur 5 – Sidan 5 ur den lättlästa versionen. 

4.2.1.3 Textens språk 

Det förekommer fackord, men de förklaras i texten. Exempel på dessa är totalförsvarsplikt och 

krigsplacerad. Det finns längre ord som kan tänkas vara krångliga för vissa målgrupper. Exem-

pelvis räddningspersonalen och försvarsorganisationer. Det finns i övrigt inga direkt olämp-

liga ordval i texten som kan misstolkas eller dylikt. Kraven på språkbehärskning är lägre än 

snittet. 

Textens meningsbyggnad är enkel. Den undviker bisatser och komplicerade satsad-

verbial. LIX-värdet för texten, som är baserat på orden och meningarnas snittlängd, är 34, vilket 

räknas som ”lättläst, skönlitteratur, populärtidningar” (LIX 2019) och nominalkvoten är 1,09. 

Övergångarna mellan textens delar är enkel. Detta eftersom att nästa varje stycke före-

gås av en rubrik. Brödtexterna under är alltid relaterad till rubrikerna.  Textbindningen håller 

god kvalité i texten eftersom det inte dyker upp obekanta referenter förs in som kända för läsa-

ren. 
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               Figur 6 - Civilt Försvar, sidan 8 ur den lättlästa versionen 

 

I figur 6 ovan så ser vi hur temat i varje mening är detsamma som rubriken. Detta gör att det är 

lätt att läsa om meningarna i vilken ordning som helst, likt en punktlista. 

Textens komposition är tydligt rubricerad. Det är tydligt att designen har baserats på 

uppslag. Nästan varje uppslag har ett övergripande tema samt illustrationer som täcker båda 

sidorna i uppslaget. Texten är överskådlig med sin tunga användning av rubriker. Ingen fetstil 

eller kursiv text hittas i texten, troligtvis eftersom den inte innehåller väldigt många fackord. 

 

4.2.1.4 Textens innehåll 

Innehållsmängden i texten ställer låga krav på läsaren. Meningarna är tillräckligt lättlästa för 

att man inte ska tappa bort tankarna när man läser. Innehållsförteckningen i broschyren talar 

om för oss att det är tre stora delar: Krisberedskap, Totalförsvar och Varningssystem. Inom 

dessa uppdelningar förekommer en mängd underrubriker. Texten använder sig också ständigt 

av korta konkreta händelseförlopp, som detta avsnitt på sidan 17:  

 

När det är krig ska skyddsrum ge människor skydd. 

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum 

har skyltar som visar att skyddsrummen finns. 

 

Det är väldigt tydligt att texten är riktad till den enskilde medborgaren eftersom det ständigt 

används tilltal i andra och tredje person istället för ett opersonligt tilltal. Detta är genomgående 

för hela innehållet, exemplet från sidan 5 nedan är lämpligt eftersom vi tydligt ser tilltalet i 

början av meningarna:  
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De som behöver mest hjälp får hjälp först 

när det är kris i samhället. 

… 

Om du är förberedd kan du hjälpa andra 

som kanske inte klarar sig lika bra. 

 

Första meningen kan till exempel med ett opersonligt tilltal skrivas: ”Hjälp kommer att priori-

teras där behovet är störst…” och den andra meningen skulle kunna lyda: ”Att vara förberedd 

innebär att man kan hjälpa andra…”. 

 

4.2.1.5 Textens sociala funktion 

Den sociala ramen som läsarna försätts i är väldigt allmän, det vill säga alla medborgare tar del 

av informationen. Det saknas anvisningar i hur texten ska läsas. Det är möjligt att det hade 

hjälpt med någon typ av metatext som konkretiserar hur texten ska läsas. Det ska dock sägas 

att det framgår i texten att man ska diskutera den med sin familj. 

 

4.2.1.6 Sammanfattning av läsbarhetsanalysen – lättläst text 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att MSB följt rekommendationerna för lättläst från 

MTM (2019). I sin grafiska formgivning och disposition är det tydligt att åtgärder som till ex-

empel satsanpassat radfall är tillämpat.  Läsmålet uppfylls utan att texten är för lättläst och 

tappar innehåll trots sina kortfattade formuleringar. Texten presenteras på ett sätt som är kon-

denserat men ändå behåller har en hög läsbarhet. Det är uppenbart att nivån på texten är förstå-

elig för majoriteten av Sveriges befolkning då texten inte sätter några höga förkunskapskrav på 

läsaren och håller nivån för en vanlig tidningsartikel samt att den är ett exempel på en text med 

begreppet klarspråk i åtanke. Det som krävs är enkel baskunskap om vad ett lands försvar är, 

samt vad en regering är och vad lagar är för något. Motivation från mottagarens håll krävs för 

att läsa igenom hela materialet eftersom det är cirka 2100 ord långt. Jag anser att man bör ha en 

lässtrategi som är att läsa igenom texten snabbt för att ha kännedom om vad texten innehåller. 

Detta eftersom det är svårt att minnas alla detaljer. Den grafiska formgivningen gör materialet 

till en text som är lätt att ta till sig. Svårigheten på språket ligger strax under tidningsnivå (LIX-

värdet är 34). 
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4.2.2 Strukturell analys  

4.2.2.1 Den textuella strukturen 

Hela brödtexten har 599 olika ord. Det kommer ständigt nya begrepp som läsaren behöver var 

införstådd i. Om vi går vidare till textens grammatik så är den enkelt skriven eftersom medel-

längden på meningarna är 11,74 ord.  

Det förekommer även, som man kan förväntas sig av en ”vanlig” text, konsekutiva 

och kausala bisatser. Här är det viktigt att påpeka att de inte orsakar högertunga meningsbygg-

nader. Det vanligaste är att meningarna består av en huvudsats och en bisats, eller en huvudsats 

och en huvudsats. Nominalfraserna som förekommer i texten är inte avancerade i någon me-

ning.  I de fall där nominalfraserna blir längre är när de efterföljs av en förklarande attributiv 

bisats som i exemplet nedan från sidan 9. Meningen är också ett undantag i det hänseendet att 

den innehåller många bisatser: 

 

…Allmän tjänsteplikt som betyder att du kan arbeta i verksamheter 

som måste fungera när det är krig eller fara för krig.  

 

Den lexikogrammatiska stilen kan sammanfattas som allmän och konkret. Om vi återigen tar 

det bekanta första stycket som exempel från sidan 5: 

 

Om det är kris har din kommun ansvar för 

att äldreomsorgen, räddningstjänsten och skolorna fungerar. 

Kommunen ska också se till att alla får vatten. 

Du har också själv ett ansvar för 

att samhället fungerar om det är kris. 

Om du är förberedd kan du enklare klara en svår situation. (MSB 2019:5) 

 

Eftersom texten inte har en stor del sammansatta ord eller fackord så är den allmän. Den har 

inte heller tunga nominalfraser, så det är en text som lutar åt det verbala hållet, vilket styrks av 

den låga nominalkvoten 1,09. Slutligen är stilen också konkret eftersom verben sätts i aktiv 

form, till exempel ”fungerar”, ”har” och ”får”. Denna lexikogrammatiska stil är genomgående 

för hela texten.    
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4.3 Komparativ läsbarhetsanalys med klarspråk i fokus  

Mottagaranpassningen för den ordinarie texten är i enlighet med rekommendationerna från 

myndigheterna rörande klarspråk. Det blir t.ex. aldrig någon militär jargong om krigsförbere-

delser eller dylikt. Ordvalen är väl anpassade för att vara samhällsinformation. För samman-

fattning, se tabell 1 nedan. Detsamma kan sägas om mottagaranpassningen för den lättlästa 

texten, fastän det här finns en större anpassning till normerna kring en lättläst text. De flesta 

rekommendationerna följs. Det hade kunnat varit mer specifikt om det fanns olika typer av 

lättlästa texter (exempelvis lättläst för invandare, lättläst för synskadade och så vidare). Struk-

turen i den ordinarie texten är tydlig. Rubriker, stycken och textbindningar har använts på ett 

genomtänkt sätt. Broschyren saknar dock en text som tydligt beskriver hur man ska läsa texten. 

Det finns en inledning som förklarar vikten av informationen samt att man ska dela med sig av 

den, men inga lässtrategier erbjuds. Detsamma gäller för den lättlästa texten. Rubrikerna har 

också anpassats till lättläst. Innehållstrukturen är väl genomtänkt för den ordinarie texten.  

Tabell 1 – Analyspunkter som implementerats från Rahm och Ohlssons (2009:30) och tilläm-

pats på MSB:s ordinarie och lättlästa broschyr. 

 Ordinarie Lättläst 

Mottagaranpassning Anpassad till allmänheten. Anpassad efter vissa re-

kommendationer. Saknar 

anpassning till de specifika 

grupperna i behov av lätt-

läst. 

 

En översiktlig och logisk struk-

tur (rubriker, metatext, stycke-

indelning, sambandsord), 

Tydlig struktur. Saknar 

metatext. 

Tydlig struktur. Saknar 

metatext. Anpassade rubri-

ker 

En genomtänkt innehållsstruk-

tur (”skriv det viktigaste först”, 

”skriv kort”,”sammanfatta 

längre texter”) 

Genomtänkt. Genomtänkt.  

 

Om vi återgår till den lättlästa texten så ska den enligt Falk (2001:9) inte omskrivas genom att 

översätta mening för mening. Texten ska ha en helt ny struktur. Den lättlästa texten som ingår 

i det undersökta materialet har dock skrivits om mening för mening. I några fall has hela me-

ningar utelämnats istället för översatts. I tabell 2 Nedan kan vi se båda versionerna av första 

stycket på sidan 5: 
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Tabell 2 – Jämförelse mellan samma text från sidan 5, stycke 1 ur broschyren. 

Ordinarie Lättläst 

Din kommun ansvarar för att bland an-

nat äldreomsorg, vattenförsörjning, 

räddningstjänst och skola fungerar 

även vid en samhällskris. 

Om det är kris har din kommun ansvar 

för att äldreomsorgen, räddningstjäns-

ten och skolorna fungerar. Kommunen 

ska också se till att alla får vatten. 

Du som privatperson har också ett an-

svar. 

Du har också själv ett ansvar för att 

samhället fungerar om det är kris. 

Med rätt förberedelser kan du klara en 

besvärlig situation bättre, oavsett vad 

som orsakat den. 

Om du är förberedd kan du enklare 

klara en svår situation. 

 

 

Den första grafiska meningen av den ordinarie broschyren har skrivits om till två olika meningar 

– istället för att lägga en extra huvudsats inom samma mening. De andra meningarna har dock 

skrivits om efter principen att en grafisk mening blir en grafisk mening i den lättlästa versionen. 

Viktigt att poängtera är att principen ”skriv det viktigaste först” inte är tillämpad här. Istället 

har texten översatts i samma ordning. 

 Falk (2011:10) tycker också att man ska undvika idiomatiska uttryck, tvetydiga ord och 

ord som inte finns med i ordboken. Både ordinarie broschyren och lättlästa versionen saknar 

idiomatiska uttryck. Opersonligt tilltal bör också undvikas. Hur detta undvikits kan vi se nedan, 

där ”man” bytts ut mot det personliga ”du”: 

(1) ”…tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter[…]” (sidan 9) 

(2) ”…tjänsteplikt som betyder att du kan arbeta i verksamheter[…]” (sidan 9) 

Falk beskriver det som att en lättläst text ska förklara hur det är, inte hur det inte är (2011:12). 

I den analyserande texten finns många negationer, men de används på ett begripligt sätt. Inga 

förekomster av dubbla negationer hittas i texten.  

Frasanpassat radfall och ojämn högerkant förekommer konsekvent i hela texten helt en-

ligt Falks rekommendationer (2011:13). Radavståndet är också större än den vanliga texten, 

vilket Falk hävdar är bra (2011:14). 
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4.4 Komparativ analys mellan ordinarie broschyren och lättlästa 

versionen 

För att ta reda på skillnader mellan texterna och dess omfattning så kan Hellspongs komparativa 

analys (2001:79–81) vara till stor nytta. Skillnaderna kan sammanfattas under de olika katego-

rierna: sammanhang, språk, innehåll, det sociala, stil och samband. Sammanhang kan egentli-

gen likställas med begreppet lässituation som tagits upp innan. Det sociala kan också likställas 

med textens sociala funktion. Med samband menas relationen mellan texterna. Har texterna 

något inflytande på varandra? 

4.4.1 Sammanhanget 

Till att börja med är sammanhanget i de två texterna nästan likadant. Det enda som skiljer är 

det faktum att den lättlästa varianten inte finns i tryckt form, om den inte specialbeställts. Istället 

behöver man klicka sig fram på mtm.se för att hitta en PDF-fil.  

4.4.2 Språket 

Om vi går vidare till språket är kompositionen till att börja med densamma i det stora hela 

eftersom ett och samma textstycke har samma syfte i de båda versionerna av broschyren. Det 

är när man jämför ordern i detalj man märker att det finns skillnader. Det finns även enklare 

skillnader i rubrikerna. Exempelvis på sidan 5, ”Din krisberedskap” kontra ”Hur förbereder du 

dig på en kris?”. Ordförrådet skiljer sig tydligt mellan texterna. Till exempel har ordet vatten-

försörjning förenklats till ”att alla får vatten” (sidan 5). Det finns alltså en generell strävan att 

förenkla långa eller krångliga ord, däribland fackord. Till exempel blir statliga myndigheter till 

myndigheter på sidan 8. På rad 14 på samma sida hittar vi där denna ändring från (1) ordinarie 

till (2) lättläst:  

(1) ”Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen […]”  

(2) ”Det kan vara att skydda människor […]”  

I detta exempel har alltså ”civilbefolkningen” blivit till ett det mer ospecifika ”människor”. Det 

är ett bra exempel på en omskrivning till lättläst text, eftersom det blir ett enklare ord utan att 

påverka budskapet för mycket. Det generella order ”människor” utökar begreppet ”civilbefolk-

ningen” till att kunna tolkas som att det är människor i tjänst, eller till och med militären. 

4.4.3 Innehållet 

De två texternas innehåll skiljer inte avsevärt. Det är samma teman och samma perspektiv. Det 

finns i båda texterna en förväntan om att läsaren ska kunna läsa svensk text och ha en viss 
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baskunskap om samhället och vilka åtaganden som ingår i att vara en svensk medborgare eller 

någon som är bosatt i Sverige. Det finns däremot många detaljer som försvinner i den lättlästa 

versionen. Både text och rubrik har bytts ut. Ett exempel är på sida 4 där rubrikerna skiljer 

markant: ”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” lyder första rubriken i ori-

ginaltexten. Lättlästa varianten lyder: ”Värme, el och vatten kan sluta fungera”. I exemplen 

nedan så ser vi en jämförelse mellan sidan 5 på de två versionerna av texten. Anledningen att 

detta exempel lyfts är för att det är det längsta avsnittet under en rubrik, så det är enklare att se 

skillnaderna. 

Ordinarie broschyr:  

Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddnings-

tjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också 

ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett 

vad som orsakat den. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som 

bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. 

Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som 

inte har samma förutsättningar. Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att 

kunna ta del av information från myndigheter och medier. Du behöver också kunna 

komma i kontakt med anhöriga. På sidorna 10 och 11 finns checklistor med matvaror 

och saker som kan vara bra att ha hemma. 

Lättläst broschyr:  

Om det är kris har din kommun ansvar för att äldreomsorgen, räddningstjänsten och 

skolorna fungerar. Kommunen ska också se till att alla får vatten. Du har också själv 

ett ansvar för att samhället fungerar om det är kris. Om du är förberedd kan du en-

klare klara en svår situation. De som behöver mest hjälp får hjälp först när det är kris 

i samhället. De flesta måste vara beredda på att klara sig själva en tid. Om du är 

förberedd kan du hjälpa andra som kanske inte klarar sig lika bra. Det viktigaste är 

att ha vatten, mat och värme och att se till att du kan få information från myndigheter. 

På sidan 10 och sidan 11 i broschyren finns listor med sådant som kan vara bra att 

ha hemma. 

Jag sammanfattar nedan vad som utelämnats. Eftersom vissa ord bytts ut mot andra fokuserar 

jag på vad som utelämnats rent semantiskt: 

• Att läsaren är en privatperson 

• Att man behöver kunna komma i kontakt med anhöriga vid kris 
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• ”Matvaror och saker” har bytts ut till ”sådant” 

Med andra ord inga stora mängder information som vi går miste om i detta exempel. Låt oss ta 

ett exempel till, en jämförelse av sista stycket på sidan 16:  

Ordinarie broschyr:  

Beredskapslarm är ett sätt för regeringen att meddela att det råder omedelbar krigs-

fara, eller att landet är i krig.  Om du hör signalen ska du omedelbart gå inomhus och 

lyssna på Sveriges Radio P4. Förbered dig på att kunna lämna bostaden med det allra 

viktigaste, varma kläder, något att äta och dricka samt id-handlingar. Är du krigspla-

cerad ska du omedelbart bege dig till den plats du har fått besked om.  Flyglarm 

betyder att du omedelbart ska uppsöka skydd, exempelvis skyddsrum eller en källare 

i den byggnad där du befinner dig. 

Lättläst broschyr: 

Beredskapslarmet betyder att det är akut krigsfara eller att landet är i krig. Om du 

hör signalen beredskapslarm ska du genast gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio 

P4. Förbered dig på att kunna gå hemifrån och bara ta med det allra viktigaste, varma 

kläder, något att äta och dricka och id-kort eller pass. Om du är krigsplacerad ska du 

genast ta dig till platsen du fått veta att du ska vara på. Om du hör signalen flyglarm 

ska du genast hitta skydd i ett skyddsrum eller i källaren i byggnaden där du är. 

 Det har skett flera små ändringar som att ”id-handlingar ”skrivits om till ”id-kort eller pass”, 

men det enda som utelämnats innehållsmässigt vid översättning här är endast att beredskaps-

larmet kommer från regeringen. Dessa två exempel ovan är väldigt talande för hur MSB arbe-

tat i hela broschyren med att förenkla specifika ord till lättlästa. 

Den grafiska formgivningen skiljer sig, även om det mesta är likadant. Samma texter 

befinner sig till exempel alltid på samma sidor. Vid en jämförelse mellan de två versionerna så 

har uppenbarligen texten gjorts luftigare, med större radavstånd (se figur 7a och 7b nedan). Från 

bildexemplet kan vi också se hur bilden har gjorts mindre för att ge plats för mer lättläst text. 

Den exemplifierade grafiska formgivningen är talande för hela verket. 
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Figur 7a och 7b – Jämförelse mellan sidan 5 (ordinarie till vänster, lättläst till höger) 

4.4.4 Det Sociala 

Det sociala sammanhanget är snarlikt i de båda versionerna av texterna. Jaget, eller berättar-

rösten i texterna är i båda fall MSB. Den tilltalade är den svenska allmänheten. Språkhandling-

arna som finns i texten är informerande i de båda versionerna. Det finns till exempel inget 

skämtande eller kritiserande i någon av texterna. Attityderna skiljer sig inte mellan texterna.  

4.4.5 Stilen 

Stilarna i de båda texterna är väldigt lik. De är båda konkreta och formella.  

4.4.6 Sambanden 

För att avsluta den komparativa analysen ser vi till sambanden. Den lättlästa versionen har 

troligtvis skrivits efter ordinarie broschyren, som en förenkling baserat på den ordinarie texten. 

Det är också möjligt att de framställts parallellt med varandra. Hur som helst är det tydligt att 

båda texterna har ett starkt samband innehållsmässigt, de har båda samma mål och försöker 

förmedla samma detaljer till läsaren. Däremot saknas det intertextuella referenser mellan de två 

texterna i form av metatexter.  
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4.5 Sammanfattning av resultat 

Det är alldeles uppenbart att vi har att göra med en lättläst omskrivning av originaltexten. Dis-

positionen präglas av frasanpassat radfall, personligt tilltal, enkla meningsbyggnader och ett 

enklare språk. Även rubrikerna har också gjorts om för att till exempel bli mer aktiva. 

I tabell 3 nedan ser man att LIX-värdet är lägre för den lättlästa versionen. Nominalkvo-

ten (NQ) är också något lägre. Det verkar alltså baserat på enbart dessa resultat som att den 

lättlästa texten är mer lättläst, att den har fler interpunktioner och därmed kortare meningar. 

Frågan är snarare hur texten skrivits om till lättläst och om omskrivningen orsakat någon förlust 

av information på vägen. 

Tabell 3 LIX-värde och nominalkvot för texterna (se bilaga I och II) 

 
LIX Nominalkvot 

Svenska 

Lätt Svenska 

41 

34 

1,36 

1,09 

 

Resultaten har också visat att båda versionerna av texterna visat på god kännedom om kraven 

som finns på myndigheter att använda klarspråk i sin kommunikation mellan individer. Inne-

hållsmässigt är det inte mycket som ändrats från ordinarie till lättläst. Vi kan konstatera att det 

inte försvunnit mycket information på vägen. 

5. Diskussion 

Här nedan följer diskussionen av resultaten, men först metodiken. Metoderna som jag använt 

kan kritiseras. Till exempel tycker Wendelin (2011:98) att det inte är tillräckligt att man bara 

undersöker texter, utan man måste även kvalitativt eller kvantitativt utföra en etnografisk studie 

av mottagarna. När jag började arbetet med denna uppsats förväntade jag mig, precis som Fors-

berg (2014:69) få en slutsats om att myndigheterna hade kunnat skriva mer begripligt i sin 

kommunikation till folket, samt att det är för många facktermer. Vad jag märkte var att myn-

digheterna visade på en god anpassning till genren krisinformation med sina lättförståeliga for-

muleringar.  
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5.1 Diskussion av analysresultatet      

Nedan följer diskussionen kring frågeställningen från introduktionen, med en fråga per under-

rubrik. 

 

5.2.1 I vilken mån har den lättlästa broschyren förlorat eller adderat information 

jämfört med den ordinarie broschyren? 

Den största skillnaden mellan de två olika översättningarna är att den lättlästa svenska versionen 

har en enklare text som med hjälp av grafiska åtgärder i form av frekventa radbrytningar och 

stort radavstånd). Den lättlästa texten har också i snitt några färre ord per mening. Detta åter-

speglas i det totala antalet ord, vilka är 717 olika ord för den ordinarie texten, jämfört med 599 

för den lättlästa. Ordvariationsindex hamnar på 62,44 för den ordinarie texten och 51,38 för 

den lättlästa. Så det är ingen tvekan om att den lättlästa versionen uttrycker sig med ett spar-

sammare ordförråd än den ordinarie svenska versionen. Frågan är om det medför att det också 

försvinner information. 

Vid närmare anblick visar det sig att det mesta faktiskt finns med även i den lättlästa. 

Eftersom mening efter mening blivit översatt har författaren försäkrat sig om att syftet på 

meningsnivå förblir detsamma. Genom att sänka nivån för vad som är en accepterad fackterm 

i sammanhanget, har författaren också förenklat vissa ord. Detta är i linje med Språkrådets 

(2009:600) rekommendationer för klarspråk och Falks (2003) rekommendationer för omskriv-

ning till lättläst text.  

Givetvis finns det dock små detaljer som försvunnit vid översättningen. För att minska 

antalet subjekt i en mening har det gjorts förenklingar. I vissa fall har också det motsatta skett, 

i form av att vissa nominalfraser utvecklats till flera olika substantiv. Ett talande exempel för 

detta är tidigare nämnda ”id-handlingar ” som skrivs om till ”id-kort eller pass”. Det finns inga 

extra metatexter eller faktarutor i varken ordinarie broschyren eller den lättlästa, något som man 

kan förvänta sig av en text som inte är särskilt facklig till språket (Hellspong & Ledin 

1997:101). Det är vanligare att använda metatexter i samband med facktexter. Om vi ser till 

förlust av information mellan översättningarna så är det endast detaljrikedomen som försvunnit, 

att delar av jargongen eller fackspråket har ändrats för att texten enklare ska förstås.  

Här följer en del tankar angående skillnaderna i lässituationen. En intressant skillnad 

som visat sig under textanalysens gång är det faktum att texterna hittas på olika sätt. Ordinarie 

broschyren postades till alla, medan den lättlästa måste letas upp via webben. Att vi i Sverige 

har en högre datorvana än snittet (SCB 2013:9) styrker myndigheternas argument att låta texten 
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finnas tillgänglig via internet. Men trots detta undrar jag om det inte finns en bättre lösning? Då 

behovet av lättläst är 13–25 % av den vuxna befolkningen (Falk, 2003:7 och SCB 2013:2) 

kanske man borde ha en tydligare hänvisning till webben? Ackerman och Goldsmith (2001) 

menar att vi läser olika när något finns på papper jämfört med om det är på en skärm. Text som 

vi läser på skärmar läser vi snabbare, men mindre noggrant, jämfört med tryckt text. Att läsa 

materialet på en skärm kontra tryckt kan alltså skapa brus i kommunikationen mellan myndighet 

och individ. Att leta upp texten på webben kan även vara ett problem för vissa grupper. Om det 

till exempel handlar om någon som har någon typ av synfel, utvecklingsstörning, eller språk-

brister kan det vara svårt att hantera en webbläsare och ta sig fram till texten utan assistans.  

Det finns en liten text under innehållsförteckningen där det står ”This brochure is avai-

lable for download in several different languages on dinsakerhet.se”, vilket är mycket gynnsamt 

för de som inte kan svenska. Men om vi ska göra den lättlästa omskrivningen mer lättillgänglig 

för de som inte kan engelska, skulle man till exempel kunna lägga till en mer hänvisande text i 

broschyren som inte är på engelska. Då vi börjar beröra de grafiska delarna och diskussion om 

broschyrens formgivning kan vi gå vidare till de rent grafiska skillnaderna i fråga nummer två: 

 

5.2.2 Vilken skillnad finns det i den grafiska formgivningen mellan de två 

texterna? 

Inte mycket skiljer sig gällande den grafiska formgivningen. Typsnitt och grafisk profil är iden-

tiska efter omskrivning till lättläst. Detta tycker jag inte behöver var något negativt, eftersom 

det visar att den grafiska formgivningen i ordinarie broschyren visade sig var tillräckligt läslig. 

Textstorleken har inte ökats vid översättning till lättläst, något som talar emot Falks (2003) 

rekommendationer för framställning av lättläst. Det som däremot följer Falk och MTM:s re-

kommendationer är att är radavståndet ökats (2003:14).  

Alla texter befinner sig på motsvarande sidor mellan översättningarna, och illustration-

erna befinner sig på samma ställen i samma storlek med några få undantag. Jag tror att tanke-

gången var att man inte hade behovet av att ändra på något som fungerade från början. I den 

vanliga utgåvan av broschyren fanns inga tecken på att grafiken skulle göra det svårläst för 

mottagaren: typsnitten var tydliga och den grafiska profilen var genomtänkt.  

  



38 

 

 

5.2.3 Hur följer den lättlästa versionen av texten riktlinjerna för lättläst 

textframställning från Språkrådet och Myndigheten för tillgängliga medier? 

 

När det gäller Språkrådet och MTM så råder en konsensus om att lättlästa texter ska innehålla 

vissa element, jag presenterar dessa nedan och kommenterar. Eftersom Falk (2011) skrivit på 

uppdrag utav dåvarande MTM så används även hennes riktlinjer här.  

 

För lättlästa texter gäller följande: 

 

• Texten ska utgå från läsaren - texten ska anpassas till vilken typ av läsare den 

vänder sig till. 

• Texten ska ha en röd tråd och ta tag i läsaren direkt. 

• Sammanhanget ska vara tydligt - läsaren ska inte behöva ha omfattande för-

kunskaper. 

• I texten används vardagliga ord och korta rader. 

• I layouten ska text och bild samspela. 

• Språket och framställningen i en lättläst text är inte alltid likadant. En bok, en 

tidningsartikel eller en broschyr är olika medier med olika krav och syften. 

(MTM 2019) 

 

”Texten ska utgå från läsaren - texten ska anpassas till vilken typ av läsare den vänder sig till.” 

– Det här är den del som jag kan tycka är mest kontroversiell. Den heterogena skaran för lättläst 

text är för stor för att kunna fastslå till hundra procent om texten är anpassad till sin mottagare. 

Precis som i Rahm och Ohlssons undersökning (2009), finns det problematik kring mottagare. 

Broschyren från Äldreomsorgen som de analyserade saknade enligt Rahm och Ohlsson tydlig 

mottagaranpassning. De kom också fram till att det fanns brister i metatexten eftersom det var 

otydligt vilken lässtrategi man som läsare ska ha (Rahm och Ohlsson 2009:40). Det finns inte 

heller i min analys av broschyren någon metatext som förklarar hur en viss typ av funktions-

nedsatt eller brist på språkbegåvning rekommenderas läsa texten. Jag tror det är en viktig del 

att få en hjälpande hand för att få rätt lässtrategi eftersom det endast finns en lättläst version. 

Detta är svårigheten med att framställa en text där mottagaren är väldigt bred. Det är ett ambi-

tiöst försök till anpassning till mottagarna eftersom myndigheten gått igenom mödan att fram-

ställa översättningen. Att utgå från läsaren som en heterogen skara innebär att man behöver dela 
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upp texten i ännu fler subkategorier. Till exempel lättläst för funktionshindrade, lättläst för 

äldre, lättläst för invandrare och så vidare.  

”Texten ska ha en röd tråd och ta tag i läsaren direkt.” – Den lättlästa texten tar definitivt 

tag i läsaren på direkten genom att direkt gå in på ämnet. Både den ordinarie broschyren och 

den lättlästa versionen av texten inleds med att relatera till läsaren. ”Vad skulle du göra om din 

vardag vändes upp och ner?” lyder första rubriken i originaltexten. Översättningen till lättläst 

blir ”Värme, el och vatten kan sluta fungera”. Jag vill hävda att det är helt i enlighet med re-

kommendationerna med att gå rakt på sak och ta det viktigaste först. Det som följer är en upp-

radning av faror och konsekvenser som kan ske vid kris. Sedan följer en mer traditionell text 

där författaren direkt tilltalar textens mottagare. Det finns en tydlig röd tråd inom båda broschy-

rerna, med starka textbindningar.  

”Sammanhanget ska vara tydligt - läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper” 

– det går alltid att diskutera huruvida läsarskaran för den lättlästa texten har tillräckligt med 

kunskaper för att läsa den här texten. Jag vill hävda att texten uppfyller detta inom ett klar-

språksperspektiv, men kanske inte nödvändigtvis för en lättläst text. Själva kontexten bakom 

texterna är densamma med den enda skillnaden att den lättlästa varianten måste sökas upp på 

webben. Det är tydligt att några omfattande förkunskaper inte behövs annat än de språkliga. 

”I texten används vardagliga ord och korta rader” – Detta stämmer till fullo med texten, 

likaså med följande punkt ”I layouten ska text och bild samspela”. Det är som jag tidigare visat 

en balanserad design där illustrationer inte tar upp för mycket yta eller distraherar från texten. 

”Språket och framställningen i en lättläst text är inte alltid likadant[...]” Nu har jag inte 

jämfört med andra lättlästa texter från samma myndighet, så jag kan inte avgöra om myndig-

heten översätter sina olika typer av texter olika. Men de visar i alla fall att de behärskar språk-

anpassning till broschyrformatet.  

En rekommendation där man inte följt MTM är ordningen i texten. Den lättlästa texten 

har inte ändrat ordning på sina grafiska meningar, utan alla meningar är med få undantag struk-

turerade i samma ordning efter omskrivning från ordinarie broschyr till lättläst. Kanske kan 

detta beslut styrkas med att ordinarie broschyr hade en så genomtänkt innehållsstruktur från 

början på samma sätt som att grafiken är likadan mellan översättningarna.  Jag kan dock tycka 

att det visar på större kreativitet och problemlösning när man översätter styckevis istället för 

mening för mening enligt Falks (2011:9) rekommendationer. 
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5.2.4 Hur väl följer den ordinarie versionen av broschyren språklagen? 

Jag tänkte börja med att presentera de relevanta punkterna ur Språklagen (Sveriges riksdag 

2009:600) igen: 

 

10 §   Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som full-

gör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska. […] 

11 §   Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 

12 §   Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom 

deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.  

 

Kravet på att texten ska vara skriven på svenska (10 §) är definitivt helt uppfyllt eftersom det 

mycket riktigt är svenska rakt igenom broschyren. Att språket ska vara ”vårdat, enkelt och be-

gripligt” (11 §) kan vi också enkelt härleda från min analys. Ordinarie texten är som jag tidigare 

visat med konkreta mätvärden inte svårare att läsa en tidningsartikel. Även terminologin behålls 

och vissa ord som jag lyft tidigare förklaras där det behövs (12 §). Vi kan därmed härleda att 

MSB använder klarspråk i större utsträckning än till exempel Skatteverket, som belysts av tidi-

gare undersökning av Marcusson (2009). 

 

5.2 Diskussion av metod 

Att kvantitativt undersöka texterna har varit rätt väg att gå för mig. Wengelin (2011:99) tycker 

att man bör använda sig av mer etnografiska och kvantitativa undersökningar vid dessa tillfällen 

just för att få återkoppling från de faktiska läsarna av texterna. Något jag hade kunnat göra, eller 

vad någon annan gärna får komplettera med, är att, precis som Badenius (2015) gjorde, dela ut 

enkäter och intervjua olika läsargrupper om texterna som jag analyserat.  

Jag har gjort mitt bästa för att inte få alltför ensidig metodik eller bakgrund till min 

forskning. Genom att till exempel bara använda Hellspongs analysmetoder (2001) eller titta på 

undersökningar utfärdade av myndigheterna så kan det bli en ensidig och vinklad uppsats. Där-

för har jag använt mig av Falk (2003) och Rahm & Ohlsson (2009) för att skapa min egen 

analysmetod. Nu i efterhand tror jag också att jag hade fått en mer fokuserad undersökning 

genom att bara fokusera på vissa mätbara aspekter. Kanske hade jag kunnat skippa alla analys-

metoder förutom läsbarhetsanalys då de kan uppfattas som aningen redundanta. 
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5.3 Avslutande ord och förslag på fortsatt forskning 

Det som förvånade mig var att en av de största skillnaderna mellan ordinarie text och lättläst 

text (och kanske största bristen) var omständigheterna runt omkring texten. Att det finns en 

svårighet för en person i behov av lättläst att nå texten. En tanke jag har är att det finns många 

som inte har någon aning om att broschyren fanns i lättläst format. Eftersom det krävs ett besök 

på dinsakerhet.se för att få tag på den lättlästa broschyren så är jag beredd att hålla med Hamp-

son Lundh (2017:20) om att fördjupningen av webbens tillgänglighet är en problematik som 

det behöver forskas mer om. Det finns onekligen utrymme att undersöka mina frågor vidare. 

Det finns egentligen inga begränsningar för att utföra liknande forskning. Jag föreslår också, 

precis som Wengelin (2001:98) att om man ger sig in i detta ämne, är det lika bra att gå längre 

än att bara göra en kvantitativ litteraturstudie. Något som Badenius (2015) gjorde i sin under-

sökning var att dela ut enkäter till en viss målgrupp, i detta fall invånare med invandrarbakgrund 

för att få in data om hur lättläst en kommuns webbsida var att läsa. Fler undersökningar av 

denna typ vore väldigt intressant av att ta del av eftersom arbete med kvantitativ datainsamling 

kan vara ett effektivt sätt att få fram den uppfattade nyttan av lättlästa översättningar, direkt 

från läsarna, eller anhöriga till dessa.  

Det finns inte några klara stadgar som säger hur en lättläst text ska vara, utan det är 

snarare riktlinjer utfärdade av flera olika myndigheter. Därför vore det intressant att se en jäm-

förelse mellan olika myndigheters förmåga att skriva lättlästa texter och texter som bara ämnar 

att vara skrivet med klarspråk. Lutar de sig mer åt vissa myndigheters riktlinjer för framställning 

av klartext och lättlästa texter? Trots det höga behovet av lättläst text (13–25 % av den vuxna 

befolkningen enligt Falk, 2003:7 och SCB 2013:2) så finns det uppenbarligen en problematik i 

att Nords kritik (2017:15) av att myndighetsinformation alltid måste se alla som en homogen 

skara individer med samma behov. Detta styrks i mina resultat eftersom situationen kring texten 

kräver förkunskaper i svenska språket. 

Undersökningen har visat att MSB behärskar klarspråksuppdraget utan problem. Den 

lättlästa omskrivningen visade sig även vara av god kvalité, även om den på vissa fronter kanske 

kunde varit mer kreativ. Jag tycker det är viktigt att vi fortsätter att kritiskt granska texter och 

håller med Nord (2017:38) om att vi måste fortsätta ta skrivande inom yrkeslivet som en seriös 

uppgift, genom att forska kring relaterade faktorer som utbildning av personal och behovet av 

klartext och lättläst från mottagaren (2017:25). Om Nord et al. (2015) har rätt om att Sverige 

har den mest omfattande språkvårdsforskningen tycker jag att vi ska fortsätta med det. Jag håller 

även med Nord (2017:38) om att förbättringsarbete av klarspråk är en viktig del av samhället. 
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Det är en vetenskap som många kanske förbiser. Men i slutändan är det upp till varje enskild 

tjänsteman att bära sin del av ansvaret i att framställa brukstexter som kommunicerar på ett 

”vårdat, enkelt och begripligt” sätt (Språklag 2009:600).  
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Bilagor 

 

Bilaga I - Uträkning av LIX-värde och nominalkvot av den ordinarie 

broschyren 

 

Uträkning av LIX-värde: 

 

LIX 
 

Antal meningar (M): 

Antal ord (O): 

Antal ord med fler än 6 tecken (L): 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 

155 

1885 

550 

12,16 

29,18 

41 

 

Uträkning av nominalkvot: 

Nominalkvot 
 

Substantiv 

Verb 

Nominalkvot (NQ = Substantiv / Verb) 

498 

367 

1,36 
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Bilaga II - Uträkning av LIX-värde och nominalkvot av den lättlästa 

broschyren 

 

Uträkning av LIX-värde: 

 

LIX 
 

Antal meningar (M): 

Antal ord (O): 

Antal ord med fler än 6 tecken (L): 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 

168 

1985 

449 

11,82 

22,62 

34 

 

Uträkning av nominalkvot: 

Nominalkvot 
 

Substantiv 

Verb 

Nominalkvot (NQ = Substantiv / Verb) 

481 

440 

1,09 
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Bilaga III - Hellspongs analysfrågor 

Läsbarhetsanalys (Hellspong 2001:87-90): 

Lässituationen  

1 Vilka riktar sig texten till, vad har den för målgrupp? Är den aktuell för olika kategorier? 

Vilka förkunskaper kan läsarna väntas ha, språkligt och ämnesmässigt? Vilken motivation?  

2 Vilka läsmål kan vara aktuella för målgruppen? Kan olika läsare ha olika syften?  

3 Under vilka omständigheter tror du att läsarna möter texten? Har de gott om tid? Är de utsatta 

för störning? Kan de räkna med hjälp att förstå, som skolelever av sina lärare? Skiftar villkoren 

mycket för olika mottagare?  

4 Vilka lässtrategier är naturliga för läsmålen? Kan olika läsgrupper ha olika lässtrategier? Hur 

påverkas de av omständigheterna?  

 

Textens grafiska form  

5 Störs läsningen av stavfel eller oklar interpunktion?  

6 Är texten svårläslig på grund av liten stilgrad eller otydligt tryck?  

7 Är texten lagom bred för bekväm avläsning?  

8 Blir texten svår för blicken att orientera sig i, därför att styckena är för långa och tunga?  

9 Finns det bilder som lättar upp texten? Stödjer de också informationen? Är text och bilder väl 

samordnade eller måste ögonen röra sig mycket mellan dem?  

 

Textens språk  

10 Hur svåra är textens ord? a) Finns det långa ord som kan vara krångliga att uppfatta och 

avläsa? b) Finns det ovanliga ord? c) Förekommer facktermer? Kan vi anta att de är kända för 

målgruppen? d) Förklaras främmande ord eller framgår betydelsen av sammanhanget? e) Störs 

läsningen av olämpliga ordval – att ord är vaga, mångtydiga, missvisande eller har en oklar 

syftning?  

11 Hur svåra är textens meningar? a) Är de långa? b) Har de en komplicerad byggnad, som 

många bisatser under eller i varandra? c) Försvåras läsningen av djupa klyvningar, alltså att led 

som hör ihop som (huvudordet i) subjektet och predikatet säras av långa inskott, som tunga 

satsadverbial (Sökande som med hänsyn till det som sägs ovan saknar erforderlig behörighet 

ska senast två veckor före terminsstarten genomgå ett särskilt antagningsprov”)?  
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12 Ett sammanvägt mått för ord- och meningslängd ger det så kallade läsbarhetsindex eller 

LIX. LIX beräknas genom den genomsnittliga meningslängden. LIX varierar mellan 15 

(mycket lätt) och 60 (mycket svår). Vilket LIX-värde har texten? Är det jämförelsevis högt eller 

lågt? 59  

 

13 Är det lätt att fatta hur textens delar (meningar, stycken, längre avsnitt) hänger ihop? Eller 

försvåras läsningen av svaga eller otydliga bindningar mellan olika led? a) Störs referensbind-

ningen genom vaga syftningar eller överhoppande sambandsled? b) Störs den tematiska bind-

ningen av att det är oklart vad som är tema och rema eller genom att obekanta referenter förs in 

som kända för läsaren? c) Störs konnektivbindningen genom att sammanhanget är dunkelt mel-

lan satserna eller genom felande eller missvisande bindeord?  

14 Har texten en läsvänlig komposition? Är delarna ordnade så att det går lätt att följa tråden 

mellan dem? Undviker texten att belasta läsarens minne genom tankehopp mellan inslag som 

står långt isär?  

15 Är texten överskådlig? Skulle den bli lättare att hitta igenom en annan uppställning, fler 

rubriker, kursiverade nyckelord, index eller annat?  

 

Textens innehåll  

16 Kan innehållsmängden vålla problem för läsaren? a) Ställer den stora krav på minne och 

förkunskaper? b) Är det svårt att vaska fram huvudtankarna bland alla detaljer? c) Blir texten 

tung genom att nya fakta och tankar kommer alltför tätt?  

17 Hur invecklad är innehållsstrukturen? a) Har texten krångliga relationer mellan sina delar? 

b) Skulle fler metatexter, som hänvisningar, sammanfattningar och inledande översikter, un-

derlätta överblicken?  

18 Är abstraktionsnivån lämplig för läsbarheten eller är den för hög? a) Är innehållet så allmänt 

och diffust att det är svårt att få grepp om? b) Är innehållet teoretiskt avancerat? c) Använder 

texten konkretiserande grepp, som berättelser, exempel, liknelser eller bilder, för att underlätta 

förståelsen?  

19 Finns det luckor i tankegången som kan vara svåra för läsaren att själv fylla i? Ställer de 

stora krav på hennes förkunskaper och slutledningsförmåga?  

20 Har texten rätt perspektiv för målgruppen och läsmålet? Svarar det mot läsarnas erfarenheter 

och intressen? Är det vänt mot sidor av ämnet som angår dem? Underlättar det för dem att 

tillämpa informationen?  
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Textens sociala funktion  

21 Har texten en social ram som läsarna kan känna sig hemma i? Drar den i dem i ett samspel 

som öppnar texten för dem som källa för kunskap?  

22 Ger texten anvisningar om hur läsarna kan använda sig av den? Om inte, skulle det ha gjort 

den mer läsbar?  

 

Sammanfattning 

23 Vad vill du allmänt säga om testen läsbarhet för sin målgrupp (sina målgrupper) med tanke 

på dess (deras) läsmål? 

24 Hur svår eller lätt är texten att läsa – vilka krav stället den alltså på läsarens motivation och 

förkunskaper? 

25 Hur anser du att man bör läsa texten för att få bäst utbyte av den? Vilken är alltså en passande 

lässtrategi, för ett visst läsmål? Hur kan den skifta med läsaren kompetens? 

26 Hur skulle texten kunna bli mer läsbar för en viss läsgrupp med ett visst läsmål eller mer 

lättläst allmänt sett, alltså tillgänglig för fler läsare med mindre möda? Vilka förändringar i 

texten skulle de två anpassningarna kräva? Står de i någon motsättning till varandra?  

  



50 

 

 

Strukturell analys, frågor 8-14 (Hellspong 2001:63-64) 

Den textuella strukturen 

Lexikon 

8 Vad utmärker textens ordförråd, dess lexikon? Är det stort eller litet? Är det varierande eller 

har det många upprepningar? Finns det gått om långa ord? Har någon viss ordklass en hög 

frekvens? Är någon särskild typ av ordbildning påfallande, till exempel sammansättningar eller 

avledningar som verbalsubstantiv? Har texten många prd av någon speciell typ, som egennamn, 

räkneord eller initialord? Tenderar verben att vara statiska eller dynamiska? Finns det gott om 

fackord? 

Grammatik 

9 Tyngs texten av långa nominalfraser? Växlar texten mellan långa och korta meningar eller 

dominerar endera slaget? Finns det ofullständiga meningar? Är meningsbyggnaden mest para-

taktisk eller mest hypotaktiska, det vill säga består meningarna av huvudsatser eller innehåller 

de också bisatser? Är meningarna vänstertunga (tunga led före det finita verbet) eller höger-

tunga? 

10 Hur vill du karakterisera textens lexikogrammatiska stil? Är den nominal (många substantiv 

och långa nominalfraser) eller verbal? Är den specifik (många sammansättningar och fackord) 

eller allmän? Är den konkret (många egennamn och ord för ting, ånga tids- och rumsadverbial, 

många dynamiska och aktiva verb) eller abstrakt? 

Bindning 

11 Vad präglar textens referensbindning? Är någon viss typ påfallande i den: identitet (med 

eller utan upprepning av samma ord), delidentitet eller association? Uppfattar du bindningen 

som stark eller svag? 

12 Vad präglar texten tematiska bindning? Har den mycket av temauppfattning från mening till 

mening, eller är en temaväxling det normala? Sker temaväxlingen genom temaprogression? 

Signalerar texten vad som är remat, det nya och intressanta, genom speciella konstruktioner, 

som presentering (”Det sprang en katt i skogen”) utbrytning (”Det var Kalle som hade skrämt 

katten”) och passivisering (”Katten hade släppts ut av sin matte”)? 

13 Finns det några konnektivbindningar som särskilt präglar texten: additiva, temporala, adver-

sativa, kausala? Är bindningarna i regel explicita eller implicita, det vill säga är konnektiverna 

utsatta eller ej? 

14 Hittar du några retoriska bindningar i texten, som anafor, parallellism, kiasm, hopning eller 

klimax?  
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Komparativ analys (Hellspong 2001:79-81)  

Sammanhanget  

1 Hur liknar och skiljer sig texternas yttre förutsättningar? Vilka verksamheter hör texterna till- 

vilka typer av aktiviteter där kommunikation ingår? Vilken funktion fyller de i dessa? Vilka mål-

grupper riktar de sig till? Vilka medier för ut dem till läsarna? Vilka andra texter samspelar de med? 

Vilka kulturbakgrunder förutsätter det?  

 

Språket  

2 Hur liknar och skiljer sig texterna språkligt-formellt? Hur ser deras ordförråd ut? Vilka menings-

typer föredrar de? Vilka bindningssätt är vanliga i dem- hur gör texterna för att skapa sammanhang 

mellan sina ord och satser? Hur är texterna komponerade – vilka större enheter (som stycken och 

avsnitt) består de av, hur ser dessa ut, vilka uppgifter har de och hur följer de på varandra?  

 

Innehållet  

3 Hur liknar och skiljer sig texterna innehållsligt? Vilka teman tar de upp – vilka huvudämnen och 

vilka delämnen? Vilka perspektiv anlägger de – ser de på sina ämnen subjektivt eller objektivt, 

utifrån en viss position, i ljuset av en teori eller ideologi, på nära eller långt håll och så vidare? 

Vilken roll spelar underförstådda inslag i dem – står det viktiga på eller mellan raderna?  

 

Det sociala  

4 Hur liknar och skiljer sig texterna socialt? Vilket jag tonar fram som den som talar i texten och 

vilket du som den tilltalade? Vad för slags språkhandlingar utför de – informerar, kritiserar, manar, 

skämtar med mera? Vilka attityder och värderingar visar de?  

 

Stilen  

5 Hur liknar eller skiljer sig texterna i stilen? Är kanske den ena konkret och den andra abstrakt? 

Eller den ena formell och den andra informell? Får samma språkdrag (låt oss säga främmande ord) 

olika stilverkan hos dem (kanske som markör för lärdom i den ena och för ironi i den andra)? Och 

vad kan det bero på i så fall?  

 

Sambanden  

6 Har de jämförda texterna haft något inflytande på varandra, direkt eller via sina litterära tradit-

ioner? 


