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Syftet med den här undersökningen är att se huruvida två beslut från Länsstyrelsen uppfyller 

språklagens 11:e paragraf, om texterna är mottaganpassande samt hur och om texterna är 

visuellt tilltalande för mottagaren. För att uppnå ett resultat granskas besluten utifrån Lennart 

Hellspongs analysmodell som är framtagen för brukstexter. 

Resultaten av min undersökning visar att det finns många förbättringsområden för de valda 

besluten. Båda besluten är skrivna utan mottagaranpassning och fokus ligger endast i att visa 

på de fattade besluten. Som läsare är de inte heller inbjudande på ett visuellt plan eftersom de 

känns tunga rent generellt. Vartefter att resultatet växte fram kände jag hur de här två besluten 

är skrivna på ett stereotypiskt myndighetssätt.  

Slutligen kan jag dra slutsatsen att det med största sannolikhet är svårt att skapa sådana här 

beslut så de tilltalar alla. Det är svårt att läsa ett myndighetsbeslut och att känna ett direkt 

tilltal från skribenten. Samtidigt får man fråga sig om det är nödvändigt med ett personligt 

tilltal i sådana här texter eller om det är till texternas fördel att de är sakliga och precisa.  

 

Nyckelord: textanalys, språklagen, Länsstyrelsen, klartext, mottagaranpassning, 

kommunikation 
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1 Inledning 

 

Brukstexter finns tillgängliga för allmänheten och skall fungera som informativa texter. För 

att informationen skall nå fram till mottagaren och tolkas på rätt sätt gäller det att mottagaren 

förstår vad som faktiskt skrivs. Det kan tyckas vara en självklarhet att alla myndighetstexter 

ska vara skrivna på ett tydligt vis med ett begripligt språk. Dessvärre är det ofta tvärtom: 

texterna är tunga och svårbegripliga vilket skapar en bristande kommunikation mellan sändare 

och mottagare. Vikten av att mottagaranpassa texter är stor för alla typer av texter, men 

framförallt för myndighetstexter eftersom informationen kan vara avgörande på både 

samhälls- och individnivå.  

    Att skriva en brukstext som kommer att läsas och tolkas av individer med olika 

förutsättningar gällande språkfärdighet och tidigare kunskap medför vissa skyldigheter som 

skribent. Förhållandet mellan sändaren och mottagaren bildas genom den skrivna texten och 

sändaren har därigenom texten som första kommunikationsmedel. För att etablera en god 

kontakt, sändare och mottagare emellan, är det med andra ord av största vikt att detta 

kommunikationsmedel fungerar utan störningar.  

    Medvetenheten om att formulera sig mer lättförståeligt i skrift har ökat men jag tycker att 

det inte kan belysas nog. Denna undersökning är mitt första bidrag i ett led att försöka förstå 

samt att förbättra texter som kan anses vara skrivna med ett ålderdomligt myndighetsspråk. 

Vidare är det viktigt för myndigheter och övriga organisationer att själva öka sin medvetenhet 

kring sitt språkbruk för att kunna arbeta fram ett bättre skriftspråk som skulle underlätta 

begripligheten. Ju tydligare texter desto mindre risk för missförstånd mellan myndighet och 

individ vilket är något som skulle gynna båda parter. Besluten som har valts till denna 

undersökning berör liknande ämnesområden och är utgivna av samma myndighet vilket gör 

dem intressanta att använda i denna studie. 
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1.1 Syfte 
 
Syftet med den här undersökningen är att granska två myndighetsbeslut från Länsstyrelsen för 

att se huruvida de är lättförståeliga samt om de uppfyller § 11 i Språklagen. Målsättningen 

med granskningen är att finna styrkor samt svagheter i det språkbruk som används i besluten 

och sedan ge goda råd i hur texterna skulle kunna göras ännu tydligare.  

    För att uppnå syftet med undersökningen kommer följande frågor att besvaras:  

o Hur väl uppfyller besluten § 11 i Språklagen?   

o Är språket lättförståeligt för en individ utan förkunskaper? 

o Känns det som att texternas innehåll och stil ligger på den nivå som förväntas av ett 

myndighetsbeslut? 

o Bidrar texternas layout till dess fördel eller nackdel? 

 

Dessa fyra övergripande frågor kommer att stå till grund för kommande analys. Dessutom 

kommer de belysa olika aspekter gällande hur de valda besluten är utformade överlag. Dels 

kommer de språkliga faktorerna att ses över; dels kommer besluten att ställas mot varandra i 

en jämförelse. Valet att jämföra besluten är att se till huruvida texterna antingen följer samma 

linje för utformning eller om det finns markanta skillnader i hur texterna är utformade. 

 

1.2 Disposition 
 

Den här uppsatsen är disponerad enligt följande. I kapitel 2 kommer relevanta teorier samt 

tidigare forskning att presenteras. Det kapitlet är indelat i två huvudsakliga delar, först 

redovisas avsnitt 2.1 vilket är den teoretiska bakgrunden. Sedan följer avsnitt 2.2 vilket 

behandlar tidigare forskning. Därefter kommer kapitel 3 att behandla de metoder och material 

som används vid undersökningen. I kapitel 4 kommer resultaten att redovisas. Slutligen i det 

5:e kapitlet kommer en diskussion kring resultaten att föras. Diskussionen kommer att delas in 

i två delar. Diskussion kring de faktiska resultaten sker i avsnitt 5.1 och en diskussion kring 

metoden förs i avsnitt 5.2. 
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2 Forskningsbakgrund 

 

I följande kapitel kommer teorier och tidigare forskning att presenteras.  

2.1 Teoretisk bakgrund och centrala begrepp 

 
I detta avsnitt kommer teorier och modeller berörande kommunikation att beröras, dessutom 

introduceras den problematik som kan uppstå vid bristande kommunikation. Begreppen 

läsbarhet, klarspråk och myndighetsspråk kommer att behandlas. Dessutom kommer 

Språklagen att tas upp samt förklaras. 

 

2.1.1 Textmodell och analys 

 
Hellspong & Ledin (1997) beskriver sambandet mellan en text och dess kontext. För att förstå 

en brukstext bör man sätta sig in i dess sammanhang, situationskontexten. Hellspong & Ledin 

menar att vid en analys av en text bör man ”bryta ner det i mindre bitar och sedan undersöka 

dem närmare. På så sätt försöker vi komma åt hur en text är uppbyggd eller vilken struktur 

den har” (s. 44).  

    Hellspong & Ledin (1997) skriver att man börjar med att se till textens textuella struktur 

vilket svarar för textens form. Ordet ”form” är en beskrivning av hur själva texten bland annat 

är grammatiskt uppbyggt genom ordval och formuleringar. Man talar då om 

lexikogrammatiken och textbindningen i en text. För att förstå en text är det viktigt att texten 

är skriven på rätt nivå för den tänkta läsaren och att det finns en tydlig komposition som ger 

texten ett bra flyt. Vidare skriver Hellspong & Ledin (s. 45) om hur ideationella strukturer ser 

till ämnesvalen, det vill säga textens tema och perspektiv. En texts tema kan liknas med dess 

huvudtanke och perspektivet kan beskrivas likt ur vilken synvinkel texter är skriven ur. Den 

slutliga delen som Hellspong & Ledin väljer att använda sig av i sin textmodell är den 

interpersonella delen. Den interpersonella strukturen är av stor vikt när man ser till 

brukstexter eftersom det är här sändaren, exempelvis en myndighet, förhoppningsvis skapar 

en relation till mottagaren, som kan tänkas vara en enskild individ. Här kan det antingen 

skapas en god relation mellan parterna, då om mottagaren kan ta till sig budskapet, eller en 

mindre lyckad relation vilket kan uppstå om mottagaren dels inte förstår, dels inte känner 

någon anknytning till texten.  
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Melin & Lange (2000) beskriver vikten av att ha en modell för språket när en stilanalys görs.  

Som undersökare underlättar det att använda sig av en modell som involverar flera steg 

eftersom det innebär att man kan bilda sig en bättre helhetsbild. Melin & Lange menar att 

helhetsbilden blir tillförlitligare om undersökaren inte endast nöjt sig med en ytlig analys utan 

i stället väljer att ta sig an texten på en djupare nivå.  

 

2.1.2 Kommunikationsmodell 

 
Kommunikation mellan människor är något som sker ständigt. Människor kommunicerar på 

ett flertal olika sätt, medvetet eller omedvetet, genom tal eller genom skrift, verbalt eller icke-

verbalt. För att underlätta kommunikationen beskriver Nilsson & Waldemarson (2007:25) att 

det finns modeller som är framtagna som en vägledning i kommunikationssituationer. En 

sådan kommunikationsmodell introducerades i mitten på 1900-talet av Carl Hovland och fick 

namnet ”sändar- och mottagarmodell”. Nilsson & Waldemarson beskriver modellen enligt 

följande: 

 

Vem säger vad, i vilket medium, till vem och med vilken effekt (det vill säga sändare, budskap, 

mottagare och effekt)? Modellen är ett slags checklista över att vi fått med en rad viktiga faktorer och 

är på så sätt användbar när vi reflekterar över vårt sätt att kommunicera. Den inbegriper en rad allmänt 

accepterade kriterier för att beskriva och analysera människors kommunikation (Hovland & Weiss, 

1951). (Nilsson & Waldemarson 2007:25) 

 

Människor uppfattar och tolkar kommunikationssignaler utifrån ”förväntningar, förutfattade 

meningar och kulturella skillnader” (Nilsson & Waldemarson 2007:27).  Det är något som bör 

tas i åtanke vid samverkan med andra människor, det vill säga att saker som är självklart för 

en individ inte alls är det för en annan. Nilsson & Waldemarson (s. 26) skriver om en 

kommunikationsmodell som visar på en sådan medvetenhet. Filter- och brusmodellen (se 

figur 1), beskrivs som en modell som tar hänsyn till kanal, brus och filter. Den tydliggör yttre 

och inre faktorer som är väsentliga mellan sändare och mottagare, exempelvis beskrivs 

kommunikationskanaler som elektronisk utrustning, så som telefoni, vilket inte alltid fungerar 

problemfritt vilket i sin tur kan försvåra kommunikation. Vidare förklarar modellen även att 

fördomar, språkbruk samt fysiska hinder i vissa situationer kan försvåra kommunikation 

vilket man bör ha i åtanke i sitt tolkande av sändarens budskap. 
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Figur 1. Nilsson & Waldemarsons filter- och brusmodell (Nilsson & Waldemarson 2007:26) 

 

Om kommunikationen inte når fram eller misstolkas kan man förklara det som bristande 

kommunikation. Många associerar bristande kommunikation med uppkomsten av konflikter 

även om så inte alltid är fallet. Nilsson & Waldemarson (2007) beskriver bristande 

kommunikation som missförstånd mellan sändare och mottagare, exempelvis om meddelandet 

inte har nått fram till mottagaren i sin helhet.  Vidare skriver författarna om hur varje persons 

sätt att tolka och förstå ord och meningar bidrar till hur väl sändarens budskap kommer fram. 

Genom en individs tidigare erfarenheter och uppväxt skapas egna tolkningar vilket kan leda 

till missförstånd i kommunikationen om man inte vid ett tidigt stadium lär sig att kunna se 

saker objektivt, det vill säga att man frisätter sig sina egna värderingar och fördomar.  

    Något som Nilsson & Waldemarson (2007) betonar som en störningskanal är huruvida en 

kommunikationsmodell innehåller störande budskap. Utöver störande budskap är det viktigt 

att tydligheten är stor så att det inte finns risk att texten eller den muntliga kommunikationen 

uppfattas som om det finns dubbla budskap. Med dubbla budskap menar Nilsson & 

Waldemarson att ”det finns en motsättning mellan innehållsnivå och relationsnivå – båda kan 

inte vara sanna samtidigt” (s. 139). Det innebär att man inte kan säga eller skriftligt påstå en 

sak och sedan med hjälp av ickeverbala kommunikationsmedel eller med hjälp av ordets kraft 

egentligen påvisa något annat. Med andra ord är det viktigt att kommunikationen mellan de 

involverade parterna är så tydlig som möjlig så att risken för misstolkningar är så liten som 

möjligt. 
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2.1.3 Läsbarhet 

 
Hellspong (2001:85) menar att en texts läsbarhet kan bedömas genom hur väl den går att 

använda utifrån sitt tänkta syfte: ”ju mer den fodrar av tid, ansträngning, motivation, 

förkunskaper och lässkicklighet, desto svårare är den”. Det är inte bara själva texten som 

avgör hur pass läsbar den är utan layouten påverkar också. Att läsa en text som är luftig med 

tillhörande förtydligande bilder känns oftast mer lättläst till skillnad från texter som endast är 

tunga och kompakta.  

    Läsbarheten hänger väl samman med läsvärdet av en text. Genom att ta sig an en text där 

man kan identifiera sig som läsare skapas en närmare relation mellan skribent och mottagare. 

Det är inte bara i den skönlitterära genren som identifikation är viktig utan det är minst lika 

viktigt i vetenskapliga texter och brukstexter. Lindstedt (2013:103) menar att det är den tänka 

läsaren som är textens viktigaste kritiker. Vidare skriver Lindstedt att ”hur väl du anpassat din 

text till läsarens förkunskaper, intressen och behov samt hur väl du strukturerat den är några 

faktorer som avgör textens läsbarhet” (Lindstedt 2013:103). 

    Genom att använda sig av Läsbarhetsindex (LIX) kan man i grova drag se huruvida en text 

håller sig inom ramarna för vad som räknas som en bra och komplex text. Melin & Lange 

(2000) beskriver Läsbarhetsindexet som en ”standardmetod att beräkna en texts komplexitet” 

(s.75). Hellspong (2010:88) beskriver också LIX som en metod för att avgöra hur en text 

ställer sig mot förväntningarna på dess läsbarhet och menar att det är ett mått för ”ord och 

meningslängd” (Hellspng 2010:8). För att beräkna ut en texts LIX-värdet tar man antalet ord 

delat med antalet meningar, adderar det med antalet långa ord i procent vilket slutligen ger en 

genomsnittlig meningslängd. 

    För att se huruvida en text håller sig inom ramarna för vad som räknas som en lättläst 

respektive svårläst text finns det en tabell som visar skiljelinjerna för detta (se tabell 1 nedan): 

 

Tabell 1. Riktlinjer för texters LIX-värden (Melin och Lange 2000:166) 

Texttyp LIX Ord/men LO Tolkning 

Barn- och 

ungdomsböcker 

27 12 15 mycket lätt 

Skönlitteratur 33 15 18 lätt 

Dags- och 

veckopress 

39 14 25 medelsvår 

Saklitteratur 47 18 29 svår 

Facklitteratur 56 20 35 mycket svår 
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Tabell 1 visar hur texter i olika genrer skiljer sig när det kommer till LIX-värden. Genom att 

bedöma texterna utifrån deras LIX-värde kan de sedan kategoriseras huruvida de är mycket 

lätta, lätta, medelsvåra, svåra eller mycket svåra. 

2.1.4 Språklagen 
 
Den 1 juli 2009 presenterades en ny lag i Sverige – Språklagen. Den nya lagen hade som syfte 

att påvisa det svenska språkets ställning i det svenska samhället. Det lades tyngdpunkt på att 

myndigheter och andra offentliga verksamheter huvudsakligen skulle använda svenska som 

arbetsspråk vilket skulle bidra till svenska språkets fortsatta utveckling. Utöver att stärka och 

bidra till utveckling av svenskan skulle den också stärka de officiella minoritetsspråkens 

ställning i samhället. 

2.1.5 Klarspråk 
 
Statskontoret genomförde 2001 en utvärdering av hur pass god begripligheten var i svenska 

myndigheters texter. Den utvärderingen stod sedan till grund för begreppet klarspråk. 

Utvärderingen bestod av drygt 60 olika texttyper från tio olika myndigheter. Resultatet visade 

att det inte var den textuella strukturen som innehöll flest brister utan det var bristen på 

mottagaranpassning och tydlighet som var de huvudsakliga problemen.  

    Begreppet klarspråk är något som ofta kopplas ihop med myndighetstexter sedan det 

introducerades för över tio år sedan. Språkrådet (2013) som givit ut broschyren Klarspråk – 

för en vårdad, enkel och begriplig svenska tar stöd från Språklagen som introducerades 2009 

som skriver i § 11 att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. 

För att uppfylla Språkrådets rekommendationer om att skriva vårdat förväntas du skriva med 

god svensk ordbehandling vilket bland annat innebär att du ska hålla dig borta från 

slanguttryck samt använda ett välvårdat språk. Vidare bör du också mottagaranpassa ditt 

språk vilket ökar textens begriplighet eftersom den tänkta läsaren kan ta till sig texten på ett 

bra och enkelt sätt. 

 

2.2 Tidigare forskning om facktexter  
 
Melander (1991) skrev sin doktorsavhandling om Innehållsmönster i svenska facktexter. 

Avhandlingen presenterade textanalyser av facktexter. Melander beskriver vikten av att 

försöka förklara varför texter ser ut som de gör. Vidare skriver Melander hur texter från olika 

tidsperioder skiljer sig åt gällande deras innehåll, men att man får se till huruvida texten 
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uppfyller sitt tänkta syfte. Att språket förändras över tid är med andra ord något att ha med sig 

när man analyserar texter och accepterar språkets eventuella skillnader i det språkbruk man 

själv är van vid.  Melander skriver: ”från textlingvistisk utgångspunkt innebär detta synsätt att 

en textbeskrivning bör ta sin utgångspunkt i språkets sociala karaktär och i hur språkets 

egenskap att vara en del av samhället avspeglar sig i texten” (1991:17).  

     Vidare menar Melander (1991) att texter skrivs utav olika anledningar, de har olika 

funktioner att fylla. Han beskriver hur textens sociala funktion och kontext bör finnas med i 

textanalyser eftersom ”texter med olika uppgifter, med olika sändare, mottagare etc., 

avspeglar i sin uppbyggnad de varierande yttre förhållandena (S.18).  

    Begreppet myndighetsspråk har kännetecknats som ”ålderdomliga ord, sammansatta verb 

och s-passiveringar” (Höög, Söderlundh & Sörlin (2012:16). Höög, Söderlundh & Sörlin 

beskriver hur utvecklingen i myndigheternas språkbruk ständigt går framåt. De menar att 

dagens användning av sociala medier har bidragit till en normalisering av det tidigare mycket 

tunga språkbruket och att det i dag är enklare att ta till sig en myndighetstext. Vidare 

beskriver Nyström Höög hur: 

 

Den myndighetsspråkvård som har bedrivits under de senaste tio-femton åren har ägnat stor möda åt att 

komma till rätta med den kanslispråkliga stilen i myndighetstexterna. Man har arbetat till exempel med att 

rensa ut ålderdomliga och svårbegripliga ord. glädjande nog visar utvärderingen att detta arbete har gett 

resultat. (Nyström Höög 2005:87) 

 

Ett steg i rätt riktning i att få myndighetstexter att bli mer lättbegripliga var att introducera 

Svarta listan. Nyström Höög (2005:87-88) beskriver Svarta listan som ett led i att svartlista 

ålderdomliga och svårbegripliga ord som tynger ned texterna. Denna satsning har visat sig 

vara effektiv och många myndigheter har aktivt använt listan, alternativ skapat egna liknande 

listor. Exempelvis finns ord som finns med i svarta listan är: anmoda, förebringa och åligga. 

    Utöver svårbegripliga ord är långa och invecklade meningar något som ofta associeras med 

myndighetstexter. Nyström Höög (2005:88) beskriver hur myndigheterna uppmanas till att 

hålla sig korta och koncisa i sin meningsuppbyggnad. Trots att det finns en medvetenhet kring 

detta hos myndigheterna finner man fortfarande väldigt långa meningar i sådana texter. 

Vidare menar Nyström Höög att meningslängderna skiljer sig åt mellan olika texttyper. 

Broschyrer och rapporter håller sig kring 15 till 20 ord medan i myndighetsbesluten är vissa 

meningar uppe i hela 30 till 40 ord. Ett rekommenderat meningslängdsmått brukar vara att 

hålla sig till maximalt 25 ord, och det är då fortfarande en lång mening. Nyström Högg 

(2005:88) menar dock att myndighetsbeslut ofta grundar sig i lagar och andra förordningar 

vilket kan vara orsaken till att meningarna blir så långa. 
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3 Material och metod 

Det här avsnittet kommer att presentera insamlingsmetod samt det material som används i 

analysarbetet. Efter presentation av materialet kommer själva analysmetoderna att 

presenteras. 

 

3.1 Materialbeskrivning 
 
Här beskrivs hur insamlingsmetoden skedde samt det material som används till 

undersökningen.  

3.1.1 Insamlingsmetod 
 
När jag sökte bland olika myndighetsbeslut ville jag finna två beslut som kunde analyseras 

utifrån liknande grunder därför valdes två beslut från samma myndighet och inom samma 

genre. Ytterligare en anledning till att just dessa två beslut (se 3.1.2) valdes var för att jag 

noterade att båda besluten är utgivna av Länsstyrelsen i Uppsala Län trots att det ena beslutet 

berör Hallstahammars kommun som ligger i Västmanlands län. Det finns beskrivet på 

Länsstyrelsens hemsida att varje kommun i Sverige hör till en egen länsstyrelse och vill man 

få rätt information skall man vända sig till sin egen kommuns länsstyrelse. Jag hoppas finna 

en rimlig förklaring till varför det valda beslutet inte följer denna regel.  

  

3.1.2 Besluten 
 
Det material som har används vid undersökningen är två beslut från Länsstyrelsen Uppsala 

Län. Det första beslutet, som jag kallar beslut 1, gäller Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken 

(MB) till befintlig och utökad avfallsåterviningsverksamhet inom Återbruket Enköping på 

fastigheten Kryddgården 9:1 i Enköping kommun (se bilaga 1).  Det andra beslutet, som jag 

kallar för beslut 2, gäller Slutliga villkor samt förlängd prövotid avseende föroreningar i 

dagvatten vid Kolbäcks Återvinning AB på fastigheterna Herrevad 4:17, 4:20, 4:21 och 4:23 i 

Hallstahammars kommun (se bilaga 2).  

    Beslut 1 är dubbelt så långt som beslut 2. Beslut 1 har 19 sidor text medan beslut 2 har nio 

sidor text. De är utformade på liknade sätt vilket syns på följande vis: de är båda skrivna och 

tryckta i A4-format, har ett frekvent användande av rubriker följt av löpande text. Vidare är 
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båda besluten till största del skrivna i samma teckensnitt och storlek. Detsamma gäller 

användandet av huvud- och underrubriker. 

   Valet att analysera dessa två beslut föll på att jag fann det rättvist att jämföra beslut inom 

liknande ämnesområden. Vidare var dessa beslut utformade på ungefär samma vis, dessutom 

fann jag sannolikheten stor att de skulle innehålla liknande terminologi. Det var dock något av 

en slump att de dessutom är från samma utgivare, men det fann jag också intressant att 

jämföra senare.  

3.2 Analysmetoder 
 
I detta avsnitt kommer analysmetoderna att presenteras för läsbarhetsanalysen (3.2.1) samt 

komparativ analys (3.2.2). Jag valde att börja analysen genom att först se till den mer 

omfattande metoden, det vill säga läsbarheten. Genom att börja med den fick jag en mer 

övergripande blick innan jag gick in ytterligare på djupet. Efter att ha genomfört den kunde 

jag ställa besluten mot varandra och se hur de svarade för den komparativa analysen. Alla 

frågor återfinns i sin helhet i bilaga 3 och 4. 

    För att själv förstå sammanhanget på beslut 1:s (se bilaga 1) första sida där det står skrivet 

om SNI-koder slog jag upp vad en SNI-kod var för något. Enligt Statistiska centralbyrån 

(2015) används det som ett begrepp inom ekonomisk kategorisering samt vid jämförelse av 

datainsamlingar.  

 

3.2.1 Läsbarhetsanalys 

När en text läses är det viktigt att den läses med rätt avsikt, och när det gäller brukstexter är 

det av ännu större vikt än vid exempelvis skönlitterär läsning. En brukstext har ett mål med 

sitt innehåll och den som läser letar oftast efter något specifikt i texten, vilket Hellspong 

(2001:85) beskriver som ett läsmål. 

    För att bedöma beslutens läsbarhet har jag valt Hellspongs (2001:85) Läsbarhetsanalys 

som är hämtad ur boken Metoder för brukstextanalys. Läsbarhetsanalysen bedömer texterna 

utifrån: lässituationen, textens grafiska form, textens språk, textens innehåll samt textens 

sociala funktion. Under delen som heter textens språk kommer textens läsbarhetsindex (LIX) 

att granskas och bedömas utifrån sitt uträknade värde för att se hur pass lättförståeliga 

texterna är (se tabell 1 under 2.1.3). Något som även kommer att analyseras är hur välanpassat 

språket är och huruvida det krävs förkunskaper inom ämnet för att förstå besluten.        
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Jag har valt att arbeta strukturerat utifrån Hellspongs Läsbarhetskapitel. Han redovisar där 26 

frågor (se bilaga 3) man kan använda sig av. Jag väljer att använda mig av de 22 första 

frågorna eftersom de är de mest relevanta frågorna för mina texter eftersom de huvudsakligen 

berör texternas läsbarhet. Hellspongs läsbarhetsanalys för uppdelad på följande vis: 

 

 Frågorna 1-4 handlar om textens lässituation vilket behandlar frågor så som vilken 

textens målgrupp är, när en läsare kan tänkas möta en sådan här text och vilka 

lässtrategier läsaren kan tänkas ha? 

 Frågorna 5-9 handlar om textens grafiska form och tar upp frågor så som om det finns 

stavfel, om texten är svår att orientera sig i och huruvida det finns bilder? 

 Frågorna 10-15 handlar om textens språk och behandlar frågor så som textens svåra 

ord, LIX-värde och huruvida texten har en läsvänlig komposition? 

 Frågorna 16-20 handlar om textens innehåll och tar upp frågor så som om 

innehållsmängden kan skapa problem för läsaren, om det finns luckor i textens 

tankegång som försvårar läsandet och hur pass invecklad innehållsstrukturen är? 

 Frågorna 21 och 22 handlar om textens sociala funktion och behandlar frågor som 

bland annat handlar om hur läsaren kan känna sig hemma i textens sociala ram och om 

texten kan bli en källa för vidare kunskap? 

3.2.2 Komparativ analys 
 
För att kunna jämföra besluten med varandra har jag valt att använda mig av en komparativ 

analys (Hellspongs 2001:78). Den undersökningen valdes för att få ytterligare förståelse för 

vad som är vanligt för just sådana här texter. Vad har de gemensamt med varandra och vad 

skiljer dem åt? Hellspong använder sig av sex jämförandenivåer: 

 Sammanhanget - exempelvis besvaras frågor kring hur pass lika/olika texterna är, om de 

fyller sitt tänka mål och till vilka riktar sig texterna till? 

  Språket  – exempelvis besvaras frågor kring hur texterna liknar/skiljer sig språkligt-

formellt, hur texterna är komponerade och om det skapas samband mellan ord och satser? 

 Innehållet – exempelvis besvaras frågor kring hur texterna liknar/skiljer sig 

innehållsmässigt, ser de på ämnena subjektivt/objektivt och vilka perspektiv finns? 

  Det sociala – exempelvis besvaras frågor hur texterna liknar/skiljer sig socialt, vilket du 

som tilltalas, vilka attityder som finns och om texterna informerar/kritiserar/manar? 
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  Stilen – exempelvis besvaras frågor kring hur texterna är konkreta/abstrakta, 

formell/informell och om samma stilverkan har samma effekt hos båda texterna? 

 Sambanden – exempelvis besvaras frågor kring hur texterna har något inflytande på 

varandra? 

 

Vidare har jag valt att använda mig av Hellspongs (2001) fem första frågor. Beslutet att inte 

använda den sista frågan uppkom på grund av att den inte kändes relevant eller möjlig att 

tillämpa på ett bra sätt i analysen av de beslut jag valt. 

4 Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras resultaten av analysen av besluten. Följande aspekter kommer 

att tas i beaktning till varje beslut: innehåll, läsbarhet samt grafisk form. Dessutom kommer 

besluten att ställas mot varandra i en komparativ analys för att se huruvida det finns likheter 

eller skillnader dem emellan. I den komparativa analysen kommer texternas sammanhang, 

språk, innehåll, det sociala samt texternas stil att granskas. 

 

4.1 Innehåll 
 
Beslut 1 (bilaga 1) och beslut 2 (bilaga 2) har liknande sakinnehåll eftersom de båda rör 

ämnet återvinning. I det första beslutet ligger fokus på arbetet vid Återbruket i Enköping och 

huruvida de skall få utöka sin verksamhet samt vilka konsekvenserna för det skulle bli. I det 

andra beslutet ligger fokus på föroreningar i dagvattnet vid Kolbäcks Återvinning AB.  

    Båda besluten är relativt stora, beslut 1 är på 19 sidor och beslut 2 är på nio sidor, vilket gör 

att innehållsmängden är stor. Som läsare förväntas det att man har förkunskaper i 

ämnesområdena som är återvinning och dagvattenhantering. Om man inte har några 

förkunskaper sedan tidigare kan det bli något svårt att hänga med i vad det är som skall 

beslutas.  

    I beslut 1 är inte innehållsstrukturen, så som rubriksättning och styckesindelning, lika tydlig 

som den är i beslut 2. Trots att texterna är strukturerade på liknande vis kan man som läsare 

uppfatta det första beslutet som något tyngre samt att mycket bakgrundsinformation måste 

återges för att beslutet skall bli begripligt. Eftersom det vid ett flertal tillfällen hänvisas till 

andra beslut eller tidigare yttranden i beslut 1 uppfattas det beslutet som krångligare att läsa. 

Beslut 2:s innehållsstruktur är mer kronologiskt utformad och mer sakligt strukturerad än 
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beslut 1:s. Det måste givetvis tas i beaktning att beslut 1 är dubbelt så långt som beslut 2 

vilket gör att det första beslutet upplevs som tyngre att läsa eftersom den innehåller mycket 

information. Trots att beslut 1 å ena sidan både ser och känns tyngre att läsa är det å andra 

sidan mycket luftigare i sin utformning än beslut 2. Luftigheten utmärks genom ett mer 

frekvent användande av numeriska listor samt punktlistor. Innehållet i både beslut 1 och 2 är 

sakliga och opartiska vilket innebär att det inte finns möjlighet för läsaren att misstolka 

texternas tänka mål. Gemensamt för båda besluten är att de är skrivna sakligt och helt utan 

liknelser, bildspråk eller metaforer. Vidare finns det inga tydliga luckor i innehållet hos 

besluten utan de är beskrivna precis så som de är tänkta att beslutas.  

Beslut 1 och 2 är anpassade efter de förväntningar en läsare kan tänkas ha, det vill säga att 

båda besluten är skrivna utifrån ett perspektiv och bör svara för läsarens intressen för texterna. 

Eftersom sådana här beslut, med största sannolikhet, inte läses endast för skojs skull utan mer 

i informativt syfte, svarar de för de förväntningar den tänkte läsaren kan ha. Besluten är 

informativa och ger läsaren mycket stoff att ta sig an vilket skulle kunna ses som ett samspel 

mellan läsaren och besluten. De fyller sin funktion som informativa text eftersom de ger 

läsaren vad som förväntas av dem, nämligen information.  

    De beslut som utgör grunden för analyserna liknar varandra mycket när det gäller de yttre 

förutsättningarna. Båda besluten är utgivna av Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen 

i Uppsala län och följer en nästintill identisk mall. Första sidan hos båda besluten är 

utformade med en logotyp från Länsstyrelsen, en rubrik så pass stor att den blir mer likt en 

ingress, sedan följt av löpande text. Nedan visas rubrikerna från beslut 1 och beslut 2: 

 

Hämtat ur beslut 1: 

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till befintlig och utökad avfallsåtervinningsverksamhet 

inom Återbruket Enköping på fastigheten Kryddgården 9:1 Enköpings kommun  

(Länsstyrelsen bilaga 1:1) 

 

Hämtat ur beslut 2: 

Slutliga villkor samt förlängd prövotid avseende föroreningar i dagvatten vid Kolbäcks 

Återvinning AB på fastigheterna Herrevad 4:7, 4:20, 4:21 och 4:23 i Hallstahammars kommun 

(Länsstyrelsen bilaga 2:1) 

 

Det kan kännas som ett medvetet sätt att utforma sådana här texter på detta vis eftersom 

texten känns kraftfull, strukturerad och förtroendeingivande. Det första beslutet, det vill säga 

beslut 1, var mer omfattande i storlek än beslut 2 vilket gjorde att det fanns mer stoff att 

arbeta med. Sidantalet är egentligen det som skiljer besluten åt förutom innehållet.  



 17 

Båda beslutens funktion är att fungera som informerande texter. De är tänkta att läsas av 

personer som är intresserade av bostäder i de givna områdena, personer som redan bor där 

eller av personer eller företag som vill förstå vilka förordningar som gäller för återvinning och 

dagvatten. Vidare är det viktigt för kommunerna att ha sådana beslut vid eventuella tvister 

som kan uppstå vid missnöje hos individer eller företag och att de i sådana sammanhang är 

tydliga.  

    Innehållet i beslut 1 och beslut 2 är snarlika varandra eftersom det var utgångspunkten när 

besluten valdes. Eftersom båda besluten är utgivna av Miljödelegationen hos Länsstyrelsen 

behandlar de huvudsakligt miljöfrågor med inriktning återvinning samt föroreningar i 

dagvatten. Med andra ord är huvudämnet i beslut 1 avfallsåtervinningsverksamhet och 

huvudtemat i beslut 2 är föroreningar i dagvatten. Vidare så är målet med beslut 1 att få 

tillstånd om den befintliga verksamheten samt att få ett utökat tillstånd vilket då blir delämnet, 

alternativt kan det ses som en del av huvudämnet. I beslut 2 är huvudämnet prövotiden för 

föroreningar i dagvattnet, ett delämne är där de slutliga villkoren som kommer att ställas för 

prövotiden. 

    Ett objektivt förhållningssätt verkar ha används vid uppkomsten av dess två beslut. De är 

skrivna utan värderingar eller övriga åsikter som skulle kunna bana väg för beslutens slutliga 

mål. Det skapar ett större förtroende för besluten eftersom de känns trovärdiga och lika för 

alla. Vidare tilltalar besluten aldrig läsaren personligen eller uppmanar läsaren till att göra 

något utan även där håller den sig något avståndstagande och talar endast om besluten som 

sådana. Texterna är endast informerande gentemot läsaren vilket syns då texterna aldrig 

använder sig av exempelvis ”du” eller ”ni”. 

 

4.2 Läsbarhetsanalys  
 
I det här avsnittet kommer den språkstrukturella analysen att presenteras. För att få en 

övergripande bild av besluten följer här i tabell 2 en sammanställning av beslut 1 och beslut 2.  

 

 Tabell 2 Sammanställning av beslutens antal ord, långa ord, meningar samt LIX-värde 

Beslut Antal ord Långa ord Antal meningar LIX-värde 

Beslut 1 5257 1998  299 56 

Beslut 2 2794 1132  184 55 
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I kolumnerna ”Antal ord” och ”Långa ord” presenteras hur många ord det totalt finns i 

respektive beslut och sedan hur många av dem som räknas som långa ord. Därefter i 

kolumnen ”Antal meningar” presenteras meningsantalet i varje beslut. Slutligen visas 

beslutens Lix-värden under kolunnen ”LIX-värde”. 

 

4.2.1 Läsbarhet och texternas språk 
 
För att bedöma huruvida läsbarheten är hög eller låg börjar jag att se till texternas 

lässituationer. För att förstå dessa två beslut korrekt krävs det en del kunskaper gällande 

ämnet, geografisk placering samt förstå den terminologi som används. En gemensam faktor 

hos de båda besluten är att de känns som stereotypiska myndighetstexter, det vill säga 

gammalmodiga, tunga samt att de har komplicerade nominalfraser. Ett exempel på detta 

hämtat hur beslut 1 lyder följande:  

 

Verksamheten kommer även fortsättningsvis i huvudsak att omfatta mottagning av sorterat grovavfall 

och farligt avfall från privatpersoner och småföretag. Plats finns upplåten på återbruket för insamling 

av avfall som omfattas av producentansvar. (Länsstyrelsen bilaga 1:6) 

 

Ytterligare ett exempel återfinns i beslut 2:  

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har yttrat sig och anför i huvudsak följande. Det framgår inte om 

utredningens förslag till åtgärder och förväntade föroreningshalter är bolagets åtaganden. Det bör 

klargöras. Bolaget bör redovisa en tidsplan för när de olika åtgärderna senast ska vara vidtagna. 

(Länsstyrelsen bilaga 2:5) 

 

 

Huruvida beslut 1 och beslut 2 är utformade för att underlätta för läsaren att uppnå sina läsmål 

är något oklart. Olika läsare kan under olika omständigheter behöva bemöta en sådan här text, 

det vill säga att dessa två beslut behöver uppfylla flera olika typer av läskapacitet hos åtskilda 

individer. Dock uppfyller de läskapaciteten hos en given målgrupp. En given målgrupp för ett 

sådant här beslut bör inneha god kunnighet, förkunskaper och ett eventuellt intresse för det 

som är skrivet. Utan bland annat dessa tre egenskaper kan vissa störningar i kontexten uppstå 

eftersom de är skrivna på ett byråkratiskt sätt.  

    Andelen långa ord, det vill säga ord som är sju eller fler bokstäver, i en text påverkar dess 

läsbarhet. För att se till beslut 1 fanns det totalt 5257 ord och utav dem var 1998 långa (se 

tabell 2), vilket ger en procentsats på 38 av textens helhet. Att texterna har så pass många 
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långa ord beror mestadels på att de längre orden utgörs av sammansättningar. Exempel på 

sådana ord är mellanlagring, verksamhetskod och utvärderingsmetod. 

     I beslut 2 fanns det totalt 2794 ord och 1132 av dem räknas som långa ord. Det framgår att 

41 procent av beslut 2:s ord räknas som långa ord vilket är en högre procentsats än den i 

beslut 1 även om det inte är en markant skillnad.  

    Något som kan ge en antydning om en text har en hög läsbarhet eller inte är om den har ett 

högt eller lågt LIX-värde. Som tidigare förklarats i avsnitt 2.1.3 räknas en text som har ett 

LIX-värde runt 15 som mycket lätt och en text som har ett värde runt 60 som mycket svår. 

Genom att ha beräknat LIX-värden kunde jag konstatera att i Beslut 1 var LIX-värdet 56 och i 

Beslut 2 var värdet 55. Det tyder på att de båda besluten hamnar på ett värde väldigt nära 60 

vilket innebär att båda besluten känns som mycket svåra. 

    Det finns inget register över svårbegripliga ord vilket är synd. Trots att orden för det mesta 

är lättförståeliga finns det ord som kunde ha kursiverats eller försätts med en fotnot och sedan 

förklarats vid ett senare tillfälle.  Om ett sådant index hade funnits hade texterna upplevts som 

enklare och läsaren hade inte behövt läsa om eller slå upp enskilda ord i ordböcker för att 

förstå sammanhanget. 

    Det finns gemensamma drag i hur de båda besluten är utformade rent språkligt. Andelen 

långa ord uppgår till 38 respektive 40 % i båda texterna vilket är typiskt för den här typen av 

texter. Utöver att det är en så pass hög andel långa ord så finns det dessutom ett flertal 

svårbegripliga ord. I beslut 1 exempelvis orden ”miljöprövningsdelegationen”, 

”tillståndspliktiga”, ”detaljsplanesynpunkt” samt ”containerrangering” förekommande. Dessa 

fyra ord är ett urval av de längre orden som kan uppfattas som svårbegripliga. Utöver dem 

finns det ytterligare ett flertal både långa och korta ord som kräver viss förkunskap, alternativt 

att man som läsare har möjlighet att läsa om texten för att sedan utifrån sammanhanget förstå 

ordens innebörd. Det ser likadant ut i beslut 2 som i beslut 1. Det finns ett flertal långa och 

svårbegripliga ord, exempelvis: ”fördröjningsmagasin”, tungmetallavskiljaren” och 

”ändamålsenlig”. En likhet besluten emellan är att det mest förekommande långa ordet är 

”miljöprövningsdelegationen”. 

    Det finns ord som är något ovanliga i båda besluten, ett sådant exempel finns i beslut 2 där 

du som läsaren förväntas förstå vad en ”tungvattenavskiljare” och ett ”fördröjningsmagasin” 

är för att du skall förstå kommande sidor. Vidare finns det ytterligare delar av texterna där du 

som läsare förväntas förstå angivna begrepp. Inga ord eller begrepp förklaras för läsaren i 

något av besluten. Trots att inga ord förklaras tycker jag att de passar in i sammanhanget 

eftersom helhetsintrycket i beslut 1 och 2 inte störs av något enskilt ord. En ytterligare aspekt 
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gällande ordval är att inga synonymer användes utan samma ord upprepades gång på gång. 

Vid ett flertal tillfällen utgjorde rubriken själva huvudorden i texten som följde och då kunde 

huvudorden upprepas flertalet gånger. Ett sådant exempel finns på sida 2 i beslut 1 där en 

underrubrik är ”Lagring av farligt avfall och kemikalier”. Efter rubriken börjar varje 

tillhörande punkt i punktlistan med ”mellanlagring”. Ytterligare ett exempel finns på sidan 8 i 

beslut 1 där rubriken lyder ”Mellanlagring av farligt avfall”, där återfinns ordet mellanlagring 

8 gånger i efterföljande stycke. Eftersom detta skedde frekvent i båda besluten fanns det ingen 

risk för missuppfattning eftersom texterna är skrivna med en monoton upprepning.  

    När meningsuppbyggnaden sågs över kunde det konstateras att meningarna antingen var 

väldigt korta eller väldigt långa. I vissa fall kunde hela stycken utgöra en enda lång mening 

vilket gör det jobbigt för läsaren att ta sig genom. Eftersom det inte fanns någon riktig given 

struktur för meningsbyggnaden upplevdes båda besluten som något hackiga i sina 

utformningar av meningar. Å ena sidan kan det tyckas vara något positivt att ha en varierad 

meningslängd. Å andra sidan blir en allt för varierad meningslängd något ryckig och svår att 

ta sig igenom eftersom det antingen var väldigt långa meningar eller väldigt korta. Vidare har 

antalet bisatser i båda besluten studerats och det kunde konstateras att antalet var lågt vilket är 

något som också kan skapa en ryckighet i läsandet eftersom en bisats ofta skapar ett bra 

samband mellan meningar samt skapar en bra rytm för läsaren. Antalet bisatser var lägre i 

beslut 1 än i beslut 2. De flesta meningarna i vartdera beslutet är skrivna som långa 

nominalfraser och kan stå som ensamma huvudsatser. 

        Huruvida besluten har någon röd tråd eller inte är något svårt att avgöra, eftersom de inte 

är skrivna på ett berättande vis utan är sakligt informerande under sina givna rubriker. 

Svårigheten i att få till en röd tråd i en informerande text till skillnad mot en skönlitterär text 

är att den skönlitterära texten oftast är skriven för att skapa läslust hos läsaren och den röda 

tråden skapas succesivt under historiens gång. En informerande text har i uppgift att 

informera, hur det gör det är det inte alltid säkert att författaren engagerar sig allt för mycket i. 

I de analyserade besluten finns det heller inte någon metatext som för läsaren vidare utan det 

är skrivet utifrån sina rubriker som indikerar vad som komma skall. 

    Något som också har studerats är användandet av koder. Redan på första sidan i beslut 1 (se 

bilaga 1) blir man som läsare introducerad till Vafab Miljö ABs organisationsnummer 

”(org.nr. 556191-4200)” vilket inte känns helt befogat utan det gör att känns krångligt att läsa 

den meningen. Längre ned på samma sida introduceras två koder: ”SNI-kod 90.005-1” och 

”SNI-kod 90.002-4”. Det förblir något oklart vad dessa två koder exakt står för, trots att andra 

kortare koder förklaras så lämnas läsaren utan vidare förklaring för dessa givna koder.  



 21 

Utifrån ett språkligt perspektiv finns det tydliga likheter mellan beslut 1 och beslut 2. För det 

första ligger de på samma språkliga nivå, det vill säga att de använder ord som ligger på 

samma svårighetsgrad och har liknande meningsbyggnad. För det andra är övrig språklig 

utformning i princip identisk besluten emellan. Med svårighetsgrad menar jag att båda 

besluten har komplicerade nominalfraser, långa ord och en ojämnmeningsbyggnad vilket 

bidrar till en ökad svårighet för läsaren att ta sig an texterna. 

    Båda besluten en hög andel svåra ord, dessutom har de både ett högt LIX-värde. Dessa två 

komponenter bidrar till tyngre och mer svårlästa texter, speciellt för en ovan läsare. Vidare 

kan man se hur en likhet för besluten är att de så kallade svåra orden nästan aldrig är egentligt 

svåra ord utan endast långa ord som uppkommit av sammansättningar av ord. Även 

meningsbyggnaderna är gjorda på samma vis i båda besluten, en blandning av långa meningar 

och korta meningar, dock mestadels långa meningar.  

    Ytterligare en språklig likhet är hur styckena är strukturerade. På de allra flesta sidor är 

texten strukturerad följande: rubrik, underrubrik, ett omfattande stycke följt av antingen 

punktlista eller korta stycken som utges av en mening som är mer likt en punktlista utan själva 

punkterna. 

     Vidare skulle man kunna säga att de följer samma språkdrag, trots att det inte handlar om 

exakt samma saker finns likheter i texternas språkliga utformning och val av ord. Det går inte 

att säga att det är exakt samma främmande ord som förekommer eftersom texterna behandlar 

olika ämnen men likheten är ändock tydlig. Som det nämndes i tidigare är det inte ordens 

svårighet som skapar det egentliga problemen utan det är sammansättningen av ord som 

bildar längre ord vilka uppfattas som svårbegripliga på grund av att de bland annat 

överskrider sju bokstäver. 

4.2.2 Grafisk form  
 
I det här avsnittet kommer fokus att läggas på huruvida besluten är tilltalande att läsa rent 

estetiskt. Både i beslut 1 och beslut 2 används skiljetecken, punktlistor, för att tydliggöra vissa 

stycken för läsaren. Beslut 1, som är längre, används det mer frekvent än i beslut 2. 

Användandet av punktlistor vid förklaringar och exemplifieringar är gemensamt för båda 

besluten och finns antagligen där i hopp om att underlätta för läsaren. 

    Beslut 2 har vid några tillfällen stavfel. På sida 5 i stycke 6 borde det fjärde ordet på första 

raden vara ”dagvatten” men det står ”dagatten”. Sammanhanget gör att läsaren antagligen 

förstår vad som egentligen skulle ha stått skrivet. Ytterligare ett stavfel finns på sida sju i sista 

stycket. Begreppet ”laga kraft” står där sammansatt och bildar ett egenkomponerat ord 
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”lagakraft”. Upptäckten av stavfel gör att utgivaren förlorar den del av sin trovärdighet för 

läsaren. 

    Genom att se hur besluten har använt sig utav styckesindelningar är ännu ett led i att se hur 

pass läsvänlig en text är. I beslut 1 finns det totalt 110 stycken som varierar i storlek. Det 

kortaste stycket innehåller endast 20 ord medan det längsta stycket innehåller 158 ord, 

medelvärdet ligger på 48 ord per stycke. Det innebär att styckena skiljer sig åt i sin 

utformning, vissa är väldigt korta medan vissa är betydligt längre. De styckena som är kortast 

innehåller i vissa fall endast en eller två meningar.  

    Trots att både beslut 1 och 2 genomgående använder sig av rubriker och punktlistor är de 

inte speciellt tilltalande för läsaren. Skribenterna till dessa två texter har i sitt försök till att 

skapa luftiga texter istället skapat röra mellan styckena. Eftersom vissa relativt korta 

meningar, mellan 8-14 ord, utgör hela stycken kan man som läsare bli osäker om det stycket 

egentligen hör till ovanstående punktlista, om det står för sig själv eller om det skall utgöra 

början på nästkommande stycke. Den osäkerheten skapas dels av layouten, dels av att vissa 

ensamma meningar inte har något eget att säga utan skulle passa bättre i föregående 

respektive nästkommande stycke. Ett tydligt sådant exempel återfinns på sidorna 14 och 15 i 

beslut 1 (se bilaga 1). På dessa två sidor finns punktlistor, normallånga stycken, väldigt korta 

stycken samt stycken som endast utgörs av enstaka meningar. 

    I beslut 2 är förhållandena mellan styckena likt resultatet i beslut 1, det vill säga att 

skillnaderna mellan styckena är väldigt stora. Här finns det totalt 59 stycken varav det 

kortaste innehåller 16 ord medan det längsta är 123 ord, medelvärdet ligger på 47 ord. Liksom 

i beslut 1 finns det även här stycken som endast innehåller endast en eller ett fåtal meningar.  

    För att granska den grafiska formen ytterligare sågs även bildanvändandet över i båda 

besluten. Björkvall (2009) beskriver hur det finns två tillvägagångssätt i hur skrift och bild 

interagerar med varandra. Det första är förankring vilket innebär att man ”förankrar bildens 

betydelser, d.v.s. skriften vägleder läsaren och pekar på de betydelser som ska uppfattas som 

centrala bilden” (s. 24-25). Det andra tillvägagångssättet Björkvall beskriver heter 

avbytesrelation som han förklarar enligt följande: ”avbytesrelationen innebär att skrift och 

bild kompletterar varandra genom att bidra med delbetydelser som sammantaget ger en 

annan, överordnad betydelse” (s. 25). Kombinationen av text och bild är effektivt då man med 

bilderna kan exemplifiera och skapa en läsharmoni hos läsaren eftersom bilderna lättar upp 

brödtexten. Bilder har uteslutits i båda de analyserade texterna vilket gjorde att inget av 

Björkvalls skrift- och textrelationer kunde återfinnas i besluten. Det beror med största 

sannolikhet på att det är myndighetsbeslut och bör följa en viss formell standard. Till skillnad 



 23 

från beslut 1 som inte innehåller bilder, figurer eller liknande så innehåller beslut 2 en tabell 

över riktvärden för utsläpp.  

5 Diskussion 

I följande del kommer resultatet att diskuteras följt av en metoddiskussion. 

5.1 Resultatdiskussion 
 
Under resultatdiskussionen kommer texternas innehåll, läsbarhet, texternas språk samt den 

grafiska formen att diskuteras. 

 

5.1.1 Innehåll 

 
När jag började min granskning av dessa beslut antog jag att mina valda beslut skulle 

efterlikna varandra i både grafisk form och innehållsstruktur. Den grafiska formen hos 

besluten var mycket riktigt väldigt lika varandra, antagligen eftersom de är utgivna av samma 

myndighet. Dock skilde det sig något gällande innehållsstrukturen hos besluten. Det var svårt 

att analysera beslutens innehållsstruktur eftersom det skilde mycket i sidmängd. Svårigheten 

var då att beslut 1 var dubbelt så lång vilket medförde dubbelt så mycket stoff till skillnad 

från beslut 2.  

    Enligt mig har innehållen i de analyserade besluten till stor del påverkat texternas läsbarhet. 

Dels på grund av den stora innehållsmängd vilket ställer krav hos läsaren på ständig närvaro 

och engagemang, dels på grund av den genomgående krångliga kompositionen hos besluten. 

Men det har ändock känts som att resultaten har varit väntade eftersom myndighetsbeslut 

sällan är korta och koncisa.  

5.1.2 Läsbarhet och texternas språk 

 
Vartefter resultaten trädde fram kände jag hur jag föll under kategorin av individer som 

Nyström Höög (2005:89) beskriver. Hon beskriver hur personer ofta har förutfattade 

meningar när det gäller läsandet av myndighetstexter. Vidare skriver Nyström Höög att man 

som läsare ibland förväntar sig att sådana myndighetstexter kommer vara tunga att ta sig 

igenom. Resultatet av läsbarhetsanalysen påvisar att båda analyserade beslut hade ett högt 

LIX-värde vilket tyder på texternas svårighet och tyngd. Trots att det har arbetats fram en 

ökad medvetenhet i hur man bör utforma myndighetstexter för att de dels ska vara mer 
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tilltalande, dels vara så lättförståeliga som möjligt, uppfyller dessa två besluten inte helt de 

krav som ställs. 

    Resultatet påvisar att den sociala relationen mellan sändare och mottagare inte är speciellt 

djup. Sändaren, i det här fallet Länsstyrelsen, står för en formell och endast informerande roll 

till sin mottagare. Det motsvarar inte vad Hellspong & Ledin (1997) beskriver i sin 

textmodell, där den interpersonella delen beskrivs. De menar att det är viktigt att tidigt skapa 

en relation mellan sändare och mottagare för att bibehålla intresset hos läsaren, vilket 

dessvärre beslut 1 och 2 inte gör. För se huruvida resultatet svarar på vad Hellspong & Ledin 

skriver om vikten av att förstå helheten hos en brukstext tycker jag att resultatet påvisar god 

förmåga att uppnå det. Eftersom båda besluten har väldigt tydliga rubriker hjälper det läsaren 

att från början vad respektive text kommer att behandla. Nilsson & Waldemarson (2007) 

beskriver hur människor tolkar kommunikationssignaler utifrån förväntningar och förutfattade 

meningar. Det innebär att om läsaren till besluten redan från början har låga förväntningar och 

dessutom förutfattade meningar inför läsandet av myndighetstexterna skulle läsaren i de här 

fallen inte imponeras av dessa texter. Det går genom att studera resultatet se att varken beslut 

1 eller 2 är mottagaranpassade vilket försvårar för läsaren att kunna sätta sig in i 

situationskontexten. Vidare kan man säga att om läsaren har låga förväntningar och 

förutfattande meningar som ingångspunkt och sedan upplever svårigheter med beslut 1 eller 2 

finns det risk för att en bristande kommunikation skulle uppstå (Nilsson & Waldemarson 

2007).  

    Vidare studerades resultatet utifrån Språklagen § 11 för att se huruvida de valda besluten 

uppfyllde kraven som ställs. Under förordningarna som menar att det offentliga språket ska 

vara vårdat, enkelt och begripligt påvisar resultaten att det är tveksamt huruvida besluten gör 

det. Jag tycker att de texter jag valt till största del inte följer Språklagen trots att andelen 

faktiskt svåra ord inte är hög. Med det menar jag att övriga faktorer så som långa meningar, 

långa stycken samt att förkunskaper krävs tynger ned besluten. Texternas helhetsintryck 

känns som tunga och lockar inte till läsning, dessutom behövde jag ett flertal pauser i läsandet 

för att kunna ta till sig den information som står skriven. För mig tyder det på att läsbarheten 

är väldigt låg vilket går att koppla till det Hellspong (2001) skriver om läsbarhet. Han menar 

att om en text tar för mycket kraft att ta sig igenom uppfyller den inte kraven för en god 

läsbarhet. 
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5.1.3 Grafisk form 

 
Genom att studera beslutens layout för att se huruvida de är tilltalande för läsaren eller inte 

kunde jag komma fram till att de inte är tilltalande för läsaren. Texter som innehåller flertalet 

bilder föredras oftast över texter utan bilder. Efter att ha läst Björkvalls (2009) resonemang 

kring hur skrift och bild kan hjälpas åt kunde man ha önskat att det hade tillämpats i sådana 

här beslut trots att det kanske inte ses som standard i sådana här texter. Det jag menar är att 

bilder inte behöver vara slumpmässigt utvalda för att fylla ut sidmängden utan bilder som 

fyller funktion lyfter oftast texterna, exempelvis ett diagram. Utöver att det blir avlastande för 

ögat, trevligare att överskåda så kan bilderna samverka med texten och på så sätt förtydliga 

information ytterligare. Jag tror att myndigheter kan tycka att det kan kännas näst intill 

obekvämt inför användandet av bilder eftersom de kanske tror att deras trovärdighet skulle 

sjunka. Jag tror inte alls att deras trovärdighet skulle sjunka utan jag förespråkar ett utökat 

användande av bilder, framförallt tror jag att det skulle gynna mina valda beslut eftersom de 

då skulle kännas luftigare och mer tilltalande. I beslut 1 (se bilaga 1) på sida 12 under 

rubriken ”Lokalisering” tycker jag att en bild i form av en karta skulle kunna ha varit till 

hjälp. Om det hade funnits tror jag att en ökad förståelse för lokaliseringen hade infunnits 

eftersom läsaren lättare kunde ha tagit till sig informationen med hjälp av bilden. 

          

5.2 Metod- och materialdiskussion 
 

Undersökningen har baserats på Hellspongs analysmetod som han framtagit för brukstexter. 

Eftersom jag utgått från hans frågeställningar går det givetvis att ifrågasätta huruvida de ger 

en opartisk vinkel av en sådan här analys. Jag har själv läst mycket av Hellspongs böcker om 

textanalyser generellt och tycker att han grundat sin vision utifrån sunda och rättvisa 

värderingar av texter. Ytterligare en aspekt jag tycker om hos Hellspongs olika analysmetoder 

är att han rekommenderar att man kombinerar två eller flera stycken med varandra. För mig 

tyder det på en öppenhet hos honom och det ger även mig som analytiker att se mina texter ur 

olika synvinklar. 

    Om Hellspongs analysmetod skulle fungera i praktiken är något svårt att svara på. 

Personligen vill jag svara både ja och nej. Ja, för att han använder bra frågor, vilket bidrar till 

att man verkligen går in på texternas djup. Nej, för att det blir väldigt omfattande 

analysresultat vilket jag tror är den största orsaken till att hans metoder blir bökiga att 
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genomföra i en daglig praxis. Med det sagt tycker jag att Hellspongs brukstextanalyser kan stå 

till grund för sådana här analyser även om man inte behöver tillämpa dem minutiöst.   

    Det material som jag använt mig av fann jag själv intressant att analysera eftersom de 

känns aktuella och viktiga att visa upp. De finns tillgängliga för allmänheten och därmed 

tycker jag att de ska tas upp för inspektion emellanåt, dels för samhället, dels för den enskilda 

individens skull.  

    Kvaliteten på de två besluten jag valde till denna analys anser jag vara hög eftersom de är 

utgivna av Länsstyrelsen och är därmed tillförlitliga. För att anmärka på något gällande det 

valda materialet skulle det å ena sidan vara att det kan tyckas enformigt att ta beslut från 

samma utgivare. Det kan tyckas som en enkel utväg för att söka upp motsvariga beslut 

utgivna av andra. Men å anda sidan tycker jag personligen att i detta fall är till analysens 

fördel. Jag finner det rimligt att ställa dessa två beslut mot varandra just eftersom de har 

samma grundförutsättningar eftersom de har samma utgivare. Då tycker jag inte heller att det 

gör något att besluten skiljer sig åt i innehållsmängd utan analysen blir ändock komplett. 

 

5.3 Slutsats 
 

Mitt syfte med denna analys har varit att se hur väl besluten svarar för språklagens 11:e 

paragraf, huruvida de kräver förkunskaper eller om de är lättförståeliga ändå samt huruvida 

deras utformning påverkar dem i positivt eller negativt. Jag har kunnat dra slutsatsen att svaret 

dessvärre blir nej på samtliga punkter.  

    I Språklagens 11:e paragraf står det att en myndighetstext ska vara enkel och begriplig. 

Inget av besluten tycker jag faller under kategorin enkel och begriplig. Detta kan till stor del 

bero på det gammalmodiga språk som används samt att meningsuppbyggnaden känns onödigt 

invecklad och svår. Vidare anser jag, att om man som läsare inte besitter några förkunskaper 

inom ämnena, att man med största sannolikhet kommer ha svårigheter att tillgodose sig all 

information som står. Det är inte alltid de enstaka orden som är det huvudsakliga problemet 

utan kombinationen av svåra meningar och svåra ord utgör svårigheten att ta sig genom 

innehållet. Slutligen analyserade jag även beslutens grafiska utformning för att se huruvida de 

var tilltalande för ögat. Eftersom inga bilder introducerades för läsaren var det endast text i 

form av flytande text alternativt punktlistor som fanns att analysera. Även här kunde jag dra 

slutsatsen av att en uppfräschning och förenkling kunde ha skett för att både tilltala och 
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underlätta för läsaren. Förhållandet mellan bild och text brukar oftast hjälpa läsare genom 

tyngre texter, det är något jag varmt kan rekommendera myndigheter att införa i sina beslut. 

    Vartefter ett resultat växte fram väcktes en tanke inom mig. Eftersom jag själv tycker att 

det är otroligt intressant att studera texter av alla dess slag ingående så antar och hoppas jag 

att fler delar mitt intresse för detta. Jag tycker därför att man bör försöka att följa upp 

språklagen ännu bättre än vad som tidigare gjorts. Språklagen skapades av en anledning och 

är ett ypperligt riktmärke, men det verkar vara svårt för myndigheterna att upprätthålla lagen. 

Givetvis förstår jag att det kan variera mellan myndigheter och mellan skribenterna. Det jag 

förespråkar är därför att man ska försöka skapa enklare riktlinjer samt att det kanske till och 

med kan anställas personer med just detta som profession. Jag vet sedan tidigare att det finns 

språkvårdare och språkgranskare, men jag tycker det ska vara en självklarhet för både företag 

och myndigheter att alltid eftersträva enkelhet i skrift såväl som tal. Därför måste något göras 

hävdar jag, det som finns tillgängligt räcker uppenbarligen inte. Det finns alltid rum för 

förbättring. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Beslut 1 ”Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till befintlig och 

utökad avfallsåtervinningsverksamhet inom Återbruket Enköping på fastigheten 

Kryddgården 9:1 i Enköpings kommun” 
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Bilaga 2 - Beslut 2 ”Slutliga villkor samt förlängd prövotid avseende 

föroreningar i dagvatten vid Kolbäcks Återvinning AB på fastigheterna 

Herrevad 4:17, 4:21 och 4:23 i Hallstahammars kommun” 
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Bilaga 3 Hellspongs analysmetodsfrågor 
 

Läsbarhetsanalys (2001:87-89) 

 

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, mångtydliga, 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? 

 

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? 
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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 

referensbindningen genom vaga syftningar eller överhoppande sambandsled? b) Störs den 

tematiska bindningen 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 mellan 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 ny 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, 

underlätta 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? 

 

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? 

Bilaga 4 
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Bilaga 4 Komparativ analys  
 

(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 målgrupper 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 

meningstyper 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 

traditioner? 

 

 


