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Sammanfattning 

I uppsatsen analyseras lättlästa myndighetstexter utifrån skillnaden gentemot motsvarande 

normalversioner, vilka krav som ställs på läsarna och hur den övergripande situationen 

påverkar den språkliga utformningen. Syftet med uppsatsen är att få kunskap om lättlästa 

myndighetstexter i relation till deras sammanhang. Texterna har analyserats genom 

diskursanalys enligt Faircloughs trestegsmodell; text, diskurs och social praktik. 

Sammanfattningsvis visar analysen att de lättlästa myndighetstexterna språkligt sett är både 

lättare och svårare att läsa och tolka än motsvarande normalversioner, att de har ett otydligt 

syfte och att de ofta är mer svåråtkomliga än normalversionerna. 

Litteraturgenomgången visar att begreppet lättläst används allmänt och opreciserat med 

associationer till ’svårigheter’. Trots att begreppet inte har en enhetlig innebörd verkar det 

finnas det en samsyn mellan myndigheter om hur en lättläst text ska skrivas.  

Analysen visar att de lättlästa texterna är uppbyggda på liknande sätt och att de främst 

följer rekommendationer för lättläst när det gäller ordvariation, LIX-värde, läsartilltal, 

textbindning, radlängd och typsnitt. Analysen visar även att olika lättlästa faktorer kan 

motverka varandra och att de lättlästa texterna som publiceras på webben inte är anpassade 

efter mediet. De lättlästa myndighetstexterna är kontextberoende och ställer relativt höga krav 

på läsarnas litteracitetsförmåga och hantering av olika medierande redskap. Texterna riktar sig 

till många läsare med olika behov och blir troligen inte lättlästa i sin helhet för någon. 

Myndigheterna uppfyller därmed medborgares rättigheter enligt språklagen, inte deras behov. 

Asymmetrin mellan myndigheter och medborgare blir större trots att myndigheterna 

följer rekommendationer för lättlästa texter. De lättlästa texterna är språkligt mindre 

auktoritära men de underliggande strukturerna finns kvar vilket gör att den textuella praktiken 

inte kongruerar med den sociala praktiken. Detta får till följd att myndigheters lättlästa texter 

idag främst måste bearbetas utifrån det som uttrycks implicit. 

För att få en uppfattning om vad som gör en text lättläst behöver även andra faktorer än 

yttre språkliga och grafiska faktorer undersökas och klarläggas; bland annat relationen mellan 

språkets form och funktion, läsarens kunskap om myndighetsdiskurs, parternas uppfattning 

om sina roller och uppgifter, läsarens litteracitetsförmåga samt innebörden i begreppet lättläst 

och syftet med de lättlästa myndighetstexterna. 

 

Nyckelord: litteracitet, lättläst, myndigheter, myndighetsinformation 
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1 Inledning 

Idag finns det ett ökande urval av så kallad lättläst litteratur. Det finns förlag som har inriktat 

sig på att publicera endast lättlästa böcker, inte bara omskrivna versioner av klassiska verk 

utan även originalberättelser. Pedagoger kan i sin undervisning välja lättlästa versioner av 

läroböcker. Myndigheter, större företag och organisationer publicerar en del av sin 

information även i en lättläst version. Men vad betyder det att något är lättläst? Hur skriver 

man lättläst? För vem bör och kan man skriva lättläst? 

Fenomenet ”lättläst” är speciellt intressant när man talar om brukstext. Begreppet 

brukstext omfattar texter som vi medborgare behöver för att kunna orientera oss och fungera i 

samhället. Begreppet brukstext utgår från en texts praktiska användning och funktion i ett 

sammanhang (Hellspong 2001), medan begreppet sakprosa istället utgår från en texts form. 

Valet mellan att använda benämningen brukstext eller sakprosa visar ”forskarens sätt att 

förhålla sig till texterna” (Englund & Svensson 2003:42). Brukstexter är texter med 

information som på något sätt ska användas – brukas – och, ibland, överföras till handling, 

exempelvis information om hur man ska ansöka om studielån, slänga sopor på rätt ställe eller 

boka en tid till bilbesiktning. Det övergripande syftet med en brukstext är den ska vara ett stöd 

för mottagaren i en viss situation. Det är den praktiska användningen, nyttan, som står i 

centrum för brukstexter till skillnad från skönlitterära texter som kan läsas med andra syften, 

till exempel för att få en estetisk upplevelse. Den språkliga gränsen mellan brukstext och 

skönlitterär text är inte alltid tydlig eftersom samma språkliga medel kan användas i båda. 

Skillnaden kan istället vara hur ofta de används. 

Myndighetsinformation är typisk brukstext som dessutom har en mycket bred 

mottagargrupp. Myndighetstexter ska enligt lag kunna läsas och förstås av alla medborgare 

vilket ställer krav på att texterna utformas så att mottagare med olika kunskap om 

myndigheten i sig, om informationens innehåll, om formella texters struktur i allmänhet och 

inte minst om och i svenska språket kan förstå och tillämpa textens innehåll. Samtidigt finns 

det ofta andra krav på myndighetstexter, bland annat juridiska, som påverkar texternas 

utformning. I Sverige bedrivs sedan länge ett tydligt arbete när det gäller att få fram 

myndighetstexter som ska vara begripliga för alla medborgare. Myndigheternas texter 

klarspråksgranskas och bearbetas så att de ska följa krav på tydlighet och begriplighet. 

”Normalversionerna” av myndighetstexter är alltså bearbetade utifrån syftet att de ska vara 

mera begripliga och mindre byråkratiska. 
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Just lättlästa myndighetstexter är intressanta att studera dels eftersom de ska vara lättare 

att läsa än de normaltexter som redan har bearbetats för att vara tydliga, dels eftersom 

begreppet ”lättläst” rymmer en del oklarheter och även motsägelser; Vad innebär det att något 

är lättläst? Är en lättläst text lättläst för alla? Vem behöver lättlästa texter? Kan man skriva 

texter så lättlästa att alla medborgare på egen hand kan läsa och förstå dem, eller finns det 

vissa lägsta krav som kan ställas på medborgares läsförståelse? Är den lättlästa versionen en 

revidering av normalversionen? Hur hanteras olika krav i de lättlästa texterna – myndigheters 

och medborgares skyldigheter, rättigheter och behov? Kan man se mönster i olika 

myndigheters lättlästa versioner och är myndigheters lättlästa texter lättlästa?  
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1.1 Problemformulering 

Pedagogik som akademiskt ämne omfattar många olika perspektiv på utbildning och lärande 

och spänner över ett brett område. Lärande och kunskap har länge haft en tydlig koppling till 

skola och undervisning men idag ses även livslångt lärande och lärande utanför speciella 

utbildningsinstitutioner som något naturligt (Egidius 2003); lärande pågår alltid och överallt, 

såväl medvetet som omedvetet. Pedagogik som vetenskap omfattar olika processer för social, 

kulturell och historisk påverkan och förändring inom olika områden och på olika nivåer, från 

individ- till samhällsnivå; ”Pedagogik är således inte bara något som finns hos individer. Och 

inte heller bara inom vårt formella utbildningsväsende” (Nilsson 2005:2).  

I varje samhälle och i varje kultur föreligger en ständig påverkan på människorna i avsikt 

att dessa genom inlärning skall på bästa möjliga sätt formas i överensstämmelse med vad 

man inom ifrågavarande samhälle och kultur önskar göra dem till. (Sjöstrand 1968:22) 

Forskningsfrågor inom pedagogik, exempelvis ”hur och varför vissa värderingar, kunskaper 

och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper 

och individer” (Nilsson 2005:2) kan tydligt kopplas till ett sociokulturellt perspektiv. Inom 

sociokulturell teori studeras pedagogiska frågor som ”hur har denna kommunikation 

uppkommit? På vad sätt är den speciell och hur avviker den från andra kommunikativa 

miljöer som människor har erfarenhet av? Vilken attityd till budskap förutsätts och belönas?” 

(Säljö 2000:207). Ett sociokulturellt perspektiv inbegriper föreställningen om att vi alla är en 

del i och av en kultur och att vi har relationer till och interagerar med andra människor 

(Dysthe 2003a). Den sociala, kulturella och historiska miljö som vi befinner oss i påverkar 

vad vi lär oss, och tvärtom, hur vi lär oss påverkar vad vi lär oss, vad vi tar till oss av 

informationen och hur vi agerar. Vi kan i princip inte undvika att lära oss; att inte förstå något 

är även det en form av lärande (Säljö 2000). Lärande kan ses som en social handling där språk 

och samhälle kopplas samman (Lund & Sundberg 2004). Att kunna utföra en handling efter 

att ha läst en text är en form av lärande. Myndigheters verksamhet, som är en viktig del av 

samhället, syftar bland annat till att få medborgare – att lära sig – att handla på vissa sätt och 

kan i detta perspektiv ses som pedagogisk verksamhet. 

I Sverige har enskilda medborgare rätt att förstå myndighetsinformation; ”Språket i 

offentlig förvaltning ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600, 1§). Det ställer 

krav på hur myndigheter utformar sin information, men rättigheten att förstå 

myndighetsinformation ställer krav även på medborgarna att utveckla sin läsförmåga. I 
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Sverige ses idag läs- och skrivförmåga som individuella färdigheter, vilket innebär att varje 

medborgare ska ha en funktionell litteracitet (UNESCO 2000), som gör det möjligt för oss att 

själva läsa och förstå allmän information från exempelvis myndigheter.  

För att underlätta för personer som på olika sätt kan ha problem att läsa och förstå texter 

publicerar myndigheter även en del av sin information i så kallade lättlästa versioner. Att det 

finns olika versioner förutsätter att de är utformade på olika sätt men på vilket sätt skiljer sig 

de olika versionerna åt? 

Genom den här undersökningen vill jag ta reda på hur myndighetsinformation i så 

kallad lättläst version är utformad, hur de lättlästa texterna skiljer sig från 

”normalversionerna” och vilka krav de lättlästa texterna ställer på sina tänkta läsare.  Jag vill 

också se på de lättlästa texterna utifrån deras sammanhang och se hur parterna och deras 

avsikter framträder i texterna.  

1.2 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att få kunskap om lättlästa myndighetstexter i relation 

till deras sammanhang.  

1.3 Preciserade frågeställningar 

 Hur ser lättlästa myndighetstexters yttre och inre utformning ut? 

 Vilka skillnader finns det mellan lättlästa texter och texter i normalversion?  

 Vilken slags litteracitet krävs av lättlästa texters läsare? 

 Hur framträder parternas roller och relation i den aktuella språksituationen, diskursen?  

 Hur gör myndigheten för att nå medborgarna? 
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2 Myndigheter, texter och läsare 

För att förstå begreppet ’lättlästa myndighetstexter’ behöver man ha kunskap om myndigheter 

och deras funktion i Sverige, om myndighetstext som framställningsform, om läsarens behov 

och skyldigheter samt om faktorer som anses göra en text lättläst. 

2.1 Myndigheter 

En myndighet i Sverige är ett så kallat offentligt organ utan politisk beslutanderätt. 

Myndigheters verksamhet styrs av lagar och politiska beslut som fattas av riksdagen eller 

regeringen. Svenska myndigheter utför statens eller kommunernas uppgifter och fattar beslut 

om rättigheter och skyldigheter som har betydelse för enskilda medborgare, så kallad 

myndighetsutövning. Myndighetsutövning kan även utföras av organisationer som fått detta 

uppdrag, exempelvis Svensk Bilprovning och Exportrådet (NE 2011). I Sverige finns cirka 80 

myndighetsutövande instanser. En del av dessa kommer vi som enskilda medborgare endast i 

kontakt med under speciella omständigheter, exempelvis Exportkreditnämnden och 

Migrationsverket. Andra myndigheter påverkar oss indirekt med sina beslut, exempelvis 

Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen, medan åter andra myndigheter riktar sig direkt 

till oss som enskilda medborgare, exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan.  

Myndigheter är skyldiga att informera medborgare om olika bestämmelser och se till att 

medborgarna uppfyller sina skyldigheter, exempelvis betalar skatt. Det ligger även i 

medborgarnas intresse att upprätthålla kontakten med myndigheter, eftersom myndigheterna 

dels utför vissa nödvändiga tjänster, exempelvis utfärdar id-handlingar, dels har rätt att 

bestraffa oss om vi inte utför våra skyldigheter, exempelvis betalar skatt eller rapporterar in 

ändrad inkomst.  

I takt med andra samhällsförändringar har myndigheters kommunikation förändrats. 

Från att tidigare tydligt ha markerat makt genom språk och större otillgänglighet har distansen 

mellan myndigheter och medborgare minskat; språket har närmat sig vardagsspråket 

(Mårtensson 1988), medborgare tilltalas personligt (Nyström 2006) och tillgängligheten har 

ökat (VERVA 2006). Undersökningar visar att medborgarnas förtroende för svenska 

myndigheter överlag är stort (Wellros 1989). 
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2.2 Myndighetstexter  

Myndighetstext är typisk brukstext och kännetecknas som sådan av att den är informativ, ofta 

instruktiv, och beskriver verkligheten (Josephson & Selander 2003). Texter som innehåller 

någon form av instruktion till läsaren måste vara tydliga och korrekta samt ha en avsändare 

med auktoritet för att instruktionerna ska uppfyllas (Englund, Ledin & Svensson 2003). En 

utgångspunkt för dem som framställer brukstexter är att skriva osynligt; språket ska inte 

synas: ”formen får inte stå i vägen för innehållet” (Englund, Ledin & Svensson 2003:39). Ofta 

får ändå myndighetstexter stå som typexempel för svårlästa texter med krångligt språk 

(Lundberg & Reichenberg 2008). Myndighetstexter förknippas av tradition ofta med en sorts 

byråkratspråk som används av personer och institutioner med makt. Språket blir ett 

maktmedel i sig eftersom texter som är svåra att förstå gör att läsaren hamnar i underläge, 

vilket blir extra tydligt när det handlar om texter som ställer krav på läsaren.  

Bilden av myndighetsspråk, även kallat offentligt språk, kanslispråk eller byråkratspråk, 

som stelt och svårläst har sitt ursprung i den historiska framväxten av ett svenskt 

förvaltningsspråk med främst latinsk och tysk syntax som förebilder. Under 1900-talet har 

svenska myndighetstexter genomgått relativt stora förändringar när det gäller språklig 

utformning. Grunden för förändringarna har varit demokratiprinciper och ett tydligt och styrt 

textarbete inom myndigheter. Fortfarande anses dock myndighetstexter vara skrivna på ett 

relativt abstrakt språk (Holmberg & Karlsson 2006). 

Alla medborgare är beroende av myndigheterna och av att kommunikationen med dessa 

fungerar. Oklarheter i myndighetsspråket är därför särskilt allvarliga. (Mårtensson 

1988:120) 

Myndighetsspråk som framställningsform karakteriseras typiskt av att hålla en formell distans 

mellan sändare och mottagare, bland annat genom att innehålla passiva verb med strukna 

agentadverbial och sakna pronomen i första person (’jag’, ’vi’). På syntaktisk nivå innehåller 

traditionella myndighetstexter enbart påståendesatser, långa och vänstertunga meningar
1
 och 

en hypotaktisk uppbyggnad (många bisatser, andra- och flergradsbisatser
2
). Lexikonet 

                                                 

1
 Vänstertyngd innebär att mycket av informationen i en mening står i början, ofta redan på meningens första 

plats, fundamentet (understruket i exemplen) exempelvis På måndagar som infaller mellan den 15 april och den 

1 juni har affären stängt. Motsatsen, högertyngd, innebär att meningar innehåller mer information i slutet: 

Affären har stängt på måndagar som infaller mellan den 15 april och den 1 juni. 
2
 En andragradsbisats (understruken i exemplet) är en bisats som ingår i en annan bisats, exempelvis 

Myndigheten anser att den som ökar sin inkomst ska rapportera detta. En flergradsbisats (understruken i 

exemplet) ingår i en andragradsbisats, exempelvis Myndigheten anser att den som ökar sin inkomst vilken är 

sjukpenninggrundande ska rapportera detta. 
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kännetecknas av ord från en formell stilnivå, abstrakta ord, grammatiska metaforer
3
 

(omskrivningar), hög nominalkvot (det vill säga många substantiv i förhållande till antal verb) 

och få värderingar (Lagerholm 2008). 

Idag genomgår texter som produceras på myndigheter det så kallade klarspråkstestet för 

att underlätta för läsarna att ta del av innehållet. Myndigheterna vill gärna ha metoder för att 

bedöma texters svårighetsnivå och tydliga regler att följa (Nyström Höög 2010), men det är 

inte självklart att myndighetstexter ska göras mera begripliga. Detta yttrar sig bland annat i 

ointresse och bristande entusiasm (Nyström 2006; Nyström Höög 2010).  

En handlings sociala och kommunikativa inramning är således en avgörande aspekt av hur 

människor förhåller sig till sin uppgift (Säljö 2000:133) 

Att information förmedlas via skrift påverkar även uppfattningen av det skrivna; samtidigt 

som skriften blir en kollektiv tillgång som kan föra texten och dess innehåll vidare till nya 

kontexter, blir den även starkt individualiserad såväl i relation till avsändaren som till läsaren 

och hennes tolkning. Det skrivna ordet är i dessa avseenden både mer personligt och mer 

opersonligt än talad text (Liedman 2002). 

2.2.1 Klarspråk  

Den första juli 2009 började språklagen att gälla i Sverige. I lagen slås det fast att svenska är 

huvudspråk i Sverige och som sådant ska det användas i hela samhället. Av lagen framgår 

bland annat myndigheternas skyldighet att skriva begripliga texter – och därmed 

medborgarnas rättigheter att förstå språk i kommunikation med myndigheter:  

11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. (SFS 2009:600) 

Myndigheters information ska alltså vara tillgänglig för och rikta sig till alla medborgare. 

Därmed måste utformningen av informationen ta hänsyn till medborgares olika erfarenheter 

och färdigheter. Innehållet i språklagen kan ses som en naturlig följd av det språkvårdsarbete 

som bedrivits för myndighetstexter sedan slutet av 1960-talet, vilket i förlängningen också 

kan ses som en viktig del av den demokratisträvan som varit tydlig i svensk offentlighet.  

                                                 

3
 Termen grammatisk metafor används inom systemisk funktionell grammatik, SFG, för att beskriva omskrivna 

fenomen, ett sätt att skapa nya och andra betydelser genom grammatiska konstruktioner (Holmberg & Karlsson 

2006), exempelvis omskrivning av verbet ’behöva’: Behovet av resurser är stort istället för Jag behöver pengar; 

omskrivning med opersonligt pronomen: Det är ovanligt med extra utbetalningar istället för Du kommer inte att 

få mera pengar eller en ledande fråga med ett förväntat svar: Du behöver väl inte mer pengar? istället för den 

öppna frågan Behöver du mer pengar?. 
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Statsrådsberedningens Riktlinjer för lagspråk (1967) har följts av flera handböcker med 

rekommendationer för hur man bör skriva myndighetstext, exempelvis Att skriva bättre 

offentlig svenska (1977); Språket i domar och beslut (1984); Myndigheternas skrivregler 

(1991); Språk och struktur i domar och beslut (1993), av rapporter ”Klarspråk – en grund för 

god offentlig service” (1985); ”Visst går det att förändra myndighetsspråket!” (1993); ”På väg 

mot ett bättre myndighetsspråk” (2001), samt av utredningar och betänkanden, bland annat 

”Språkvårdsutredningen” (1983) och ”Mål i mun” (SOU 2002:27) som ledde fram till 

propositionen ”Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik (2005/06:2). Betänkandet 

”Värna språken – förslag till ny språklag (SOU 2008:26) blev grunden till den språklag (SFS 

2009:600) som infördes 2009. Även en utbildning med syfte att utbilda personer som är 

specialister på just myndighetsspråk startades som ett led i att få fram mer mottagaranpassade 

myndighetstexter: Språkkonsultutbildningen (1977). Idag har många stora myndigheter 

anställda språkkonsulter som bland annat arbetar med att göra myndighetstexter tydliga för 

vanliga medborgare. 

Förändringar i den offentliga förvaltningen får effekter för myndigheternas 

kommunikation med medborgarna vilket kräver att språkråden uppdateras med jämna 

mellanrum; förändringar ”förutsätter ett inflöde av nya teorier och metoder i 

klarspråksarbetet" (Nyström Höög 2010:121). 

Fram till år 2006 hade Justitiedepartementet ansvaret för myndigheternas 

språkvårdsarbete. Därefter tog Språkrådet över detta ansvar. I Språkrådets uppdragsområden 

ingår att förbättra myndigheters språkvårdande arbete. Detta redovisas specifikt i Språkrådets 

verksamhetsplan och sköts av Klarspråksgruppen, en grupp som tillsattes av regeringen 1993. 

Myndigheter kan använda det så kallade Klarspråkstestet för att bearbeta och kontrollera sina 

texter. (Se avsnitt 2.4 för testets innehåll.) Huvudsyftet med att bearbeta myndighetstexter är, 

och har varit, att minska inflytandet av (juridiskt) förvaltningsspråk från källtexterna. Det 

finns viss kritik mot att klarspråksarbetet inte har anpassats efter nya behov i 

myndighetskommunikation och att testerna inte uppdateras med ny forskning (Nyström Höög 

2009; 2010). 

2.2.2 Lättlästa myndighetstexter 

Idag har majoriteten av svenska myndigheter lättlästa texter på sina hemsidor (Bohman 2011). 

Oftast finns endast en del av myndigheternas normalversioner i lättläst version. I VERVAS 

(2006) rekommendationer för myndighetsinformation gavs lättlästa texter prioritet 2. Texter 

skrivna för personer som har svenska som andraspråk gavs prioritet 1. Som mottagare till 
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lättlästa texter räknas dock ofta även personer som har ett annat modersmål. Många 

myndigheter presenterar även en del av sina texter på såväl lagstadgade minoritetspråk i 

Sverige som olika modersmål, exempelvis arabiska, engelska, finska, polska och somaliska. 

Det finns även exempel på myndigheter som har en direktlänk till Google translate för att 

underlätta förståelsen för dem som inte har svenska som modersmål.  

Att skriva om en text till en lättläst version innebär ofta en omskrivning i andra eller 

tredje led; först bearbetas myndighetstexten från förvaltningsspråk till klarspråkstext och 

därefter bearbetas texten till en lättläst version. Däremellan kan det även finnas ett moment 

med eventuell bearbetning för webben (Koskela 2009).  

Det finns inget enhetligt system för hur läsare kan hitta lättlästa myndighetstexter, utan 

de lättlästa myndighetstexterna nås på olika sätt på olika hemsidor; alla lättlästa texter inom 

en myndighet kan presenteras tillsammans och nås från startsidan via markeringen lättläst i 

listen; läsaren kan välja en lättläst version av den aktuella texten i anslutning till 

normalversionen – efter att först ha valt den aktuella texten i normalversion; läsaren kan söka 

på ett område och sedan välja mellan olika textversioner.  

En farhåga kan dock vara att myndighetens organisation slår igenom på hemsidans 

struktur, så att användarna mer än tidigare måste sätta sig in i myndighetens organisation 

för att få svar på sina frågor. (Nyström Höög 2010) 

Lättlästa myndighetstexter är skrivna för en heterogen grupp av läsare som har olika och 

ibland specifika behov. Att lättlästa myndighetstexter publiceras på webben kan göra att 

avståndet mellan parterna minskar eftersom det blir lättare att komma i kontakt med 

avsändaren (Englund & Guldbrand 2004), men det kan även öka svårigheterna för läsarna att 

ta del av informationen om läsarna får rollen som informationssökare, istället för att vara 

informationsmottagare (Nyström Höög 2010). Hur vi söker, tar del av och uppfattar 

information är kopplat till olika typer av redskap och redskapen ”medierar verkligheten för 

människor i konkreta verksamheter” (Säljö 2000:81), språket är vårt viktigaste medierande 

redskap (Dysthe 2003b:46). Publiceringsstället förutsätter att läsarna har tillgång till och 

kunskap om viss teknik. Att hitta de lättlästa texterna på myndigheters hemsidor kan vara 

svårare än att välja bland materiella pappersbroschyrer och att läsa texter från skärm ställer 

dessutom högre krav på läsarens kognitiva förmåga än läsning av texter i pappersform 

(Englund & Guldbrand 2004; Bohman 2011) bland annat eftersom en linjär läsordning inte är 

lika självklar (Holsanova 2010). Detta blir extra problematiskt eftersom de lättlästa 

myndighetstexterna som publiceras på webben ofta i grunden är en pappersversion (Englund 

& Guldbrand 2004).  
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2.3 Läsare 

Vi kan som medborgare förvänta oss att myndighetsutövande instanser informerar oss på 

något sätt, oftast genom någon språklig handling, om våra skyldigheter och rättigheter men vi 

som medborgare också måste ha vissa kunskaper för att kunna ta till oss denna information 

och agera utifrån det vi läser. 

I takt med att allt fler personer får tillgång till skrift och lär sig läsa och skriva, ökar 

både möjligheten och behovet av att kunna lämna och kunna ta del av skriftlig information. 

Samtidigt ökar även kraven på medborgares litteracitet. Jämfört med andra länder förväntas 

medborgare i Sverige ha en relativt väl utvecklad litteracitet (se vidare 2.3.1).  För att fungera 

i samhället måste vi som medborgare kunna läsa – och tolka – det vi läser. Vi har som 

svenska medborgare laglig rätt att förstå myndigheters texter men i denna rättighet ingår 

också en skyldighet för oss att ha uppnått en viss läsförmåga. 

Ett liv utan läsning är ett liv i utanförskap. (Lundberg & Reichenberg 2008:10) 

Läsning är en komplicerad process som innebär mer än att avkoda bokstäver. Skrift är inte 

nedskrivet tal utan styrs av delvis andra regler. I skriften måste man vara tydligare och bland 

annat ange referenser och samband mera explicit eftersom det skrivna inte får stöd av miljön 

där texten skapas eller icke-verbala kommunikationssignaler, exempelvis gester, miner och 

klädsel. Skriften måste också vara mera konsekvent än talet, exempelvis måste ord stavas på 

samma sätt oberoende av hur de uttalas i olika sammanhang, för att kunna förstås av olika 

personer i olika situationer (Lundberg & Reichenberg 2008).  

För att tolka en skriven text behöver läsaren så kallad syntaktisk förmåga (Lundberg & 

Reichenberg 2008). Att ha syntaktisk förmåga innebär att ha kunskap om ordböjning och 

ordföljd och på så sätt kunna avläsa ordens och frasernas funktion i texten. För att kunna 

förstå en skriven text måste vi alltså veta hur skriftspråket är konstruerat, vilka enheter det 

byggs upp av och hur dessa enheter samspelar med textens inre och yttre kontext. Även så 

kallade paratexter, det vill säga olika stödstrukturer, är viktigt vid läsning. Paratexter visar hur 

texten är uppbyggd och leder läsaren framåt. Det kan exempelvis vara rangordnade rubriker, 

sammanfattningar, nyckelord, bildtexter och olika grafiska markeringar som fet eller kursiv 

stil (Holsanova 2010). Om man skriver för en heterogen läsargrupp och inte har möjlighet att 

skriva olika texter för olika grupper blir strukturen den viktigaste faktorn (Ehrenberg-Sundin 

m.fl. 2003). 
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Skriften är självbärande på så sätt att den ska kunna förstås skild från sin avsändare och 

i andra sammanhang än tillkomstsituationen. Samtidigt blir en självbärande text representant 

för den diskurs som den representerar vilket innebär att läsaren inte bara måste ha kunskap om 

hur man läser det som står i texten utan även om det som texten implicit representerar. Det 

kan exempelvis vara vilka roller avsändaren och mottagaren förväntas fylla, hur relationen 

mellan dessa ser ut, hur formell situationen är där texten skrivs och vad den grafiska 

utformningen signalerar. Här spelar läsarens tidigare erfarenhet av, kunskap i och fördomar 

om språk och texter i olika sammanhang en viktig roll.  

Läsarna har generella förväntningar på hur olika typer av texter och genrer i en viss kultur 

brukar se ut. Det påverkar i sin tur det sätt på vilket läsarna interagerar med texter. 

(Holsanova 2010:92) 

För att förstå en skriven text måste vi som läsare kunna anpassa både vår lässtrategi och vår 

läshastighet utifrån framställningsformen (Arnbak 2010). Läsning påverkas inte bara av 

texternas struktur och deras innehåll, utan även av andra faktorer som läsarens syfte, 

sammanhanget där läsningen sker, läsarens åsikt om avsändaren och hennes inställning till 

innehållet i en text samt vilken lässtil hon använder. Även mediet som texten förmedlas 

genom påverkar läsningen. Vi läser texter olika på papper och på skärm. Nättexter skapar nya 

läsmöjligheter och kan även sägas vara mer kognitivt krävande genom att de dels låter läsaren 

göra fler aktiva val under läsningen, dels ger en sämre överblick över texten som helhet 

(Holsanova 2010).  

2.3.1 Litteracitet  

Att läsa kan betyda olika saker och ske på olika nivåer; avkodning innebär att läsaren kan 

förstå och avläsa hur tecken sätts samman till ord; ytläsning innebär att läsaren kan följa 

strukturen i texten och förstå det som sägs explicit i texten; djupläsning innebär att läsaren kan 

göra vidare tolkningar och få fram textens implicita innehåll, det vill säga läsa mellan och 

bakom raderna (Lundberg & Reichenberg 2008). Att kunna avkoda bokstäver och ha ett visst 

ordförråd är grundläggande färdigheter för läsförmågan (Arnbak 2010), men att en person kan 

avkoda en text innebär inte automatiskt att hon även kan förstå och tolka det hon läser.  

Det går inte att skriva ut allt i en text. Den som skriver en text måste därför kunna utgå 

ifrån att läsaren har vissa tidigare allmänna kunskaper om samhället, om texter och om 

språket och själv kan fylla i detta, det vill säga att läsaren kan bidra med sin kunskap genom 

att göra så kallade inferenser (Nyström 2001). Att göra inferenser är en del av vår 

kulturkompetens (Lundberg & Reichenberg 2008). Brukstexter är socialt inbäddade och har i 
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viss mån ett mindre tolkningsutrymme än skönlitterära texter, men läsaren behöver ändå mer 

än enbart språkliga och faktamässiga kunskaper (Josephson & Melander 2003).  

Läsförståelse handlar alltid om ett samspel mellan text och läsare. (Lundberg & 

Reichenberg 2008:32) 

Dagens svenska samhälle ställer större krav på medborgarna; skillnaden i dagens samhälle 

jämfört med ”ett tidigare bodesamhälle är just att vi som individer endast kan tillgodogöra oss 

en liten del av de kunskaper och färdigheter som finns tillgängliga hos kollektivet” (Säljö 

2000:101). 

Förmågan att använda läsning aktivt ingår i begreppet litteracitet, som kommer från den 

engelska termen ’literacy’ (Franker 2004). I litteracitetsbegreppet ingår den praktiska 

användningen av olika färdigheter, såväl inom olika områden, exempelvis teknik, matematik 

och skrivande, som på olika nivåer, exempelvis grundläggande litteracitet och funktionell 

litteracitet (UNESCO 2000). En person som har grundläggande litteracitet kan ”läsa och 

skriva en enkel text med känt innehåll” (Franker 2004:679). För att kunna fungera i ett 

samhälle och både ta del av och bidra till samhällets utveckling krävs så kallad funktionell 

litteracitet (UNESCO 2000), det vill säga kunna använda sin kunskap praktiskt i olika 

situationer (Franker 2004). Funktionell litteracitet är också målet för utbildning i Sverige. 

Detta framgår bland annat av kursplanerna för ämnena svenska och svenska som andraspråk 

för grundskolan (Skolverket 2011) och i kursplanen för svenskundervisning för invandrare, 

sfi:  

Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv. (…). En elev som inte är funktionellt litterat eller har ett annat 

skriftsystem än det latinska alfabetet ska få läs- och skrivundervisning inom ramen för sfi. 

(Skolverket 2009) 

Att vara en aktiv medborgare innebär också att vi har kunskap om vad som förväntas av oss 

inom olika ramar (Säljö 2005). För att kunna läsa, förstå, följa och använda myndigheters 

skrivna texter krävs alltså att vi som enskilda medborgare har kunskaper motsvarande 

funktionell litteracitet. Genom samhällsutvecklingen i stort har det skett ”en gradvis höjning 

av våra förväntningar på vad människor skall kunna” (Säljö 2000:73). 

Vi kan som svenska medborgare få hjälp av andra att tyda myndighetstexter, genom 

någon slags gemensam litteracitet (Franker 2004), vilket innebär att det inom en 

gruppgemenskap finns någon som behärskar läs- och skrivförmågan så att hon kan hjälpa de 

andra i gruppen att läsa, tolka och producera text, men det är vi själva som ansvarar dels för 

att utföra och följa de anvisningar som ges av myndigheter, exempelvis betala skatt, anmäla 
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tv-innehav eller göra en anmälan om diskriminering, dels för att ta ansvar för ett eventuellt 

straff om vi inte gör detta.  

Litteracitet innebär att ha kunskap om och i hur man läser och skriver (och räknar). Men 

för att kunna bruka denna kunskap i vårt samhälle, kunna konsumera och producera texter, 

krävs också att vi kan använda olika medel för att skapa och tolka text, exempelvis skriva 

olika bokstäver och använda datorer (Kress 2003). Att koppla samman skriven text med andra 

textelement (Björkvall 2009) ökar dessutom kraven på läsarens kognitiva förmåga (Holsanova 

2010). En ’god’ läsare har ”textgrammatisk kompetens”, känsla ”för den specifika 

språksituationens krav” och ”kunskaper om tolkningsgemenskapens konventioner” 

(Josephson & Melander 2003:139).  

(D)et kompetenta vuxna handlandet (är) en produkt av processer och erfarenheter som är 

sociokulturella. (Säljö 2000:35) 

 

2.3.2 Lättlästa texters läsare 

Lättlästa texter och klarspråksbearbetade texter har samma utgångspunkt. Texterna ska utgå 

från läsarens perspektiv, fokusera huvudinnehållet, ha en tydlig struktur, innehålla tydliga 

sambandsmarkörer och skrivas med ett lättförståeligt ordförråd. Skillnaden mellan dem är att 

lättlästa texter är mera förenklade än klarspråksgranskade texter (Lundberg & Reichenberg 

2008). Lättlästa texter riktar sig till vuxna utan förkunskaper och vars läsförmåga inte 

uppfyller grundskolans krav på läsförmåga, det vill säga vuxna som inte har uppnått 

funktionell litteracitet. Klarspråksbearbetade texter är enligt Centrum för lättläst (2011) inte 

tillräckligt enkla och strukturerade för dem som behöver lättlästa texter. 

Våra texter riktar sig särskilt till de 25 procent som har lässvårigheter, men vi är 

övertygade om att alla kan ha glädje av en lättläst text. (Centrum för lättläst 2011) 

I boken Vad är lättläst? (Lundberg & Reichenberg 2008) skriver författarna att alla läsare 

egentligen behöver lättlästa texter, men att en del har större behov. Läsare som speciellt 

behöver lättlästa texter kan vara personer som är ovana läsare eller läsare som inte har 

svenska som modersmål, personer med hörselnedsättning, läs- och skrivsvårigheter 

(exempelvis dyslexi) eller tal- och språkstörningar, personer med motoriska och perceptuella 

störningar, koncentrationsstörningar (exempelvis ADHD), neuropsykiatriska störningar 

(exempelvis autism eller Aspergers syndrom), utvecklingsstörningar eller demens (Lundberg 
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& Reichenberg 2008, Centrum för lättläst 2011). Personer med olika funktionsnedsättningar 

har olika behov av bearbetning (se tabell 1).  

Vi kan alltså inte skriva en text som tillgodoser behoven hos både personer med 

normalbegåvning och personer med utvecklingsstörning. (Englund Hjalmarsson  

& Jenevall 2011:82)  

I tabell 1 nedan visas en översikt av Lundberg och Reichenbergs (2008) genomgång av olika 

bearbetningsområden utifrån behoven för läsare med olika funktionsnedsättningar:  

Tabell 1. Läsares behov av bearbetning 

 Läs- 

ovana 

SVA Hörsel- 

neds. 

Läs- 

och 

skriv. 

Tal- 

och 

språk. 

Motorik 

och 

perception 

Kon-

cent- 

ration 

Neuro- 

psyk. 

Ut- 

veckl. 

övergripande 

textutformning   

X     X X  X 

grafisk  

utformning 

X     X    

textkomplement      X    

ämne        X  

mottagar- 

anpassning 

         

omtal och tilltal          

disposition X    X   X X 

syntax X X X  X    X 

textbindning X    X   X X 

lexikon X X X (X) X    X 

språkrytm          

språkriktighet          
Förklaringar: Läsovana (personer som håller på att lära sig läsa, har låg utbildning eller otillräcklig läserfarenhet), SVA 

(svenska som andraspråk), Hörselneds. (personer med hörselnedsättning), Läs- och skriv. (personer som har läs- och 

skrivsvårigheter), Tal- och språk. (personer med tal- och språkstörning), Motorik och perception (personer med motoriska 

och perceptuella störningar), Koncentration (personer med koncentrationsstörning), Neuropsyk. (personer med 

neuropsykiatriska störningar) och Utveckl. (personer med utvecklingsstörning). För en beskrivning av de olika språkliga 

kategorierna se avsnitt 2.4 nedan. 

 

Det är dessutom vanligt att personer med speciella behov har mer än en typ av 

funktionsnedsättning (Lundberg & Reichenberg 2008).  

2.4 Lättläst  

Någon enhetlig definition av lättläst svenska finns inte, men sådan text kan sägas vara 

mera lättillgänglig och förklarande än annan text. (SOU 2006:8) 

Begreppet lättläst definieras ofta i allmänna termer. Att en text är lättläst kan beskrivas som 

att den är lätt att ta sig igenom och lätt att förstå (Centrum för lättläst 2011), att den inte 

innehåller några svåra ord eller långa meningar (Valmydigheten 2011; Arbetsmiljöverket 

2011; Datainspektionen 2011), att den är skriven med större bokstäver och med ett enklare 

språk (Nerikes allehanda 2011), att den innehåller lätta ord, korta meningar, en tydlig 
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handling och är skriven med ett korrekt språk (Hegas 2011) eller att den är kortare, skriven 

med större bokstäver och med ett enklare språk (Papunet 2011). Faktorer som gör en text 

lättläst finns på olika nivåer. Det finns: 

 

 Faktorer som berör textens ytliga utformning: textlängd, radlängd, bokstavsstorlek, 

typsnitt, illustrationer (inklusive tabeller, diagram, punktuppställningar och bilder)  

och färgsättning.  

 Faktorer som berör textens övergripande innehållsliga utformning: rubriker, 

disposition, styckeindelning och meningslängd. 

 Faktorer som berör textens direkt språkliga utformning: ordval, meningsbyggnad, 

textbindning, omtal och tilltal. 

 

I olika beskrivningar av lättlästa drag används ofta olika begrepp för att beskriva samma 

företeelse; exempelvis kan man tala om textbindning i termer som sambandsled, konnektorer, 

bindeord, grammatiska formord och kohesion. Valet av begrepp hänger samman med dels om 

man vill se på en specifik del av textbindningen, exempelvis subjunktioner (grammatiska 

formord), dels vilken läsare man riktar sig till och vilka kunskaper läsaren – och avsändaren –

har inom ämnet. För att genomgången av olika beskrivningar av lättlästa texter ska bli 

jämförbar kommer jag att sammanföra olika författares benämningar för lättlästa faktorer till 

gemensamma begrepp och använda dem i beskrivningarna istället för att utgå från enskilda 

författares användning. I beskrivningen använder jag följande områden: 

övergripande textutformning (textlängd, radlängd).  

grafisk utformning (typsnitt, teckengrad, färg, stil) 

textkomplement (illustrationer, punktuppställningar, faktarutor, tabeller, diagram, 

bilder, innehållsförteckning, exempel och förklaringar utanför brödtexten)  

ämne (textens innehåll)  

mottagaranpassning (läsarengagemang, läsares behov och förutsättningar)  

omtal och tilltal (röst, ton). Omtal innebär att författaren syns i texten genom tala om 

sig själv exempelvis med ett personligt subjekt, jag/vi, och tilltal innebär att läsaren 

tilltalas direkt, exempelvis med personliga pronomen, du/ni. 

disposition (struktur, röd tråd, rubriker och styckeindelning) 

syntax (meningslängd, vänster-/högertyngd, inskott, rak ordföljd, fundament) 

textbindning (tema-rema, sambandsled, konnektorer, bindeord, grammatiska formord, 

kohesion) 
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lexikon (konkret/abstrakt, ordlängd, vardagligt/formellt, främmande ord, modeord) 

språkrytm (varierande meningslängd, ordlängd, betoning och stavelsestruktur) 

språkriktighet (korrekt stavning, meningsbyggnad enligt normer) 

 

I tabell 2 nedan finns en sammanfattande översikt över vilka faktorer olika författare och 

instanser lyfter fram som viktiga i lättlästa texter.  

Tabell 2. Faktorer som gör en text lättläst 

 CfL L&R Wikman Klarspråk Myndighet Svs 

övergripande 

textutformning   

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

grafisk utformning X X  X X X 

textkomplement  X X X X X 

ämne  X X X  X 

mottagaranpassning X  X X  X 

omtal och tilltal  X X X  X 

disposition X X X X X X 

syntax  X  X  X 

textbindning  X X X   

lexikon X X X X X X 

språkrytm  X     

språkriktighet    X X X 

Förklaringar: CfL (Centrum för lättläst), L&R (Lundberg & Reichenberg 2008), Wikman (Wikman 2004), 

Klarspråk (Klarspråkstestet), Myndighet (Myndigheternas skrivregler, Statsrådsberedningen 2009), Svs (Svenska 

skrivregler, Språkrådet 2008) 

2.4.1 Lätt men också svårt 

Lättlästa texter kan se olika ut eftersom de utgår från läsarnas behov (Centrum för lättläst 

2011). I en avhandling från 2004 (Wikman) presenteras tio principer som man bör ta hänsyn 

till när man skriver läroböcker för att öka förståelsen hos läsarna. Slutsatsen är att det inte 

finns några övergripande principer om textutformning som passar både för dem som läser bra 

och för dem som har svårare för att läsa. Liknande slutsatser framför Lundberg och 

Reichenberg i sin bok Vad är lättläst? (2008). Texter med fler och tydligare samband, 

exempelvis orsak och verkan, gynnar läsare som har begränsade förkunskaper, men ger inte 

läsare med goda förkunskaper tillräckliga utmaningar. Det som är lättläst för vissa läsare kan 

vara svårare att läsa för andra. Hur effektiva och lättlästa olika textstrukturer är beror på 

läsarens kapacitet (Wikman 2004; Lundberg & Reichenberg 2008). 

Ett personligt omtal och tilltal gör texter mera lättlästa eftersom avståndet mellan 

avsändaren och läsaren minskar och därmed ökar möjligheterna för läsaren att engagera sig i 

texten. Faktorer som ökar läsarens engagemang i texten tycks vara bra för alla läsare, oavsett 

deras förkunskaper (Wikman 2004).  
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Många av de lättlästa faktorerna sammanfaller med drag som finns i talat språk. Det är 

lättare att förstå en text med muntliga drag eftersom informationen i en sådan text inte blir så 

koncentrerad och eftersom sådana texter följer grundstrukturen för hur man bygger meningar, 

exempelvis rak ordföljd och korta fundament (Lundberg & Reichenberg 2008). Men en text 

med talspråkliga drag kan bli längre eftersom den är mindre koncentrerad och även ge ett 

intryck av barnspråk. För att en läsare helt ska förstå innehållet i en text behöver hon förstå 

cirka 95 % av orden i texten.  

(E)n bok är svårare ju fler ord den innehåller och ju fler svåra ord den har. (Lundberg & 

Reichenberg 2008:48) 

På ordnivå gäller att ord som är vardagliga, konkreta och kortare (≤ 6 bokstäver) är lättare att 

överblicka, avkoda och förstå än ord som är ovanliga, abstrakta och längre (≥ 7 bokstäver). 

Men vardagliga ord kan också vara mera vaga och oprecisa och därför bli svårare att förstå 

(Lundberg & Reichenberg 2008). 

Även den grafiska utformningen kan påverka läsningen på olika sätt. I texter som ska 

vara lättlästa ska man skriva med tydliga bokstavsbilder i ett tydligt typsnitt och att ta hänsyn 

till radlängd, radbrytningar och hålla ihop ord som hör ihop (Språkrådet 2008). Som stöd för 

den skriftliga informationen är det bra att komplettera texten med punktlistor och tabeller 

(Lundberg & Reichenberg 2008). Men att koppla samman text och bild när man läser kan 

också vara mera kognitivt krävande. Lågpresterande elever kan inte ”integrera information 

från illustrationer med information i brödtexten på samma sätt som högpresterande elever” 

(Holsanova 2010:89). Korta texter är i allmänhet mera lättlästa men när man skriver kortare 

texter och meningar främst med rak ordföljd, är det stor risk att man tar bort 

sambandsmarkörer vilket leder till att en text blir svårare att förstå. Förklaringar, som också 

anses göra texter mera lättlästa, kräver mera utrymme och blir därför svårare att använda i 

texter som ska vara korta (Lundberg & Reichenberg 2008). Texter med långa rader är svåra 

att läsa men det är även texter med alltför korta rader (Statsrådsberedningen 2009). 

Forskning har visat att tydliga samband mellan orsak och verkan å ena sidan hjälper 

personer med begränsade förkunskaper, men å andra sidan inte ger läsare med goda 

förkunskaper tillräcklig läsutmaning (Lundberg & Reichenberg 2008).  

Personer med normalbegåvning kan troligen inte tillgodogöra sig en text som ligger alltför 

långt under deras intellektuella nivå. (Englund Hjalmarsson & Jenevall 2011:89) 

En viktig faktor att ta hänsyn till i lättlästa texter är alltså att hitta en balans mellan vad som 

kan underförstås i texten och vilka – och hur mycket – samband som skrivas ut (Lundberg & 
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Reichenberg 2008). I grunden finns även läsarens syfte som påverkar både läsandet i sig och 

tolkningen av det lästa (Hanell 2012).  

2.5 Tidigare forskning om lättlästa myndighetstexter 

Det finns en del forskning kring begriplighet och klarspråk i myndighetstexter men sådan 

forskning är ändå är relativt ovanlig; ”Resultatet kan tolkas som att det finns ett bristande 

intresse för klarspråksfrågor” (Nyström Höög 2010:124). Det finns än mindre forskning om 

lättlästa myndighetstexter och det som finns handlar främst om hur lättlästa myndighetstexter 

uppfattas av personer som har någon typ av speciella behov. En gemensam slutsats är att 

myndigheters lättlästa texter är svåra att förstå för just den mottagargrupp som har undersökts. 

Lättlästa myndighetstexter är till exempel svåra att läsa och förstå för personer med 

begåvningsnedsättning beroende på förkunskapskrav, ordval, otydligt innehåll och abstrakta 

förklaringar (Ohlsson Kihl 2005). Lättlästa myndighetstexter är även svårare att läsa och 

förstå för personer med utvecklingsstörning än för dyslektiker (Falk & Johansson 2006) och 

svåra att läsa och förstå för personer som har svenska som andraspråk, framförallt när det 

gäller ordval (Hanell 2009).  

Lättlästa myndighetstexter har kritiserats för att de inte riktas till de grupper som oftast 

behöver lättlästa texter, det vill säga personer som är ovana vid att läsa, dyslektiker och 

personer som inte har svenska som modersmål, utan istället riktas till personer med någon typ 

av begåvningshandikapp (Englund Hjalmarsson & Jenevall 2011). 

En undersökning från 2006 (Falk & Johansson) visar att få webbplatser använder bilder 

som komplement till lättlästa texter, att webbplatser sällan publicerar nyheter eller annan 

aktuell information i lättläst version och att det saknas direkta undersökningar som visar om 

de personer som behöver lättlästa texter faktiskt hittar dem och om dessa läsare anser att 

texterna fungerar. En annan undersökning (Hanell 2012) visar att det även är viktigt att ta 

hänsyn till att läsare idag kan nå en lättläst webbtext från andra ställen än från myndighetens 

startsida, vilket ökar kraven på texternas utformning och sammanhang.  
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3 Diskursanalys  

Diskursanalys som metod är inte enhetlig utan anpassas efter de specifika frågor forskaren 

ställer eller det material som forskaren utgår ifrån, men gemensamt för olika diskursanalyser 

är att ”texten som text som står i fokus” (Widerberg 2002:158). Själva användningen av 

diskursanalys som metod inbegriper ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga att språk och 

kommunikation utvecklas och förändras genom samspel och aktivitet: 

Så snart språk används så har verklighet konstruerats. Genom att namnge ting, 

grupperingar eller händelser har sammanhang skapats – verklighet har producerats. (---) 

Språk ’gör’ något med världen; det frammanar eller konstituerar vår verklighet. (Börjesson 

& Palmblad 2007:10) 

Ett sociokulturellt perspektiv utgår från konstruktivismen, men betonar interaktionen i 

lärandet (Dysthe 2003b); dialogen är viktig. Kunskaper och färdigheter byggs upp genom 

interaktion liksom de redskap och resurser som vi använder för att utveckla våra kunskaper 

och färdigheter. Dessa redskap kan vara såväl fysiska, så kallade artefakter, som 

intellektuella. I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation en grundförutsättning för 

denna utveckling; de sociokulturella resurserna både skapas och förs vidare genom 

kommunikation. Språket lagrar kunskaper och förståelse både individuellt och kollektivt 

(Säljö 2000). 

(D)et är viktigt att inse att människans kunskap i stor utsträckning är språklig – eller, som 

jag ska säga i fortsättningen, diskursiv – till sin natur. (Säljö 2000:35) 

Språkets utveckling är knuten till samhällets utveckling. När människor blir bofasta och börjar 

samarbeta i olika och allt större grupper förändras relationer, aktiviteter och 

arbetsförhållanden (Dahl 2000; Säljö 2000, 2005; Liedman 2001; Englund & Svensson 2003). 

Detta innebär också att språket utvecklas och förändras. Fler personer behöver kunna uttrycka 

nya saker i nya sammanhang vilket påverkar såväl språkets ordförråd som dess grammatik. 

Språket i sin tur påverkar hur vi som samhällsmedborgare ser på olika samhällsaktiviteter; 

”Språket är samtidigt ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap” (Säljö 

2000:87). Språket kan alltså ses som både en produkt av och en process i samhället.  

(L)anguage is an irreducible part of social life, dialectically interconnected with other 

elements of social life, so that social analysis and research always has to take account to 

language. (Fairclough 2003:2) 

Det sociala sammanhanget, samhällets utveckling, är en förutsättning för uppkomsten av 

myndighetstexter (Ledin & Selander 2003). Det muntliga språket är naturligt i språklig 
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kommunikation, men efterhand som samhällen växer och aktiviteter blir alltmer komplicerade 

ökar skriftspråkets betydelse, och därmed även kraven på samhällsmedborgares språkliga 

kompetens.  

(T)externas betydelsefulla innehåll och centrala funktioner nödvändiggör en hög 

läskunnighet samtidigt som läskunnigheten är en förutsättning för att texterna ska kunna få 

denna roll. (Melander & Josephson 2003:241) 

För att kunna förstå och tolka en text behöver vi inte bara kunskap om språket och 

språkanvändning i sig, utan även om olika redskap som används för språklig kommunikation, 

exempelvis datorer, och om det sammanhang – den diskurs – där språket används (Säljö 

2000). Begreppet diskurs har inte någon entydig förklaring. Det måste förstås i förhållande till 

den sociala praktik där det används, men brukar allmänt innebära att man talar om hur 

människor använder språket i en speciell kontext på ett speciellt sätt (Bergström & Boréus 

2005) och att språket därmed är strukturerat i olika mönster (Winther Jörgensen & Phillips 

2000).  

Texter kan ses som konkreta manifestationer av diskurser. (Bergström & Boréus 2005:17) 

Språk och samhälle påverkar varandra och diskurser upprätthåller ”ett visst historiskt legitimt 

sätt att tala, skriva och agera i olika samhälleliga praktiker” (Lund & Sundberg 2004:21). Det 

är på så sätt vi till exempel kan känna igen en myndighetsdiskurs, bland annat genom hur 

myndighetstexter är utformade.  

Textforskningen har också alltmer kommit att kallas för diskursanalys, ett ord som betonar 

att texter är en form av social interaktion, att texter hör hemma inom sociala praktiker och 

verksamheter. (Ledin & Selander 2003:105) 

Inom diskursanalysen studeras förhållanden mellan språk och kontext på olika nivåer, bland 

annat i syfte att få kunskap om kommunikation och samhälle (Winther Jörgensen & Phillips 

2000). Fairclough (2003) utgår från tre perspektiv i diskursanalys: social praktik, diskursiv 

praktik och textuell praktik (text). Social praktik är det större sammanhang som den 

kommunikativa händelsen – exempelvis en lättläst myndighetstext – ingår i (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000). Med social praktik menas interaktion mellan människor som sker 

genom mer eller mindre styrda explicita och implicita överenskommelser (Bergström & 

Boréus 2005), exempelvis hur man som medborgare uppför sig i kontakten med myndigheter 

och hur myndigheter kan tilltala sina läsare. Människors handlande och tänkande är situerat 

inom sociala kontexter – praktiker, bland annat vårt rutinmässiga handlande (Säljö 2000), och 

vårt handlande har utvecklats ur sociala praktiker:  
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Vi lär utifrån en position i en social praktik. (Säljö 2005:88) 

Inom den sociala praktiken är närhet och distans en viktig aspekt som visar relationen mellan 

olika parter (Hellspong & Ledin 1997). Den sociala ordningen är inte given utan ”måste 

ständigt åstadkommas, förhandlas och upprätthållas. Institutioner skall uppfattas som 

processer och som företeelser som återskapas genom mänsklig interaktion” (Säljö 2005:48). 

Kommunikation innebär i ett sociokulturellt perspektiv dialog; det som sägs finns inte 

antingen hos avsändaren eller hos mottagaren, utan skapas i samspelet mellan dessa (Säljö 

2005).  

Inte bara språkanvändning utan även parternas placering och olika typer av språkliga 

och fysiska hjälpmedel, artefakter, kan räknas in i en (vidare) definition av diskurs. En viktig 

faktor i kommunikationen mellan myndigheter och medborgare är därför genom vilket 

medium texten förmedlas (Bergström & Boréus 2005). En analys av den sociala praktiken tar 

upp aspekter som historia, samhälleliga förutsättningar, miljö och egenskaper hos dem som 

deltar i kommunikationen (Lund & Sundberg 2004). Genom att se hur olika sociala praktiker, 

och institutionella praktiker som myndighetsutövning, påverkar och påverkas av språket kan 

man upptäcka diskursiva mönster.  

I textanalysen ser man på textens egenskaper (Winther Jörgensen & Phillips 2000).  

Med text, textuell praktik, menas hur texterna inom en social praktik utformas, läses och 

tolkas – generellt, automatiskt och enligt vedertagen praxis. Inom diskursanalys analyseras 

ofta icke-litterära texter (Englund & Ledin 2003). ”Varje språklig framställning” innebär 

”hållningar och värderingar som placerar oss i en kulturell och historisk tradition” (Dysthe 

2003b:47). I en detaljerad textanalys visas enligt Fairclough de diskursiva kännetecknen 

lingvistiskt (Winther Jörgensen & Phillips 2000).    

Diskursiv praktik framträder när man sammanför den sociala och den textuella 

praktiken; ”Relationen mellan texterna och den sociala praktiken medieras av den diskursiva 

praktiken” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:75), det vill säga den diskurs som skapas 

genom de förutsättningar som gäller för kommunikationen. ”(D)iskursiva praktiker bidrar till 

att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:69), bland annat ser man detta i hur texter produceras och 

konsumeras. Diskurs är både struktur och praktik och detta avtecknas som mönster (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Myndighetstexter är ett maktmedel i sig och i en diskursanalys 

bör den ojämlika relation som finns i parternas olika roller och befogenheter framträda i 

texternas faktiska utformning. En diskurs är relativt regelbunden och avgränsar möjligheterna 

för uttryck och tolkning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000); vad som är relevant att påstå 
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om en text eller vilka slutsatser man kan dra varierar utifrån den kommunikativa situationen 

(Säljö 2000), det vill säga är beroende av den aktuella diskursen.  

”Texter formas enligt Fairclough av den sociala praktiken via den diskursiva praktiken” 

(Englund & Svensson 2003:78). Genom att se hur texter förändras kan man få syn på texters 

intertextualitet, det vill säga hur de kan kopplas till texter, strukturer och diskurser inom andra 

områden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En nyskriven myndighetstext följer en 

texttradition och befäster samtidigt detta mönster, men den kan också ge upphov till 

förändring inom diskursen om den sociala praktiken språkligt medger detta. Så skedde till 

exempel när plurala verbformer togs bort och när mottagarna till i myndighetstexter började 

tilltalas personligt. Bakgrunden till detta var förändringar i andra delar av samhället, 

rättstavningsreformen 1906 och den så kallade du-reformen på 1960-talet (Mårtensson 1988). 

Relationen mellan myndigheter och medborgare hade förändrats och denna förändring blev 

synlig även i språket. En sådan senare förändring, som bland annat syns i 

utbildningsdokument (Hartman 2005), är det som Fairclough kallar ”marketization of public 

discourse” (Fairclough 1993).   

3.1 Textanalys 

Begreppet text innebär i snäv tolkning, historiskt sett, en skriven text. Men textbegreppet har 

förändrats och sedan länge talar man om text i en vidare mening, ett ”vidgat textbegrepp”, 

som innebär att texter kan vara meningsbärande på olika sätt (Englund & Svensson 2003), 

dels lingvistiskt genom skrift och tal, exempelvis ett samtal eller en föreläsning, dels genom 

andra teckensystem och uttrycksformer såsom gester, bilder och ljud, och naturligtvis 

kombinationer av dessa olika former och olika framställningssätt, så kallad multimodalitet 

(Kress 2003).  

Syftet med att göra en textanalys är att se vilka faktorer en text är uppbyggd av och hur 

dessa faktorer fungerar och samspelar inom texten och – inom diskursanalys – med faktorer 

utanför textens fysiska gränser; ”den som använder text som ett medium för social handling 

måste förhålla sig till sociala konventioner” (Ledin & Selander 2003:106). Teoretiskt sett är 

möjligheten till språklig variation stor inom den textuella nivån, men praktiskt begränsas 

variationen av språksituationen; ”inom olika genrer eller olika institutioner utvecklas speciella 

textmönster, som blir starkt bindande för enskilda skribenter” (Englund & Svensson 2003:70). 

Beroende på syftet kan en text analyseras på olika nivåer och med olika fokus, exempelvis 

utifrån innehållslig, ideologisk, retorisk eller lingvistisk aspekt (Hellspong 2001; Bergström & 
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Boréus 2005). I varje textanalys ingår momentet att tolka texten utifrån resultaten. I en 

diskursanalys relateras resultaten till den sociala kontext där texten skapas, textens avsändare 

och textens mottagare, i syfte att se det underliggande mönstret (Winter Jörgensen & Phillips 

2000); ”Fairclough använder den detaljerade textanalysen till att få insikt i hur diskursiva 

processer kan avläsas lingvistiskt i specifika texter” (Winter Jörgensen & Phillips 2000:72). 

I min analys av myndighetstexter kommer jag att utgå från dels traditionella 

textanalyskategorier för ord och satser, dels analyskategorier som används inom systemisk-

funktionell grammatik (SFG), som studerar språk i användning. Språket får sin betydelse i tre 

olika dimensioner: textuellt, det vill säga i kommunikationssättet; interpersonellt, i sändarens 

och mottagarens relation och ideationellt, i den verksamhet som är textens kontext (Hellspong 

& Ledin 1997; Hellspong 2001; Holmberg m.fl. 2011). Dessa tre dimensioner kan relateras 

till diskursanalysens tre nivåer: textuell praktik, diskursiv praktik och social praktik. 

Utgångspunkterna för den funktionella grammatiken är att kontexten och språkanvändningen 

är grunden för grammatik och att grammatiken har en betydelse och en funktion, inte bara en 

form (Holmberg & Karlsson 2006).  

I själva verket drar man inom den systemisk-funktionella grammatiken inga klara gränser 

mellan studiet av språksystemet, studiet av språkbruket och det praktiska, pedagogiska 

arbetet med språk. Det är så att säga samma grammatik som är inblandad hela tiden. 

(Holmberg & Karlsson 2006:9) 

En text både speglar och formar verkligheten (Holmberg m.fl. 2011). En textanalys utifrån 

den funktionella grammatiken utforskar inte enbart själva texten utan även hur språket både 

präglas av och skapar relationen mellan avsändare och mottagare, deras roller, den situation 

där texten skapas och används och den större verksamhet som texten ingår i.  

(T)exter och samtal är tillfällen av systemet, konkreta fall där systemet kommer upp till ytan 

eller ner på jorden, beroende på vilken metafor man väljer. Det är också i de här konkreta 

tillfällena som systemet skapas och utvecklas. (Holmberg & Karlsson 2006:28) 

Våra språkval är i teorin oändliga men avgränsas i praktiken av den verksamhet där språket 

används (Holmberg & Karlsson 2006). En nyligen utkommen avhandling (Magnusson 2011) 

visar att elever med ett annat modersmål än svenska använder färre grammatiska metaforer i 

sina texter. Att man som skribent inte använder en viss typ av syntaktiska konstruktioner, 

exempelvis grammatiska metaforer, vänstertyngd och andra- eller flergradsbisatser, eller ett 

visst ordval, exempelvis fackspråkliga begrepp, betyder inte att man inte kan läsa och förstå 

texter som använder en sådan syntaktisk uppbyggnad eller ett sådant ordförråd, men man kan 

anta att förståelsen för dessa fenomen är större om man också använder dem själv. 
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Ju mer specialiserade sammanhang människor ingår i, desto mer behöver de språkets alla 

resurser för att uttrycka den betydelse som är nödvändig. (Holmberg & Karlsson 

2006:162) 
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4 Metod 

Diskursanalys är en metod som uppmärksammar såväl texten som dess sammanhang.  

Oavsett vilket specifikt tema man studerar är det avgörande att analysobjektet inte bara är 

individen separat utan alltid omfattar individen i hennes sociokulturella miljö (Dysthe 

2003b:32) 

Valet av diskursanalys för en pedagogisk textanalys föll sig naturligt eftersom 

diskursanalysen ”förenar språkvetare och samhällsvetare i en ambition att förstå text och 

samhälle” (Englund & Ledin 2003:16). Jag använder Faircloughs modell med tre nivåer – 

text, diskurs och socialpraktik – för att göra min analys av myndighetstexter.  

4.1 Textuell analys 

Texterna analyseras dels utifrån yttre, grafiska och mätbara faktorer, dels utifrån inre 

språkliga faktorer som visar semantiskt innehåll, avsändarens perspektiv och relationen 

mellan avsändare och mottagare. I analysen utgår jag dels från faktorer som allmänt anses 

påverka läsbarheten, dels från kategorier inom funktionell grammatik som lyfter fram 

grammatikens funktion. Eftersom jag avser att jämföra de lättlästa texterna (text 1-6a) med 

texterna i normalversion (text 1-6b) är texterna intressanta som grupp, och därför har jag 

utgått från medelvärden för de båda textgrupperna. För att kunna jämföra medelvärden med 

exakta värden och på sätt kunna bedöma tillförlitligheten i resultaten har jag även räknat ut 

medianen där detta är möjligt. I den första kategorin, yttre grafiska och mätbara faktorer, 

ingår: 

 Textlängd, radlängd och typsnitt 

 Textkomplement 

 Meningslängd, fundament och läsbarhetsindex (LIX)  

 Andel långa ord och ordvariationsindex (OVIX) 

I den andra kategorin, inre språkliga faktorer ingår: 

 Textbindning  

 Språkhandlingar  

 Modalitet  

 Roller – subjekt och objekt 

 Passiva satser 

 Omtal och tilltal  
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4.1.1 Yttre faktorer  

Den yttre utformningen av en text påverkar läsarens avkodning. Hit hör bland annat 

radlängd. Det är svårare att läsa både alltför långa rader eftersom ögat behöver flera 

fixeringspunkter för att avkoda innehållet, och alltför korta rader eftersom texten blir 

uppdelad vilket ger ett sämre sammanhang. Den allmänna rekommendationen för optimal 

radlängd är 55-60 tecken (Språkrådet 2008). 

Läsbarheten i en text påverkas även av bokstävernas form. Bokstäver skrivna med ett 

typsnitt där skillnaden mellan olika bokstäver är tydlig är lättare att läsa eftersom ögat lätt 

kan känna igen den aktuella bokstaven. Av samma skäl är det lättare att läsa små bokstäver, 

gemener, än stora bokstäver, VERSALER. För texter som ska läsas i pappersform 

rekommenderas ett typsnitt med seriffer, ”fötter”, exempelvis Times New Roman, i löpande 

text.  Serifferna ger tydliga fästpunkter när ögat följer textraderna. I rubriker, som ska synas 

tydligt och avgränsas från den löpande texten, rekommenderas istället ett typsnitt utan 

seriffer, exempelvis Arial. För texter som ska läsas från skärm gäller däremot att det överlag 

är lättare att läsa ett typsnitt utan seriffer eftersom ”fötter” ger ett mera suddigt intryck 

(Språkrådet 2008). 

Läsbarheten i en text kan ökas med det som jag här kallar textkomplement, det vill 

säga punktuppställningar, grafiska markeringar och illustrationer av olika slag; här ingår både 

textelement (Björkvall 2009) och paratexter (Holsanova 2010). Punktuppställningar kan göra 

ett innehåll mera överblickbart än om det skrivs i löpande text. Genom grafiska markeringar 

kan läsaren få hjälp att hitta viktig information i en text. Om man vill att något ska framhävas 

gentemot den övriga texten kan man använda fet stil. Kursiv stil ger en svagare markering 

som mera smälter samman med omgivningen, men den är svår att avkoda på skärm och bör 

därför inte användas i sådana texter. Understrykningar ger otydliga ordbilder överlag och bör 

undvikas i alla texter. Andra alternativ för att markera och framhäva text är att använda färg; 

en mörk färg på ljus bakgrund är bäst eftersom det ger tydliga kontraster (Språkrådet 2008). 

Illustrationer som förtydligar innehållet i löpande text, exempelvis bilder, diagram och 

tabeller, eller ger fördjupad information, exempelvis faktarutor och länkar, ökar förståelsen 

när sambandet mellan text och illustrationer är tydligt. I annat fall kan illustrationerna få 

motsatt effekt (Holsanova 2010). 

För att analysera texters språkliga utformning på ytan kan man använda 

läsbarhetsformer i syfte att översiktligt bedöma textens svårighetsgrad. I Sverige används 

ibland läsbarhetsindex (LIX) och ordvariationsindex (OVIX). LIX beräknas utifrån 



Magisteruppsats Camilla Forsberg april 2012 

 33 

medelantalet ord per mening och andelen långa ord (>6 bokstäver). Ett högt LIX-värde, >50, 

indikerar att texten kan vara svårläst och räknas som normalvärde för officiella texter. Ett 

LIX-värde på <30 indikerar att texten är mycket lätt att läsa. Det är viktigt att se LIX-värdet 

som en indikation på textens läsbarhetsnivå, inte som en sanning om hur texten verkligen 

uppfattas. LIX-värdet måste alltid tolkas utifrån den aktuella texten; texter som behandlar ett 

tema där huvudorden är långa, exempelvis ’myndighet’ och ’pension’, kan få ett högt LIX-

värde utan att vara speciellt svårlästa, medan texter med ett fackspråkligt ordförråd kan få ett 

lägre LIX-värde om meningslängden förkortas.  

I LIX-värdet ingår värdena för grafiska meningar. I skrift skiljer man mellan grafiska 

meningar och syntaktiska meningar (Liljestrand 1993). Begreppet grafisk mening anger att 

meningen är markerad i texten; den börjar med stor bokstav och avslutas med ett större 

skiljetecken (punkt, fråge- eller utropstecken). Begreppet syntaktisk mening är rent 

grammatiskt och anger att det är en huvudsats som innehåller nexus, det vill säga subjekt och 

finit verb. Följande exempel visar en syntaktisk mening som är uppdelad i tre grafiska: Du 

måste anmäla ändrad inkomst. Snabbt. Till Försäkringskassan. Följande exempel visar tre 

syntaktiska meningar men endast en grafisk: Du måste anmäla ändrad inkomst, du måste 

anmäla vård av barn och du måste anmäla sjukdom snabbt till Försäkringskassan. Många 

grafiska meningar i förhållande till antalet syntaktiska meningar kan ge ett hackigt intryck och 

minska flytet i läsningen. Många syntaktiska meningar i förhållande till antalet grafiska 

meningar kan göra texten svårläst beroende på att många huvudsatser samordnas.   

Såväl långa meningar som långa ord är faktorer i en text som kan försvåra läsningen. 

Långa meningar och långa fundament (det vill säga första platsen i en syntaktisk mening, 

platsen före det finita verbet i huvudsatsen) ställer högre krav på läsarens arbetsminne 

eftersom hon måste hålla fler enheter aktuella innan hon kan tolka meningens innehåll. Detta 

kallas vänstertyngd (Hellspong 2001). Även långa ord ökar kraven på läsarens arbetsminne 

för att de är längre men också för att långa ord är ovanligare och ofta även mera okända än 

kortare ord. Långa ord är oftare så kallade innehållsord som varierar mer i en text eftersom de 

är beroende av ämnet (Hultman & Westman 1992; Flyman Mattsson & Håkansson 2010) och 

kräver semantisk kunskap för att tolkas och, medan korta ord i en text ofta är så kallade 

formord (exempelvis pronomen, artiklar, konjunktioner) med en grammatisk funktion. 

Långord är vanligare i faktatäta texter (Hellspong 2001). Korta meningar, korta fundament 

och korta ord är alltså lättare att läsa eftersom det ställer lägre krav på läsarens avkodnings- 

och tolkningsförmåga. Samtidigt som korta meningar kan ge en ojämn läsning. 
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Ordvariationsindex, OVIX, mäter hur många olika ordtyper, lexikonord, det finns i en text. 

(Andelen textord anger hur många ord det finns totalt i en text, exempelvis räknas ’text’, 

’textens’, texterna’ och ’texternas’ som fyra textord men som ett lexikonord). Ju lägre OVIX-

värde desto färre ordtyper finns det totalt i texten. En text blir lättare att läsa om det finns färre 

okända ord (Lundberg & Reichenberg 2008). Fördelen med att använda OVIX är att värdet 

inte påverkas av textens längd och att man därför kan jämföra texter som är olika långa.  

Läsbarhetsformler har kritiserats bland annat utifrån att de inte behandlar alla faktorer 

som har betydelse i en text och att de inte tar hänsyn till förutsättningarna för enskilda läsare. 

LIX-värdet mäter exempelvis inte språkrytmen och ett lågt OVIX-värde kan innebära att 

texten innehåller många upprepningar (Lundberg & Reichenberg 2008). Som en del av en 

större analys kan läsbarhetsformler dock ha ett värde genom att de enkelt kan peka ut faktorer 

som samvarierar i en text. Läsbarhetsformler visar på generella drag i texten som påverkar 

läsningen hos läsare i allmänhet, men resultaten ger naturligtvis endast en vägledning och 

måste tolkas utifrån det aktuella sammanhanget.  

4.1.2 Inre faktorer  

Den inre, språkliga, utformningen av en text påverkar läsbarheten och läsarens tolkning av 

innehållet. När man studerar syntaxen, det vill säga meningsbyggnaden, tittar man på om 

texten är parataktiskt uppbyggd med många huvudsatser, eller hypotaktisk med mycket 

underordning, det vill säga många bisatser (Hellspong 2001). Textbindningen, som hjälper 

läsaren att se hur de olika delarna hör ihop, kan bland annat skapas med hjälp av enstaka ord 

eller fraser och genom placeringen av informationen i meningarna. När det gäller textbindning 

med enstaka ord eller fraser är det vanligt att man använder ledfamiljer som visar 

innehållsliga samband (läsa böcker, läsning, böckernas, bokläsning), konjunktioner (och, 

men, för, eller), subjunktioner eller andra bisatsinledare (att, eftersom, när, innan), adverb av 

olika slag (även, egentligen, dock, här) eller pronomen (henne, dem, sådan, annan, förra). 

Huvudregeln för textbindning när det gäller placeringen av informationen i en mening 

är att känd information ska presenteras före ny, eller i sammanhanget okänd, information. 

Detta kallas för tema–rema-principen; där känd information är tema och ny information är 

rema (Hellspong 2001; Nyström 2001). Läsaren har lättare för att tolka en mening som utgår 

från det som redan är känt eftersom hon då lättare kan bygga vidare på sin tidigare kunskap. 

För all textbindning gäller att det är viktigt att nyttja fundamentet i en mening för att visa hur 

den hör ihop med den föregående meningen (Flyman Mattson & Håkansson 2010). I texter 

skrivna av vuxna står subjektet i fundamentet i cirka 60 procent av meningarna (Håkansson 
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2000). Eftersom subjektet ofta är tema i en text kan det skapa tydlig textbindning, men liten 

variation i fundamentet kan även ge ett upprepande och orytmiskt intryck (Liljestrand 1993).  

Inom den funktionella grammatiken studerar man hur språkhandlingar – påståenden, 

uppmaningar, frågor och erbjudanden – uttrycks grammatiskt (form) och tolkningsmässigt 

(funktion) i ett sammanhang; ”För att förstå en text räcker det inte att uppfatta vad den står 

för. Vi måste också se vad den gör” (Hellspong 2001:45). Den språkhandling som avsändaren 

väljer påverkas av, och påverkar, den aktuella språksituationen. Påståenden används i 

informerande framställningar och är den vanligaste språkhandlingen i de flesta texter. Frågor 

kan användas för att driva texter framåt. Att uppmana någon kräver ett visst mått av makt 

gentemot den som uppmanas att göra något; den som ger en uppmaning vet mer – bättre – än 

mottagaren (Hellspong & Ledin 1997). Erbjudanden har ingen egen grammatisk form utan är 

en funktion som kan utläsas i olika textsammanhang. Tre grundläggande grammatiska 

strukturer används för att bygga meningar: påståenden, uppmaningar och frågor, men 

tolkningen av en mening behöver inte sammanfalla med den grammatiska grundstrukturen 

(Holmberg & Karlsson 2006). Språkhandlingar som har en viss grammatisk form kan alltså 

ges en annan tolkning genom sin funktion i kontexten. En fråga som Kan du korrekturläsa 

protokollet? är en uppmaning till personen att korrekturläsa snarare än en kontroll av hennes 

förmåga. Påståendet Du ska själv ansöka om att få ta ut din semester är en uppmaning till 

personen att ansöka om sin semester. Frågan Vill du vara med och påverka din arbetsmiljö? 

och uppmaningen Var med och påverka din arbetsmiljö! tolkas som erbjudanden enligt den 

funktionella grammatiken. Skillnader mellan språkhandlingars form och funktion visar på en 

viss distans från avsändarens sida (Hellspong & Ledin 1997). 

Med modalitet anges hur läsaren ska uppfatta olika talhandlingar, som något 

förpliktigande, sannolikt, vanligt, eller frivilligt. Modalitet anges ofta med (hjälp)verb (måste, 

ska, behöver, bör, kan, brukar, får, vill) eller satsadverbial (säkert, troligen, eventuellt, 

förmodligen). Modalitetsmarkörerna i en text markerar inte bara hur läsaren ska uppfatta 

innehållet i en text; de påverkar även hur avsändaren uppfattas. Beroende på vilken 

modalitetsmarkör som används kan följande erbjudande tolkas olika både vad gäller läsarens 

rättigheter och myndighetens skyldigheter: Myndigheten måste hjälpa dig med ansökan./ 

Myndigheten får hjälpa dig med ansökan./Myndigheten hjälper dig eventuellt med ansökan. 

Man kan även skilja mellan positiva språkhandlingar som används för att skapa en god 

relation och negativa språkhandlingar som visar ett avståndstagande (Hellspong 2001). 

En myndighetstext blir lättare att förstå om den har ett medborgarperspektiv 

(Gunnarsson 1982). Perspektivet i en text liksom relationen mellan avsändaren och 
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mottagaren visas bland annat språkligt i användningen av rollerna subjekt och objekt. 

Subjektet i en sats är oftast utgångspunkten för informationen och för interaktionen i en text 

(Holmberg & Karlsson 2006). Subjektet i en sats är ofta temat, det vill säga det som texten 

byggs upp kring. Subjektet i en sats är i typfallet den som agerar medan objektet är den som 

utsätts för en handling. Att studera myndigheter och läsare som subjekt respektive objekt kan 

ge en uppfattning om vilken part som förväntas handla i texterna.  

Passivering används i satser där subjektet i den aktiva satsen är självklart, allmänt eller 

oviktigt och när man vill lyfta fram objektet. Omskrivningen till passiv form gör att 

agentadverbialet (subjektet i den aktiva satsen) kan strykas vilket ökar den underförstådda 

informationen i en text. Texter med många passiva former kan bli svårare att läsa och kan 

även dölja en del information. Passiva satser är ofta svårare för läsaren att tolka än 

motsvarande aktiva satser och har länge varit ett språkdrag som bearbetas i texter som ska 

vara lättare att läsa. 

Omtalet i en text, det vill säga hur avsändaren talar om sig själv, och tilltalet till läsaren 

ger ledtrådar om parternas relation. I formella texter där avsändaren vill hålla en distans till 

läsaren används namnet på avsändaren, ’myndigheten’, och opersonliga pronomen som ’de’ 

eller ’man’ som omtal respektive ’läsaren’, ’de’ och ’man’ som tilltal. I en text som ska 

uppfattas som mera personlig och förtrolig omtalar avsändaren sig med personligt pronomen 

’vi’ och läsarna tilltalas direkt med ’du’, eller ’ni’ om det är flera mottagare (Hellspong 2001). 

Det direkta tilltalet kan även markera ett maktförhållande; ”Det är lättare att dua dem som har 

en lägre position i makthierarkin” (Koskela 2009:73).  

4.2 Analysmaterial 

Texter som används i en diskursanalys ”gör anspråk på att säga något om verkligheten”; de är 

”på en och samma gång konstruerade och konstruerande” (Börjesson & Palmblad 2007:17).  

Jag har valt att analysera lättlästa texter som kan hämtas från myndigheternas offentliga 

webbsidor. Jag har valt att använda de textversioner som finns tillgängliga och kan läsas av 

mottagare via dator, även om en del av de lättlästa texterna kan rekvireras som tryckta 

broschyrer. Texterna har valts utifrån följande principer:  

 Texten ska vara offentlig. 

 Texten ska vara tillgänglig via myndighetens hemsida på webben. 

 Texten ska finnas i en lättläst version och i en normalversion. 
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 Den lättlästa texten ska ha samma innehåll och i grunden utgöra samma text som 

normalversionen.  

 Texten ska vara en tydlig brukstext och innehålla någon anvisning om eller 

uppmaning till handling som mottagaren förväntas utföra efter att ha läst 

informationen.  

Det innebär att jag har valt bort texter som inte finns i en lättläst version, lättlästa texter som 

inte har någon motsvarighet i en normalversion och texter som inte innehåller någon 

instruktion. 

4.2.1 Urval av myndigheter 

Jag har valt att analysera texter från myndigheter vars verksamhet berör medborgare som har 

speciella behov när det gäller tillgänglighet, antingen beroende på att verksamheten är delvis 

riktad mot just denna grupp medborgare eller för att myndighetens information angår alla 

medborgare och måste vara tillgänglig för en heterogen mottagargrupp. 

Myndigheter vars verksamhet berör medborgare med speciella behov är intressanta 

eftersom i alla fall en del av den direkta målgruppen bör ha ett behov av lättlästa texter. Som 

myndigheter med ett speciellt uppdrag för medborgare med speciella behov och för 

medborgares hälsa i allmänhet har jag valt Diskrimineringsombudsmannen (DO), 

Migrationsverket och Statens folkhälsoinstitut (FHI).  

Myndigheter vars verksamhet berör alla medborgares rättigheter och skyldigheter, 

inklusive dem med speciella behov, är intressanta eftersom medborgare som inte följer 

myndigheternas beslut riskerar att bestraffas direkt, genom exempelvis böter eller fängelse, 

eller indirekt, genom att gå miste om exempelvis hjälp och ersättningar av olika slag, och 

därför behöver förstå texter från dessa myndigheter. Som myndigheter med ett uppdrag för 

alla medborgare, inklusive medborgare med speciella behov, har jag valt Försäkringskassan, 

Pensionsmyndigheten och Skatteverket. 

4.2.2 Urval av myndighetstexter 

Det har tidvis varit ganska svårt att hitta de olika lättlästa texterna via myndigheternas 

hemsidor, vilket naturligtvis påverkar tillgängligheten för de personer som verkligen behöver 

lättlästa texter. Men eftersom denna undersökning är inriktad på texterna i sig kommer jag 

inte att analysera själva processen att ta fram en lättläst text.  

Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se) har inte någon markering med lättläst 

uppe i listen på sin startsida. De texter som finns under områdena ”Diskriminerad?” och 

http://www.do.se/
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”Riskerar du att diskriminera?” kan väljas som lättlästa versioner från den sida där 

normalversionen finns. Texterna under övriga huvudområden, exempelvis ”Förebygg 

diskriminering” och ”Press” finns inte i lättlästa versioner. Jag har valt att analysera en text 

som behandlar hur man anmäler diskriminering i arbetslivet; den lättlästa versionen ”Hur 

anmäler jag?” (text 1a), publicerad 2008-12-15 (hämtat 2011-12-05) och normalversionen 

”Hur anmäler jag?” (text 1b), publicerad 2008-12-15 (hämtat 2011-12-05).  

Migrationsverket (www.migrationsverket.se) har en markering med lättläst uppe i 

listen på sin startsida som tar fram sju olika texter i lättläst version. Övriga texter är inte 

markerade med lättläst. Jag har valt att analysera en text som handlar om hur man överklagar 

ett beslut om svenskt medborgarskap; den lättlästa versionen ”Att överklaga” (text 2a) senast 

uppdaterad 2009-11-26 (hämtat 2011-12-02) och normalversionen ”Överklaga” (text 2b), 

senast uppdaterad 2011-11-29 (hämtat 2011-12-02).  

Statens folkhälsoinstitut (www.fhi.se) har en markering med lättläst uppe i listen på 

sin startsida som tar fram en lättläst version av den text som presenterar Folkhälsoinstitutets 

uppdrag. Det finns inte några lättlästa versioner av de andra texterna som man får fram via 

hemsidan. För att kunna jämföra två motsvarande texter som innehåller någon form av 

anvisning har jag valt att analysera det sista avsnittet ”Har du frågor?” i den lättlästa versionen 

”Det här är Statens folkhälsoinstitut” (text 3a) senast uppdaterad 2011-08-15 (hämtat 2011-

12-02), vars innehåll motsvaras av innehållet i normalversionstexten ”Kontaktinformation” 

(text 3b), senast uppdaterad 2011-03-15 (hämtat 2011-12-02). Innehållet i dessa texter 

motsvarar varandra, men den sistnämnda texten är fristående och innehållet finns inte i 

normalversionen som presenterar myndighetens verksamhet.  

Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se) har en markering med lättläst uppe i 

listen på sin startsida som tar fram en lista på nedladdningsbara broschyrer och faktablad om 

myndighetens ansvarsområden. Jag har valt att analysera en text som handlar om 

assistansersättning; de delar i den lättlästa broschyren ”Assistansersättning” (text 4a), 

Faktablad – lättläst, FK 4057-LL-Fa, uppdaterad 2011-04-14 (hämtat 2011-12-05) som 

motsvaras av innehållet i normalversionen som finns utlagd på myndighetens hemsida 

”Assistansersättning” (text 4b), utan uppgift om publiceringsdatum (hämtat 2011-12-05). 

Pensionsmyndigheten (www.pensionsmyndigheten.se) har en markering med lättläst 

uppe i listen på sin startsida som tar fram en del texter i lättversion. De lättlästa texterna är 

placerade separat och det går inte att välja lättläst utifrån en text i normalversion. Jag har valt 

att analysera en text som handlar om hur man ansöker om pension; den lättlästa versionen 

”Ansök om din pension” (text 5a), uppdaterad 2009-12-30 (hämtat 2011-11-29) och 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.fhi.se/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
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normalversionen ”Ansök om pension” (text 5b), utan uppgift om publiceringsdatum (hämtat 

2011-11-29). 

Skatteverket (www.skatteverket.se) har inte någon markering med lättläst uppe i listen 

på sin startsida. Man kan välja en lättläst version av den text som presenterar Skatteverkets 

uppdrag, ”Våra uppgifter”, men det finns inte några lättlästa versioner av de andra 

normalversionerna som man får fram direkt via hemsidan. Däremot kan man via 

myndighetens hemsida ta fram broschyrer som finns i olika versioner. Jag har valt att 

analysera en text som handlar om hur man startar företag; avsnittet ”Fundera” (text 6a), s. 6-8, 

i broschyren Starta företag. Lättläst information från myndigheterna (32 sidor), utgåva 1, 

augusti 2011, SKV410 (hämtat 2011-11-29) och motsvarande avsnitt, ”Fundera” (text 6b), s. 

4-5, i broschyren Starta företag. Information och vägledning från myndigheterna (28 sidor), 

utgåva 6, augusti 2011, SKV462 (hämtat 2011-11-29).  

4.3 Etiska överväganden 

Denna undersökning baseras på texter som finns publicerade på de aktuella myndigheternas 

webbsidor. Myndigheternas webbsidor är offentliga och tillgängliga för allmänheten, vilket 

gör att kraven på samtycke för användning eller anonymitet inte är aktuella (Vetenskapsrådet 

2011).  

En del av de analyserade texterna har en ansvarig utgivare medan andra helt saknar 

uppgifter om detta. Som tjänsteman, anställd på en myndighet, företräder man myndigheten 

och följer ett övergripande uppdrag. Utifrån mitt syfte med analysen är det själva texten som 

är huvudintresset, inte författaren eller den webbansvariga personen. Jag har därför valt att 

inte ange ansvarig utgivare för enskilda texter eller för webbplatsen, men jag är medveten om 

att min analys kan leda till att vissa texter kan komma att läsas mera noggrant och därmed kan 

den ansvariga personen hamna mer i fokus. Detta är dock möjligt alldeles oavsett min analys 

eftersom myndighetsinformationen är offentlig och därför har jag valt att öppet redovisa vilka 

texter som jag har använt i min analys.  

4.4 Reflektion över metod och material 

Det var svårt att hitta texter i två versioner som omfattade samma grundinformation; texterna 

var olika långa och texterna i normalversioner hade både utförligare information och 

kompletterande information som bilder, exempel och länkar. Eftersom jag inte avser att göra 

en multimodalanalys av texterna och deras innehåll har jag valt att lägga fokus på den 

http://www.skatteverket.se/
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skriftliga informationen, men jag kommer att översiktligt ta upp faktorer utanför själva texten 

under begreppet textkomplement.  

De analyserade texterna finns i två versioner, en lättläst version och en normalversion, 

som i stort sett har samma grundinformation och innehåller någon form av instruktion. Men 

texterna är olika långa och ibland har jag fått välja att analysera delar av en större text för att 

få motsvarande innehåll i de båda versionerna. Detta kan ha påverkat analysresultaten, men 

jag har bedömt att kravet på motsvarande innehåll har varit tungt vägande utifrån 

jämförelseaspekten och därför har jag valt denna lösning i stället för att analysera hela texter 

med delvis olika innehåll. Att texterna är olika långa gör också att jag har analyserat olika 

mängd text från olika myndigheter, men eftersom det inte är de enskilda myndigheternas 

texter som är intressanta utan det övergripande fenomenet ”lättlästa myndighetstexter” har jag 

bedömt att detta inte påverkar analysen.  

Jag har valt att göra analysen utifrån begreppet ”lättläst” i en allmän bemärkelse, på 

samma sätt som begreppet används i vardagligt tal, för att få en bild över fenomenet i stort. 

Men jag är medveten om att en alternativ analys skulle kunna göras utifrån begreppet lättläst 

för olika målgrupper med olika behov. Mitt syfte med denna uppsats är dock att analysera och 

redovisa resultat om lättlästa myndighetstexter generellt, inte specifikt i förhållande till en viss 

målgrupp.  
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5 Resultat och analys 

De lättlästa textversionerna markeras med a; text 1a – text 6a. Texterna i normalversion 

markeras med b; text 1b – text 6b. 

5.1 Textuell praktik 

I detta avsnitt redovisar jag resultaten från textanalyserna; texternas yttre, grafiska och 

mätbara utformning, och deras inre, språkliga utformning. Jag har valt att redovisa 

huvuddelen av resultaten i tabellform för respektive text och som ett samlat värde för lättlästa 

texter respektive texter i normalversion, dels för att tydligt åskådliggöra materialet, dels för att 

kunna använda resultatet som ett samlat underlag. 

5.1.1 Yttre utformning 

Den yttre utformningen av en text påverkas av olika faktorer, bland annat av avsändarens 

kunskap om skrivande och läsbarhet och mediets förutsättningar och möjligheter. I tabell 3, 4 

och 5 nedan redovisas texternas yttre grafiska och mätbara utformning. Tabell 3 visar 

texternas textlängd, radlängd, rubriker och typsnitt. Tabell 4 visar om texterna innehåller 

textkomplement som bilder, bildtexter, faktarutor, tabeller, diagram, länkar inom respektive 

utanför myndighetens hemsida, punktuppställningar och textmarkeringar som fet stil, kursiv 

stil eller färgmarkeringar. Tabell 5 visar texternas läsbarhet baserat på läsbarhetsindex (LIX), 

meningslängd, relationen mellan grafiska och syntaktiska meningar (GM/SM), genomsnittlig 

fundamentlängd, andel subjektsfundament, andel långord och ordvariationsindex (OVIX). 



Magisteruppsats Camilla Forsberg april 2012 

 42 

 

Tabell 3. Textlängd, radlängd, rubriker och typsnitt 

 Text-

längd 

Högsta radlängd 

(inkl. blanksteg) 

Antal 

rubriker 

Rubrikform 

(P, F, U, Ö)
1
 

Typsnitt i 

rubrik 

Typsnitt i 

brödtext 

Läs-

format 

 

Text 1a 835 ord 46 tecken 4 P:1 F:1 U:   Ö:2 utan 

seriffer 

utan 

seriffer 

skärm 

Text 2a 51 ord 66 tecken 1 P:   F:   U:   Ö:1 utan 

seriffer 

utan 

seriffer 

skärm 

Text 3a 39 ord 40 tecken 1 P:   F:1 U:   Ö: utan 

seriffer 

utan 

seriffer 

skärm 

Text 4a 481 ord 60 tecken 6 P:1 F:3 U:   Ö:2 utan 

seriffer 

med 

seriffer 

papper 

Text 5a 319 ord 67 tecken 5 P:1 F:2 U:2 Ö: utan 

seriffer 

utan 

seriffer 

skärm 

Text 6a 313 ord 70 tecken 4 P:   F:   U:4 Ö: utan 

seriffer 

med 

seriffer 

papper 

Medelvärde 

för a-texter 

Median 

340 ord 

 

Md: 316 

58 tecken 

 

Md: 63 tecken 

4  

 

Md: 4 

    

Text 1b 640 ord 99 tecken 6 P:2 F:2 U:   Ö:2 utan 

seriffer 

utan 

seriffer 

skärm 

Text 2b 159 ord 103 tecken 4 P:1 F:   U:   Ö:3 utan 

seriffer 

utan 

seriffer 

skärm 

Text 3b 55 ord 56 tecken 6 P:   F:   U:   Ö:6 utan 

seriffer 

utan 

seriffer 

skärm 

Text 4b 291 ord 86 tecken 5 P:   F:4 U:   Ö:1 utan 

seriffer 

utan 

seriffer 

skärm 

Text 5b 292 ord 71 tecken 5 P:2 F:   U:1 Ö:2 utan 

seriffer 

utan 

seriffer 

skärm 

Text 6b 640 ord  45 tecken  

(2-spaltad text) 

5 P:   F:   U:4 Ö:1 utan 

seriffer 

med 

seriffer 

papper 

Medelvärde 

för b-texter 

Median 

346 ord 

 

Md: 292  

77 tecken 

 

Md: 78 tecken 

5 

 

Md: 5 

    

 

1) P (påstående), F (fråga), U (uppmaning), Ö (övrigt: nominalfras, verbfras, prepositionsfras eller bisats) 

 

Den genomsnittliga textlängden för de olika textgrupperna visar igen större skillnad, 340 ord 

för de lättlästa texterna respektive 346 ord för texterna i normalversion. Det finns alltså ingen 

tydlig tendens att lättlästa texter är kortare trots att detta brukar lyftas fram som ett viktigt 

drag för just lättlästa texter. Det är dessutom så att den längsta texten av alla är en text i 

lättläst version (1a). Raderna i de lättlästa texterna är dock överlag kortare, 58 tecken i 

genomsnitt, än i normalversionerna, 77 tecken i genomsnitt, och de håller sig därmed inom 

ramen för optimal radlängd, 55-60 tecken (Språkrådet 2008). De lättlästa texterna skrivs alla 

med en spalt per sida och därmed ger de korta textraderna mycket tomt utrymme kring texten. 

De lättlästa texterna har färre rubriker än normalversionerna. De rubriker som används i 

de lättlästa texterna är ibland de samma som i normalversionerna, med den skillnaden att 
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några saknas, exempelvis Hur anmäler jag?, Så här gör du, Medlem i facket?, Så gör DO när 

din anmälan kommit in, Förbjudet att bestraffa, Offentlig handling (1b); Hur anmäler jag? Så 

här gör du, Förbjudet att bestraffa, Offentlig handling (1a). Rubrikerna i de lättlästa texterna 

är ibland även omskrivna jämfört med rubrikerna i normalversionerna, exempelvis Vad 

innebär personlig assistans? (4b) – Vad är personlig assistans? (4a); Ansök om pension (5a) 

– Ansök om din pension (5b); Starta företag samtidigt som du är anställd (6b) – Starta företag 

när du är anställd (6a). Omskrivningarna innebär att vissa ord i normalversionerna är utbytta 

mot ett mer vardagligt ordförråd. 

Ibland finns även helt nya rubriker i de lättlästa texterna, exempelvis kan en rubrik i en 

normalversion motsvaras av flera rubriker i den lättlästa versionen: Om att gå i pension (5b) – 

När får jag min pension?, Du kan få mer pension om du arbetar längre (5a). Men det finns 

även exempel på att flera rubriker i normalversionen motsvaras av endast en rubrik i den 

lättlästa versionen: Överklaga, Avslag på svenskt medborgarskap, Så här gör du, Medborgare 

i de nordiska länderna (2b) – Att överklaga (2a). Att rubriker försvinner i de lättlästa texterna 

innebär i vissa fall även att innehållet bakom rubrikerna försvinner och att de lättlästa texterna 

därigenom blir mindre informativa jämfört med normalversionen. Att tydlig struktur är ett 

speciellt viktigt kriterium för lättlästa texter (Språkrådet 2008; Lundberg & Reichenberg 

2008; Statsrådsberedningen 2009; Centrum för lättläst 2011) syns inte i de analyserade 

texterna.  

Eftersom de lättlästa texterna inte är kortare men generellt sett innehåller färre rubriker 

innebär det att innehållet blir mera kompakt och svårare att överblicka. Detta kan dock till 

viss del kompenseras genom att rubrikerna är tydligare utformade i de lättlästa texterna. I de 

lättlästa texterna används främst frågor och uppmaningar som rubriker, exempelvis Har du 

frågor? (3a), Vem kan få assistansersättning? (4a, 4b) och Planera så du får din pension på 

bästa sätt (5a), vilket kan öka läsarens engagemang i läsningen. I normalversionerna används 

fler nominal- och verbfraser som rubriker, exempelvis Medlem i facket? (1b), Avslag på 

svenskt medborgarskap (2b), Kontaktinformation (3b) och Hobby eller företag? (6b) och de 

fungerar snarast som ett slags etiketter för innehållet. 

Användningen av typsnitt i de olika textgrupperna följer rekommendationerna 

(Språkrådet 2008). I texter som är avsedda att läsas direkt från skärmen används 

genomgående typsnitt utan seriffer. Typsnittet förändras inte när skärmtexterna skrivs ut. I de 

texter som är avsedda att läsas i pappersform (broschyrer i pdf) används ett typsnitt utan 

seriffer i rubrikerna och ett typsnitt med seriffer i brödtexten. Huvuddelen av texterna i båda 

grupperna är avsedda att läsas direkt från skärmen. De texter som är utformade som 
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broschyrer kan beställas från myndighetens webbsida. Läsare som har svårt att läsa texter från 

skärm behöver alltså viss kunskap om webbtexter för att nå informationen om att texterna kan 

beställas i pappersform. Att texter som är bearbetade utifrån regler för tryckta texter 

publiceras som webbtexter ställer högre krav på läsarna förmåga att avkoda, tolka och 

tekniskt hantera texterna (Kress 2003; Englund & Guldbrand 2004; Holsanova 2010; Nyström 

Höög 2010; Bohman 2011). 

Tabell 4. Textkomplement 

 Grafiska markeringar 

fet/kursiv/övrigt 

Bild Bildtext Faktaruta, 

tabell, diagram 

Punktupp- 

ställning 

Länkar inom 

myndigheten 

/utanför myndigheten 

Text 1a      2/1 

Text 2a      0/0 

Text 3a      0/0 

Text 4a  X    0/0 

Text 5a      0/0 

Text 6a  X X   0/0 

Totalt 

a-texter 

     2/1 

Text 1b  X    1/0 

Text 2b     X 0/0 

Text 3b X    X 1/1 

Text 4b     X 1/0 

Text 5b X X X  X 5/0 

Text 6b  X X   1/1 

Totalt 

b-texter 

     9/2 

 

De lättlästa texterna innehåller överlag få textkomplement och dessutom färre sådana än 

texterna i normalversion. Punktuppställningar saknas helt i de lättlästa versionerna liksom 

grafiska markeringar. Jämfört med texterna i normalversion har rubriker, bilder, bildtexter, 

länkar och punktuppställningar försvunnit. De lättlästa texterna blir därmed egna enheter där 

innehållet bärs upp av skrift i löpande text, utan läsarstöd i form av paratexter som är viktigt 

för förståelse och tolkning (Holsanova 2010).  
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Tabell 5. Läsbarhet  

 LIX ML
1
 GM/SM Fund.längd

1
  Subj.fund.

2
 Långord

1
 OVIX

1
 

Text 1a 34 14,4 (4/28)
3
 58/61 2,2 84 %  19,6 % 38,4 

Text 2a 46 12,8 (7/17) 4/4 4,8 75 %  33,3 % 33,0 

Text 3a 30 9,8 (7/12)    4/4 1,0 100 % 20,5 % 42,3 

Text 4a 33 13,0 (5/23) 37/37 1,7 78 % 20,0 % 40,7 

Text 5a 38 17,7 (9/29) 18/21 2,4 70 % 20,7 % 38,9 

Text 6a 32 12,5 (6/19) 25/25 2,0 53 % 19,2 %  38,8 

Medelvärde 

för a-texter 

(Md=median) 

36 

 

Md: 34 

13,4 

 

Md: 12,9 

 2,4 

 

Md: 2,1 

77 % 

 

Md: 76 % 

22,2 % 

 

Md: 20,0%  

38,7 

 

Md
: 
38,8 

Text 1b 45 17,3 (7/45) 37/39 4,1 53 %  27,7 % 49,9 

Text 2b 41 12,2 (4/30) 13/13 4,7 33 %  28,9 % 47,6 

Text 3b 46 4,2   (4/5)    13/2 1,0
4
 50 %

3
 41,8 % 61,5 

Text 4b 46 13,9 (7/31) 21/19 3,5 67 % 32,0 % 53,4 

Text 5b 34 11,2 (4/17) 26/26 2,2 55 % 22,6 % 45,0 

Text 6b 39 14,6 (6/31) 44/45 3,6 75 % 24,4 % 52,0 

Medelvärde 

för b-texter 

(Md=median) 

42 

 

Md: 43 

12,2 

 

Md: 13,0 

 3,2 

 

Md: 3,6 

56 % 

 

Md: 54 % 

29,6 % 

 

Md: 28,3 % 

51,6 

 

Md: 51,0 

 
Förklaringar: LIX (läsbarhetsindex), ML (genomsnittlig meningslängd), GM/SM (förhållandet mellan grafiska meningar och 

syntaktiska meningar), Fund.längd (genomsnittlig fundamentlängd), Subj.fund. (andel subjektsfundament), Långord (andel 

långord, >6 bokstäver, per grafisk mening), OVIX (ordvariationsindex). 

1) Siffrorna anges med en decimal för att göra dem tydligare eftersom skillnaderna ibland inte syns om man anger heltal. 

2) I värdena har uppmaningsmeningar räknats bort eftersom dessa kan sägas sakna fundament, eftersom de har kombinerat 

nexus i verbets imperativform. 

3) Siffrorna inom parentes anger textens kortaste respektive längsta mening. 

4) Text 3b består till stor del av adresser, tider och telefonnummer och innehåller endast två meningar med nexus. Värdena 

beräknas på dessa två meningar för att resultaten ska bli jämförbara. 

 

De lättlästa texterna har ett LIX-värde på 36 vilket indikerar att de är lättlästa, jämförbara med 

skönlitteratur och populärtidningar. Texterna i normalversion har ett LIX-värde på 42 vilket 

indikerar att de är medelsvåra, jämförbara med normal tidningstext. De lättlästa texterna har 

en längre genomsnittlig meningslängd, 13,4 ord, än texterna i normalversion, 12,2 ord, men 

innehåller färre långord; cirka 22 % jämfört med cirka 30 % för normalversionerna. De 

lättlästa texterna har även ett lägre ordvariationsindex, cirka 39, jämfört med texterna i 

normalversion som har cirka 51. I normalversionerna används fler ord och ordformer endast 

en gång. LIX-värdet indikerar att de lättlästa texterna är lättlästa. Värdet hålls nere av den 

relativt låga andelen långord trots att meningarna är ganska långa. Att det finns färre långord 

antyder också att de lättlästa texterna är mindre specifika och mer allmänt hållna (Hellspong 

2001). Det lägre värdet för ordvariation gör de lättlästa texterna lättare att läsa eftersom de 

kräver ett mindre ordförråd; ytläsningen blir lättare (Lundberg & Reichenberg 2008), men 

detta gör samtidigt att de lättlästa texterna innehåller fler upprepningar vilket ger dem ett mer 

opreciserat innehåll, vilket gör det svårare att tolka texterna. 

Fördelningen mellan grafiska och syntaktiska meningar visar att huvudsatser i såväl de 

lättlästa texterna som normalversionstexterna i huvudsak utgör en grafisk mening. Det innebär 
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att satserna i båda textgrupperna följer grundreglerna för meningsstruktur, exempelvis Du kan 

fylla i dina uppgifter direkt i pdf-dokumentet. Du ska snabbt anmäla om du tycker att du har 

blivit diskriminerad (1a); Du kan fylla i dina uppgifter direkt i pdf-dokumentet. Anmälan bör 

göras snabbt (1b). Båda textgrupperna innehåller få samordnade huvudsatser, exempelvis 

Därför kan du anmäla din arbetsgivare, facket eller arbetsförmedlingen till DO, men du kan 

inte anmäla en person (1a); Då behöver du inte göra någon ansökan utan Försäkringskassan 

kontaktar dig för att samråda med dig om vilken hjälp du behöver (4b). De ofullständiga 

meningarna är få och förekommer i punktuppställningar i normalversionerna, exempelvis 

Personer med…, Personer med…, Personer med… (4b).  

Meningarna i de lättlästa texterna innehåller till övervägande del subjektsfundament, 77 

procent, och har en fundamentlängd på i genomsnitt 2,4 ord. Den låga variationen i 

fundamentet ger å ena sidan meningar som är lätta att avkoda eftersom de följer 

grundstrukturen, men detta skapar samtidigt mer upprepning, otydligare textbindning och 

sämre läsrytm i de lättlästa texterna vilket kan försvåra läsningen (Lundberg & Reichenberg 

2008), exempelvis Du kan… Du kan… Du kan… Du kan… (3a); Du… Då... Du… Du… Om 

du behöver hjälp kortare tid än 20 timmar i veckan… Du… Du… Du… Du… Du… 

Funktionsnedsättningen… (4a); Du… Du… Det… Du... Att du måsta ansöka... (5a). 

Meningarna i normalversionerna innehåller 56 procent subjektsfundament och har en 

genomsnittlig fundamentlängd på 3,2 ord. Den stora variationen i fundamenten i 

normalversionerna beror bland annat på att vissa texter använder fundamentet för 

textbindningen och kopplar innehållet (tid, plats, omständighet) till föregående mening, 

exempelvis När din ansökan kommit in… Därefter… Kommunen… Då… (4b); Här… Om du 

får avslag på din ansökan om svenskt medborgarskap… Så här… (2b). I normalversionerna 

finns dessutom flera uppmaningssatser som saknar fundament, exempelvis Observera… 

Skriv… Skriv… (1b); Skriv… Skriv… Underteckna… (2b). Trots att många fundament också är 

korta, exempelvis Du… Du… Din verksamhet… Syftet… Du… (6b), blir den genomsnittliga 

fundamentlängden blir relativt lång och tidvis vänstertung eftersom det i normalversionerna 

oftare finns bisatser i fundamenten, exempelvis Om du är medlem i ett fackförbund och vill 

anmäla en arbetsgivare… Anmäler du till Do… Om facket inte företräder dig… För att DO 

ska kunna utreda din anmälan…(2b).  

5.1.2 Inre utformning 

Den inre utformningen av en text påverkas av olika faktorer, bland annat ämnet och mönster 

för framställningsformen. I tabell 6-11 redovisas de analyserade texternas inre, språkliga 
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utformning när det gäller textbindning, språkhandlingar, modala hjälpverb, passivering, 

rollerna subjekt och objekt samt omtal och tilltal. 

Textbindningen i en text kan visas genom specifika relationsord och genom placeringen 

av känd och ny information i satser. Tabell 6 visar textbindning baserad på konjunktioner, 

bisatsinledare, satsadverbial och tema–rema-struktur i huvudsatser.  

Tabell 6. Textbindning  

 

 

Konjunktioner Bisatsinledare 

(subj., pron., adverb) 

Villkors-

bisatser 

Sats- 

adverbial 

Tema-rema i  

huvudsatsfundament 

Text 1a 37 74 (2)
1
 27 2 44/17 

Text 2a 1 6 (0) 3 0 2/2 

Text 3a 0 0 (0) 0 0 3/1 

Text 4a 12 20 (1) 9 0 28/9 

Text 5a 13 26 (0) 8 1 11/10 

Text 6a 10 29 (1) 3 0 13/12 

Totalt a-texter 73 155 (4) 50 3 101/51 

Text 1b 32 37 (2) 15 0 21/18 

Text 2b 5 9 (0) 4 1 4/9 

Text 3b 0 0 (0) 0 0 0/2 

Text 4b 10 14 (1) 3 0 10/9 

Text 5b 7 11 (1) 2 0 7/19 

Text 6b 20 35 (2) 7 3 19/26 

Totalt b-texter 74 106 (6) 31 4 61/83 

1) Siffrorna inom parentes anger hur många underförstådda bisatsinledare texten innehåller. 

 

De två grupperna av texter innehåller nästan lika många konjunktioner fördelat på ungefär 

lika många meningar (lättlästa texter: 73/152, normalversioner 74/144), i genomsnitt 1 

konjunktion i varannan mening. Konjunktionerna används främst för att binda samman fraser, 

exempelvis en hobby eller ett företag (6b); driver företag och ska betala företagsskatt (6a); 

när du ska vara föräldraledig eller när du har varit föräldraledig (1a), inte för att binda 

samman huvudsatser (se resonemanget om grafiska och syntaktiska meningar under tabell 5). 

De lättlästa texterna innehåller fler bisatsinledare, i genomsnitt 1 bisatsinledare/mening, 

än texterna i normalversion där 3/4 av meningarna innehåller bisatsinledare. I båda 

textgrupperna är ungefär 1/3 av bisatserna villkorsbisatser (om), exempelvis om du behöver 

hjälp med att skriva ansökan (4a); om du behöver hjälp med din ansökan (4b). Båda 

textgrupperna innehåller få underförstådda bisatsinledare, exempelvis Du kan skriva till DO 

på vilket språk (som) du vill (1b), och nästan inga satsadverbial. De som finns i de lättlästa 

texterna är kanske och inte. I normalversionerna förekommer inte, alltså och i princip. 

De lättlästa texterna kan å ena sidan sägas vara lättare att läsa eftersom de har tydligare 

textbindning än normalversionerna; de innehåller fler bisatsinledare, 155 jämfört med 106 i 

normalversionerna, och nästan dubbelt så många fundament som bygger vidare på känd 
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information, temat, 101 jämfört med 61 i normalversionerna. Å andra sidan är underordning, 

hypotax, en faktor som kan påverka läsbarheten negativt eftersom det ställer högre krav på 

läsarens avkodnings- och tolkningsförmåga (Hellspong 2001). Fler bisatser kan alltså både 

öka och minska läsbarheten. Temaupprepning skapar igenkänning men kan också ge texter en 

ojämn läsrytm vilket kan göra de lättlästa texterna svårare att läsa (Nyström 2001). 

I tabell 7 visas dels fördelningen mellan olika språkhandlingar i de analyserade texterna 

baserat på huvudsatsernas grammatiska struktur (påstående, fråga, uppmaning), dels 

tolkningar av språkhandlingar som inte överensstämmer med den grammatiska strukturen; 

påståenden som kan tolkas som förtäckta uppmaningar och satser som kan uppfattas som 

erbjudanden. I tabellen visas också negerade satser. 

Tabell 7. Språkhandlingar och negationer 

 

 

P/U/F Uppmaningar uttryckta 

som påståenden   

Språkhandlingar som kan 

tolkas som erbjudanden 

Negationer  

P/U/F 

Text 1a 55/6/0 6 14 17/0/0 

Text 2a 4/0/0 1 1 1/0/0 

Text 3a 4/0/0 0 4 0/0/0 

Text 4a 36/1/0 0 10 4/0/0 

Text 5a 20/1/0 2 7 3/0/0 

Text 6a 20/4/1 3 5 3/0/0 

Totalt a-texter 139/12/1 12 41 28/0/0 

Text 1b 32/6/1 2 10 9/1/0 

Text 2b 9/4/0 1 2 1/0/0 

Text 3b 2/0/0 0 0 0/0/0 

Text 4b 18/1/0 0 3 2/0/0 

Text 5b 16/3/7 1 4 0/0/0 

Text 6b 43/1/1 2 4 2/0/0 

Totalt b-texter 120/15/9 6 23 14/1/0 

Förklaringar: P (påstående), U (uppmaning), F (fråga), E (erbjudande).  
 

Texterna i båda grupperna innehåller övervägande påståenden, exempelvis Religion är till 

exempel buddism, islam, judendom och kristendom (1a); År 2012 är beloppet 267 kronor per 

timme (4b), vilket tyder på att det rör sig om texter med en i huvudsak informerande funktion 

(Josephson & Melander 2003). Båda textgrupperna innehåller få frågor; de lättlästa texterna 

har endast en frågeformad huvudsats i löpande text. De lättlästa texterna innehåller fler 

omskrivna uppmaningar, exempelvis kan påståendet Anmälan bör göras snabbt (1a) tolkas 

som uppmaningen Gör anmälan snabbt, och påståendet Om du både är anställd och har eget 

företag ska du ansöka om FA-skattsedel hos Skatteverket (6a) kan tolkas som uppmaningen 

Ansök om FA-skattsedel hos Skatteverket om du både är anställd och har eget företag. De 

lättlästa texterna innehåller fler språkhandlingar som kan tolkas som erbjudanden, exempelvis 

påståendet Du kan få assistansersättning i 20 timmar i veckan om du behöver hjälp med… 

(4a) och frågan Funderar du på att starta företag?. Detta beror förmodligen på att texterna 
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både har en informerande och en instruerande funktion. Genom att uppmaningar inte skrivs 

rakt ut skapas en distans mellan form och innehåll samtidigt som myndigheterna döljer en del 

av sin makt (Hellspong & Ledin 1997). 

De lättlästa texterna innehåller även fler negerade satser jämfört med texterna i 

normalversion trots att de båda textgrupperna totalt innehåller ungefär lika många satser. 

Dessa kan tolkas som negativa språkhandlingar och därmed påverka relationen mellan 

parterna (Hellspong 2001). Det är enbart påståendesatser som negeras, exempelvis Om du 

väljer en traditionell försäkring så kan du inte byta tillbaka till att spara i fonder (5a),  

Det underförstådda innehållet är större i de lättlästa texterna genom att det finns större 

skillnad mellan språkhandlingars grammatiska och innehållsliga struktur vilket kan göra dem 

svårare att tolka eftersom det ställer högre krav på läsarnas förmåga att göra inferenser 

(Nyström 2001; Lundberg & Reichenberg 2008). Samtidigt kan de lättlästa texterna i viss 

mån sägas vara tydligare eftersom de innehåller fler inskränkningar i innehållet genom de 

negerade satserna och fler villkorsbisatser (se tabell6). 

Valet av modala hjälpverb i en text ger ledtrådar om hur läsaren ska uppfatta innehållet 

och avsändarens syfte; den interpersonella relationen (Holmberg m.fl. 2011). I tabell 8 visas 

användningen av modala hjälpverb i de analyserade texterna på en skala från förpliktelse 

(måste, ska) till villighet (får, vill). 

Tabell 8. Modala hjälpverb  

 

 

måste 

M/L/Ö 

som 

subjekt 

ska 

M/L/Ö 

som 

subjekt 

behöver 

M/L/Ö 

som 

subjekt 

bör 

M/L/Ö 

som 

subjekt 

kan 

M/L/Ö  

som 

subjekt 

brukar 

M/L/Ö 

som 

subjekt 

får  

M/L/Ö 

som 

subjekt 

vill 

M/L/Ö 

som 

subjekt 

Text 1a 2(1/1/0) 6(0/5/1)   17(1/15/1)  11(0/4/7) 3(0/3/0) 

Text 2a  1(0/0/1)   1(0/0/1)    

Text 3a     4(0/0/4)    

Text 4a 8(0/7/1) 5(0/1/4) 7(0/7/0)  15(0/12/3)  1(0/1/0)  

Text 5a 2(0/2/0) 1(0/1/0)   10(0/8/2)  2(0/2/0) 5(0/5/0) 

Text 6a  7(0/6/1)   12(0/9/3)  4(0/3/1) 1(0/1/0) 

Totalt a-

texter 

 

12(1/10/1) 

 

20(0/13/7) 

 

7(0/7/0) 

 

0(0/0/0) 

 

59(1/44/14) 

 

0(0/0/0) 

 

18(0/10/8) 

 

9(0/9/0) 

Text 1b  3(1/1/1) 1(0/1/0) 1(0/0/1) 18(2/11/5)  4(0/1/3) 1(0/1/0) 

Text 2b  2(0/0/2)   2(0/1/1)  1(0/1/0) 2(0/2/0) 

Text 3b         

Text 4b 2(0/1/1)  5(0/5/0)  5(0/3/2)  1(0/1/0)  

Text 5b  2(0/1/1)   6(0/5/1)  1(0/1/0) 6(0/6/0) 

Text 6b 1(0/1/0) 13(0/8/5)   11(0/8/3)  7(0/6/1) 3(0/2/1) 

Totalt b-

texter 

 

3(0/2/1) 

 

20(1/10/9) 

 

6(0/6/0) 

 

1(0/0/1) 

 

42(2/28/12) 

 

0(0/0/0) 

 

14(0/10/4) 

 

12(0/11/1) 

Förklaringar: M (myndighet), L (läsare), Ö (övriga) 
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Det modala hjälpverb som används absolut mest såväl i de lättlästa texterna som i 

normalversionerna är kan, exempelvis En person som tycker att Migrationsverkets beslut är 

fel kan överklaga det beslutet (2a); Du kan tidigast ta ut din pension från 61 år (5b). Därefter 

kommer det förpliktigande hjälpverbet ska, exempelvis Du bestämmer själv när du ska gå i 

pension och ansöker om din allmänna pension hos Pensionsmyndigheten (5b); Då ska du ha 

en idé som du kan tjäna pengar på (6a), följt av det mera frivilliga får, exempelvis Det får 

inte vara mer än 2 år mellan anmälan och utredning (1a); Du kan ha börjat arbetet med att 

starta ett företag men får i princip inte ha haft några intäkter (6b). Det modala hjälpverbet 

måste används mer i de lättlästa texterna, exempelvis Du måste behöva hjälp med att klara till 

exempel att äta, handla, prata, duscha och liknande (4a); Du måste alltid ansöka om att få 

din pension (5a), än i normalversionerna. Hjälpverben behöver och vill används ungefär lika 

lite i båda textgrupperna, medan hjälpverbet bör endast används en gång, Anmälan bör göras 

snabbt (1b), och hjälpverbet brukar inte används alls. Direktiven framträder tydligare i de 

lättlästa texterna genom ett större bruk av måste, men i båda textgrupperna framhävs 

mottagarens valfrihet genom användningen av kan, får och vill; de positiva språkhandlingarna 

(Hellspong 2001) överväger.   

I båda textgrupperna är läsaren, du, till övervägande del subjekt i satserna med modala 

hjälpverb. Övriga subjekt, exempelvis anmälan (1b); funktionsnedsättningen (4a); någon (5a); 

studenter (6a), finns i ungefär var tredje sats med modala hjälpverb. I båda textgrupperna är 

myndigheten subjekt endast i ett fåtal fall i satserna med modala hjälpverb, exempelvis För 

att DO ska kunna utreda din ansökan…(1b); Om du och arbetsgivaren inte kan komma 

överens genom förlikning kan DO ta fallet till Arbetsdomstolen (1a). Innehållet kan därmed 

sägas vara riktat mot vad läsaren kan, ska eller får göra. 

I tabell 9 anges antalet passiva satser i texterna fördelat på huvudsatser och bisatser samt 

vilka aktörer som är subjekt respektive agentadverbial i de passiva satserna. 

Tabell 9. Passivkonstruktioner 

 

 

Passiver 

Huvudsats/bisats 

Subjekt 

M/L/Ö 

Agentadverbial  

M/L/Ö 

Text 1a 0/1 0/0/1 0/0/1(1)
1
 

Text 2a 0/0 0/0/0 0/0/0 

Text 3a 0/0 0/0/0 0/0/0 

Text 4a 0/0 0/0/0 0/0/0 

Text 5a 0/1 0/0/1 0/1(1)/0 

Text 6a 0/0 0/0/0 0/0/0 

Totalt a-texter 0/2 0/0/2 0(0)/1(1)/1(1) 
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Text 1b 3/4 0/1/6 4(3)/1(1)/2(2) 

Text 2b 1/0 0/0/1 1(1)/0/0 

Text 3b 0/0 0/0/0 0/0/0 

Text 4b 0/0 0/0/0 0/0/0 

Text 5b 3/0 0/0/3 3(3)/0/0 

Text 6b 5/2 0/0/7 2(2)/5(5)/0 

Totalt b-texter 12/6 0/1/17 10(9)/6(6)/2(1) 

Förklaringar: M (myndighet), L (läsare), Ö (övriga) 

1) Siffran inom parentes anger antalet strukna agentadverbial av det totala antalet.  

 

Passivkonstruktioner är relativt ovanliga såväl i de lättlästa texterna som i normalversionerna, 

vilket följer rekommendationerna för hur man gör texter mera lättlästa (Språkrådet 2008; 

Lundberg & Reichenberg 2008; Statsrådsberedningen 2009; Centrum för lättläst 2011). 

Passiva konstruktioner används något mer i normalversionerna och för att framhäva någon 

eller något annat som subjekt än myndigheten eller läsaren, exempelvis en blankett som kan 

beställas (5a); Uppfyller din verksamhet kraven ses den som en näringsverksamhet (6b). 

Agentadverbialen i de passiva satserna är båda strukna i de lättlästa texterna, och i de flesta 

fall strukna i normalversionerna, exempelvis en blankett som kan beställas (av dig) genom att 

ringa (5a); Den allmänna pensionen betalas ut (av myndigheten) en gång i månaden under 

resten av ditt liv (5b), vilket är ett vanligt språkdrag i traditionellt, svårläst, myndighetsspråk 

(Lagerholm 2008).  

I tabell 10 visas fördelningen av de olika parterna som subjekt och objekt i huvud- 

respektive bisatser.  

Tabell 10. Roller 

 

 

Subjekt huvudsats 

(M/L/Ö) 

Subjekt bisats 

(M/L/Ö) 

Objekt huvudsats 

(M/L/Ö) 

Objekt bisats 

(M/L/Ö) 

Text 1a 4/30/26 2/41/27 4/4/11 2/11/18 

Text 2a 1/0/3 3/0/3 0/0/3 0/0/1 

Text 3a 0/4/0 0/0/0 1/0/2 0/0/0 

Text 4a 2/22/13 1/16/9 1/3/21 0/1/19 

Text 5a 3/13/5 1/21/4 0/0/8 0/0/17 

Text 6a 0/19/6 0/21/8 0/0/17 0/0/19 

Totalt a-

texter 

10/88/53 7/99/51 6/7/62 2/12/74 

Text 1b 6/20/12 2/15/20 2/1/22 3/3/26 

Text 2b 0/8/5 0/8/2 0/0/9 0/1/8 

Text 3b 0/1/1 0/0/0 1/0/0 0/0/0 

Text 4b 3/6/10 0/7/7 0/2/6 0/0/12 

Text 5b 0/20/6 0/9/2 0/0/16 0/0/9 

Text 6b 1/17/27 0/22/16 0/0/23 0/0/26 

Totalt b-

texter 

10/72/16 2/61/47 3/3/76 3/4/81 

Förklaringar: M (myndighet), L (läsare), Ö (övriga) 
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Läsaren, du, är det huvudsakliga subjektet i båda textgrupperna, såväl i bisatser som i 

huvudsatser. Därefter kommer övriga subjekt i båda textgrupperna, exempelvis det, 

arbetsgivare, verksamhet, stödet och en person. Myndigheter är sällan subjekt i någon av 

textgrupperna, men något mer i huvudsatser än i bisatser, exempelvis Om DO tycker att du 

har blivit diskriminerad försöker DO göra så att ni kommer överens genom förlikning (1a); 

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång varje månad (5a). Både 

andelen läsarsubjekt och andelen läsarobjekt är större i de lättlästa texterna än i 

normalversionerna.  I normalversionerna används en större andel övriga subjekt och övriga 

objekt.  

Resultaten visar att det är läsaren som är i fokus i båda textgrupperna; huvudelen av 

subjekten är läsaren. Att läsaren är viktig visas också genom att huvudelen av objekten är 

någon/något annat än läsaren, exempelvis pension, uppdrag, beslut och skäl. Informationen 

och interaktionen kretsar kring läsarens rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Avsändaren 

sätts i bakgrunden och underförstås oftast i sammanhanget.     

Tabell 11. Omtal och tilltal 

 

 

Omtal med 

myndighetsnamn 

Omtal med 

vi/oss 

Tilltal med 

du/dig 

Allmänt tilltal 

Text 1a 20  79  

Text 2a 5   2 

Text 3a  2 4  

Text 4a 4 1 46  

Text 5a 2 3 34  

Text 6a 3  35  

Totalt a-texter 34 6 198 2 

Text 1b 17  38  

Text 2b 3  13  

Text 3b  1 1  

Text 4b 5  19  

Text 5b 1  27  

Text 6b 2  35 4 

Totalt b-texter 28 1 133 4 

 

Såväl i de lättlästa texterna som i normalversionerna används genomgående tilltalet du. I alla 

texter utom två (1a och 3b) är du det mest frekventa ordet. Allmänna formuleringar som man 

och en person förekommer ytterst sällan. Tilltal med ni/Ni eller Du, med stor bokstav, det vill 

säga så kallat hövlighetstilltal, saknas helt i båda textgrupperna. Avsändaren riktar sig i 

huvudsak till läsaren med ett direkt tilltal, du, exempelvis Du kan själv anställa personliga 

assistenter (4a); Du har rätt att arbeta fram till 67 år (5b). Den stora användningen av du-

tilltal gör att det personliga draget tappar en del av sin effekt att skapa en personlig relation. 

Det visar dessutom myndighetens maktposition – att det är lättare dua uppifrån (Koskela 
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2009). Vid några tillfällen byter avsändaren perspektiv, främst i rubriker, och låter läsaren 

träda fram i texten i jag-form. Ordet jag används i frågor som avsändaren förutsätter att 

läsaren har, exempelvis Hur anmäler jag? (1b); När får jag min pension? (5a). Detta är 

förmodligen ett sätt att öka läsarens igenkänning i texten och villighet att handla (Lundberg & 

Reichenberg 2008).  

Läsaren sätts i fokus både genom att tilltalas direkt och genom att identifieras i texten 

med ett jag när texten skrivs utifrån ett direkt läsarperspektiv. Att perspektivet inte är 

enhetligt utan byts från du till jag kan göra det svårare för läsaren att tolka innehållet. Det kan 

bli oklart om jag står för myndigheten eller läsaren. 

I båda textgrupperna omtalar avsändaren i huvudsak sig själv i tredje person, ofta med 

myndighetens namn, exempelvis Migrationsverket kontrollerar det beslutet och ändrar sig 

om de tycker att beslutet är fel (2a); För att bedöma om en verksamhet är en hobby eller ett 

företag tittar Skatteverket på… (6b), och sällan med personliga pronomen vi/oss, exempelvis 

Här hittar du oss (3b); Om du väljer en traditionell försäkring så lovar vi att du alltid får ut 

lika mycket pension varje månad (5a). Detta kan vara ett sätt att tydliggöra myndighetens 

uppgift och därmed undvika missförstånd, samtidigt som det också markerar en tydligare 

distans i relationen mellan avsändare och mottagare. Genom användningen av personliga 

pronomen som ’du’/’jag’ närmar sig texten läsaren samtidigt som avståndet till avsändaren 

ökar genom att avsändaren omtalas i tredje person och sällan syns i rollen som subjekt. De 

sistnämnda är typiska drag för traditionell myndighetstext (Lagerholm 2008). 

5.1.3 Sammanfattning av yttre och inre utformning 

Det finns inga drag som enbart förekommer i den ena av textgrupperna. Däremot förekommer 

några drag i större eller mindre omfattning. Resultaten visar att avsändaren till viss del tar 

hänsyn till faktorer som gör en text mera lättläst. De lättlästa texterna följer i större 

utsträckning än normalversionerna principer om lättlästhet när det gäller radlängd, 

läsbarhetsindex, andel subjektsfundament, andel långord och ordvariation vilket indikerar att 

de generellt sett är lättare att läsa än normalversionerna. De lättlästa texterna följer inte 

rekommendationerna för ökad läsbarhet när det gäller textlängd, genomsnittlig meningslängd, 

fundamentlängd, nyttjande av textkomplement och tydligt uttryckta språkhandlingar vilket 

indikerar att de även kan vara svårare att läsa. Båda textgrupperna följer rekommendationer 

för typsnitt för texter som ska läsas från skärm respektive papper. Påståendet att lättlästa 

texter är mer förenklade och strukturerade än klarspråksgranskade texter (Lundberg & 
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Reichenberg 2008; Centrum för lättläst 2011) stämmer alltså bara delvis för de analyserade 

texterna. 

Resultaten visar också att de lättlästa texterna till viss del följer förutsättningar för 

mediet, webbtexter, men att de inte nyttjar mediets alla möjligheter. De lättlästa texterna är i 

genomsnitt något längre och de innehåller färre rubriker, färre bilder, färre grafiska 

markeringar och färre länkar än normalversionerna. Detta resulterar i att det är den rent 

språkliga utformningen som bär hela innehållet i de lättlästa myndighetstexterna. De lättlästa 

texterna får dessutom fungera som självständiga enheter utan koppling till mer fördjupande 

eller liknande områden, vare sig inom eller utanför webbsidan, vilket ger dem begränsningar i 

högre grad än motsvarande texter i normalversion. De lättlästa texterna framstår utifrån 

resultaten av textanalysen som utformade för ett annat medium än det medium som de 

publiceras i.  

De lättlästa texterna har tydligare textbindning; de innehåller fler bisatsinledare, en 

tydligare tema–rema-disposition som skapar igenkänning och tydligare framställd information 

genom fler negeringar och fler villkorsbisatser än normalversionerna, vilket å ena sidan kan 

göra dem mera lättlästa. De lättlästa texterna kan å andra sidan sägas vara mera svårlästa på 

grund av de många bisatserna som ger en större mängd underordnad information och 

temaupprepningar som ger en ojämn läsrytm. De lättlästa texterna innehåller även fler 

omskrivna språkhandlingar som kan försvåra läsarens tolkning och förståelse av innehållet. 

Att de lättlästa texterna innehåller få negerade satser och inga negerade uppmaningar visar att 

de är skrivna utifrån möjligheter och rättigheter, positiva språkhandlingar, och inte utifrån 

förbud. 

Interaktionen kretsar i båda textgrupperna kring läsarens rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter; läsaren utgör huvudelen av subjekten i huvudsatserna och användningen av 

modala hjälpverb visar att innehållet riktas mot vad läsaren kan, ska eller får göra. Läsaren är 

sällan objekt i någon av textgrupperna. Myndigheterna är sällan subjekt i någon av 

textgrupperna och stryks oftast som agentadverbial och därmed försvinner även en del av 

ansvaret. Läsaren sätts i fokus både genom att tilltalas direkt med du och genom att 

identifieras i texten med ett jag. I båda textgrupperna omtalar avsändaren i huvudsak sig själv 

i tredje person. Användningen av personligt läsartilltal skapar en närhet till läsaren samtidigt 

som avsändarens omtal i tredje person och myndigheternas relativa osynlighet i texterna ökar 

avståndet mellan parterna. De lättlästa texterna är i stort uppbyggda på liknande sätt; att 

lättlästa texter kan se olika ut eftersom de utgår från läsarnas behov (Centrum för lättläst 

2011) syns inte i de analyserade texterna. 
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5.2 Diskursiv praktik 

Myndighetsinformationen i båda textgrupperna har en tydlig pedagogisk utformning som 

troligen syftar till att nå läsarna och få dem att agera på ett önskvärt sätt (Sjöstrand 1968; 

Säljö 2000; Nilsson 2005) – utan hot eller tvång. Bland annat utgår myndigheterna från 

läsarnas perspektiv, engagerar läsarna med direkt tilltal och framställer skyldigheter som val. 

Den interpersonella relationen (Hellspong & Ledin 1997; Hellspong 2001; Holmberg m.fl. 

2011) visar ytligt en närhet mellan myndigheter och medborgare. Myndighetsinformationen 

har även blivit mera tillgänglig, i alla fall för vissa grupper, via publicering på webben.  

Texternas läsare, medborgarna, är tydligt i fokus i myndigheternas information, såväl i 

de lättlästa versionerna som i normalversionerna. Utifrån textanalysens resultat blir det tydligt 

att myndighetsinformationen – liksom samhället i stort – har utvecklats mot en större 

marknadsanpassning där medborgare ses som kunder (Fairclough 1993, Hartman 2005). 

Läsarna framställs i huvudsak som personer med en fri vilja. Detta syns bland annat genom att 

de modala hjälpverben kan och får är vanligare i texterna än måste och ska, att läsarna till 

största delen är subjekt i satserna och mera sällan objekt, och att många uppmaningar 

framställs som erbjudanden. Att innehållet i myndighetstexterna snarare framstår som 

möjligheter än som förbud syns även i användningen av språkhandlingar, fördelningen av 

modala hjälpverb och de få negerade satserna. Att innehållet trots allt i viss mån är tvingande 

syns i de många villkorsbisatserna som anger tydliga avgränsningar för läsarnas agerande och 

rättigheter. Dessa inskränkningar av medborgares valfrihet visar avsändarens auktoritet, som 

är en viktig förutsättning för att instruktionerna i myndighetstexterna ska följas (Englund, 

Ledin & Svensson 2003). 

Synen på läsarna skiljer sig dock åt mellan de olika textgrupperna. Att de lättlästa 

texterna i större utsträckning är anpassade utifrån grundläggande språkliga principer för 

lättlästa texter såsom kortare radlängd, lägre läsbarhetsindex, större andel subjektsfundament, 

lägre andel långord, mindre ordvariation och tydligare textbindning, samt att de modala 

hjälpverben måste och ska, liksom negationer, är vanligare i de lättlästa texterna än i 

normalversionerna tyder på att myndigheterna till viss del utgår ifrån att de lättlästa texternas 

läsare har ett större behov av såväl grafisk som språklig tydlighet. Att de lättlästa texterna 

även innehåller mindre information än normalversionerna, bland annat i form av färre bilder, 

bildtexter och länkar tyder även på att de lättlästa texternas läsare troligen anses ha svårare för 

att ta till sig alltför mycket information och att göra det via olika textelement (Englund 

Hjalmarsson & Jenevall 2011), alternativt att dessa läsare har ett mindre behov av att få ta del 
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av all information själva. Det kan vara så att myndigheter förväntar sig att läsare som har 

behov av lättläst myndighetsinformation också till del tillämpar någon form av gemensam 

litteracitet (Franker 2004) så att de därigenom får hjälp av andra, mer kompetenta läsare, att få 

information om det kompletterande innehåll som finns i normalversionerna. Att det krävs mer 

kunskap om navigering på datorer för att nå en del av de lättlästa texterna än 

normalversionerna tyder dels på att läsarna förutsätts kunna få hjälp, dels på att de lättlästa 

texterna och deras läsare inte är prioriterade och lika självklara som myndighetstexter i 

normalversioner och deras läsare. Det faktum att det finns lättlästa – och delvis reducerade – 

textversioner kan även tolkas som att kraven på litteraciteten hos dessa läsare har sänkts. 

Att de lättlästa texterna inte följer grundläggande principer för lättläst när det gäller 

textlängd, rubriker, bilder, grafiska markeringar och länkar tyder på att myndigheter i 

huvudsak följer språkliga rekommendationer för bearbetning av lättlästa texter (Språkrådet 

2008; Statsrådsberedningen 2009). När de lättlästa texterna bearbetas utifrån råd för 

traditionellt skrivna texter uppstår problem när de publiceras som webbtexter. Bland annat 

ställer det nya mediet krav på andra delar av läsarnas litteracitetsförmåga (Holsanova 2010). 

Att de lättlästa texterna som publiceras som webbtexter inte anpassas utifrån sin kontext tyder 

också på att myndigheterna inte vidtar egna, ytterligare åtgärder för att hantera sin lättlästa 

information i ett nytt medium. Det kan tolkas som att myndigheterna själva inte är engagerade 

i rättigheten för alla medborgare att ta del av begriplig myndighetsinformation, utan istället 

utför sin pedagogiska uppgift på grund av yttre påtryckningar som allmän samhällsutveckling 

och lagar (jfr Nyström Höög 2006, 2010).  

Rekommendationerna för hur myndighetstexter i allmänhet och lättlästa 

myndighetstexter i synnerhet ska utformas får konsekvenser för hur myndigheterna 

konstruerar sina läsare och sig själva, och därmed i förlängningen hur de och deras texter 

uppfattas. Myndigheterna följer råd från språkvården (Språkrådet 2008; Statsrådsberedningen 

2009) och tilltalar bland annat läsaren direkt. Det direkta läsartilltalet, du, används 

genomgående och utgör i båda textgrupperna en tiondel av det totala ordförrådet. Detta kan 

tyda på att myndigheter antingen ser du-tilltalet som den mest verksamma faktorn att aktivera 

läsarna och få dem att agera, eller att myndigheterna är starkt benägna att försöka skapa en 

personlig relation till läsaren. Alltför stor användning av ett språkligt drag leder dock till att 

det förlorar sin effekt. Den stora mängden du-tilltal ger även ett överpedagogiskt intryck. 

Detta intryck förstärks i de lättlästa texterna av temaupprepningar och den stora andelen 

subjektsfundament.  
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Växlingen inom samma texter mellan personligt omtal i plural, vi/oss, och omtal av 

myndigheten i tredje person tyder på att myndigheter inte är säkra på relationen till läsarna 

eller sin roll som myndighet, vilket gör det svårt att hantera dimensionen närhet-distans 

(Hellspong & Ledin 1997). Språkråden får konstruera myndigheten, inte verksamheten i sig. 

Myndighetsdiskurs är per definition assymmetrisk; myndigheten har makt över 

medborgare. Genom användningen av ett i stort sett ensidigt personligt läsartilltal i singular, 

samtidigt som myndigheten dels talar om sig själv med myndighetens namn eller med 

pronomen i plural, dels sällan syns i texterna, vare sig som subjekt, objekt eller 

agentadverbial, skapas även en språklig distans och en obalans i relationen. Myndigheterna 

verkar tona ner sin närvaro. Det personliga myndighetsomtalet (vi/oss), som dock bara 

uppträder sporadiskt i texterna, och det direkta läsartilltalet visar att avståndet mellan parterna 

har minskat samtidigt som avståndet till läsaren som individ har ökat genom att myndigheten 

omtalar sig själv med pronomen i plural. Även myndighetsomtalet i tredje person visar en på 

distans från myndigheternas sida. Kommunikationen sker inte på lika villkor, vilket är 

naturligt sett till parternas olika sociala positioner (Säljö 2005), men detta döljs till del 

språkligt i myndighetstexterna. Myndigheterna riktar sig direkt till läsaren och lyfter in 

läsaren i texten men syns sällan själva.  

Att myndigheterna är osynliga och opersonliga i texterna medan läsarna är synliga och 

tilltalas personligt påverkar den interpersonella relationen (Hellspong & Ledin 1997; 

Hellspong 2001, Holmberg m.fl. 2011). Trots språkliga ansträngningar från myndigheternas 

sida att dels framstå som mindre tvingande och inte så tydligt visa sina maktbefogenheter, 

dels visa sig tillmötesgående genom att presentera sin maktutövning som erbjudanden och 

skapa personlig närhet till läsarna uppstår en ojämlik relation. Att kommunikationen med 

myndigheten sker genom tjänstemän som representerar en grupp medan de lättlästa 

myndighetstexterna riktar sig till medborgare som enskilda individer kan även inverka 

negativt på möjligheterna att skapa en jämlik, och eventuellt personlig, relation. Det är också 

myndighetens bild av läsarna i grupp som möter läsaren i texten samtidigt som läsaren tilltalas 

som en enskild individ, vilket ytterligare komplicerar både relationen och perspektivet i 

myndighetstexterna.  

Myndighetsinformationen blir monologisk ur ett omvänt perspektiv, tvärtemot det 

traditionella och kanske förväntade myndighetsperspektivet. Det är inte myndigheten som 

syns och ger order, istället lyfts läsarna fram; de tilltalas personligt och kan hitta sitt eget 

perspektiv i texten bland annat genom att myndigheten formulerar de frågor som 

(myndigheten utgår ifrån att) läsarna ställer i jag-form. Myndighetsinformationen är därmed 
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monologisk ur ett mottagarperspektiv. Detta blir problematiskt på två sätt, dels framstår 

läsaren som viktig utan att själv vara delaktig – det som sägs om, av och till läsaren är 

formulerat av myndigheten, dels blir följden av det monologiska läsarperspektivet att det 

saknas en motpart, en dialogpartner till läsarens du. Det jag som skulle kunna vara denna 

dialogpartner utgår även det från läsaren i texten; läsaren är både du och jag. Detta kan även 

ses som en dubbel envägskommunikation; myndigheten är både avsändare och mottagare.  

Myndigheternas makt som framträdde tydligare i tidigare myndighetstexter genom det 

så kallade byråkratspråket med uttalat höga krav på läsares litteracitet och en synlig avsändare 

som gav order har flyttat in bakom raderna och blivit svårare att observera. Nu är det läsaren 

som sätts i fokus och texterna blir därmed skenbart mindre auktoritära rent språkligt. 

Myndigheternas roll och maktutövning har blivit mera indirekt.  

5.3 Social praktik  

Myndigheter har en tydlig maktposition i relation till medborgarna eftersom myndigheter 

beslutar om medborgares rättigheter och skyldigheter och dessutom kan bestraffa dem som 

inte följer anvisningarna. Överenskommelserna om de regler som gäller för verksamheten 

(Bergström & Boréus 2005) är explicit uttryckta genom lagar. Vissa myndighetsbeslut kan 

man som medborgare välja bort utan att få något straff; det är till exempel frivilligt att starta 

ett företag, men om man gör det måste man följa lagar och myndighetsbeslut, annars blir man 

straffad. Som medborgare måste man även rapportera till en speciell myndighet om man får 

lägre inkomster, annars blir man straffad – även retroaktivt – men man kan som medborgare 

välja att inte rapportera om man får högre inkomst. Det är inte straffbart men då får man ut en 

lägre ersättning än den man har rätt till, vilket i sig kan ses som en form av bestraffning. Man 

får inte heller ut ökad ersättning retroaktivt; ökad inkomst gäller från det datum då den 

rapporterades till myndigheten inte när den faktiskt började betalas ut. Det är medborgarnas 

skyldighet att rapportera inkomstförändringar men informationen om detta och 

ersättningsrättigheten blir giltig först när den har nått rätt mottagare. Att rättigheterna och 

skyldigheterna gäller för alla medborgare blir tydligt när myndigheter publicerar även lättlästa 

versioner av sin information. Det framgår dock inte klart vilken status de lättlästa texterna har 

i detta sammanhang. Kan myndigheten straffas om de inte skriver tillräckligt enkelt och 

begripligt (SFS2009:600) och kan en medborgare med särskilda behov av lättlästa texter 

hävda bristande läsförståelse som grund för att inte utföra sina skyldigheter?    
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Assymmetrin i relationen mellan myndigheter och medborgare blir tydlig genom dessa 

exempel; medborgare är skyldiga att ta reda på vad som krävs av dem i deras relation till 

myndigheterna och rapportera viss information utan att den direkt efterfrågas. Om 

informationen skulle vara fel, och till myndighetens nackdel, har myndigheterna rätt att 

bestraffa medborgare, även retroaktivt. Medborgare har å sin sida möjlighet att anmäla 

myndigheter och få ut skadestånd om de får felaktig information eller om de inte behandlas 

enligt sina rättigheter. Myndigheten har en dubbel roll gentemot medborgarna; tillvarata 

medborgares rättigheter och bestraffa dem som inte utför sina skyldigheter, och kan därför ses 

både som ett stöd och som en motpart. Den sociala ordningen (Säljö 2005) är å ena sidan 

given genom myndigheternas maktposition, men eftersom svenska myndigheter inte verkar 

vilja framstå som alltför myndiga (Wellros 1989) utan följer principer för demokrati, 

individualisering och marknadsanpassning (Mårtensson 1988; Fairclough 1993; Hartman 

2005) måste ordningen å andra sidan återskapas och balansera myndighetens dubbla roll när 

det gäller närhet och distans (Hellspong & Ledin 1997).   

Myndigheter och medborgare möts inte som enskilda individer. En tjänsteman på en 

myndighet representerar myndigheten som helhet och det är i denna roll som en enskild 

medborgare kan få kontakt med henne eller honom. Tjänstemän på myndigheter har dessutom 

dubbla roller; de ska företräda myndigheten och dess makt samtidigt som de själva är 

medborgare som berörs av besluten. Myndighetsinformationen riktas till en grupp läsare som 

dock är individuellt ansvariga och besluten som fattas berör individen men är utformade för 

att beröra en hel grupp.  

Myndigheterna ställer krav på medborgarna men har även egna krav att rätta sig efter, 

bland annat att följa regler för myndighetsutövning och att nå alla medborgare genom att följa 

språklagen (SFS 2009:600). Att nå alla medborgare med sin information och få dem handla på 

ett visst sätt är ett tydligt pedagogiskt uppdrag (Sjöstrand 1968; Säljö 2000; Nilsson 2005).  

För att lättare uppfylla kravet att skriva begripliga texter följer myndigheter 

rekommendationer från språkvården. En del myndigheter har även egna anställda 

språkvårdare som bearbetar såväl externa som interna texter. Rekommendationerna från 

språkvården får konsekvenser för myndigheten dels när den ska konstruera sig själv, dels när 

den ska konstruera läsaren. Myndighetens explicita och implicita uppfattning av sin roll i 

interaktionen med läsaren och föreställningar om läsarens roll, behov och förkunskaper 

genomsyrar informationen språkligt genom bland annat ordval och konstruktioner. Det 

perspektiv som myndigheterna väljer i sina texter påverkas av uppfattningar och attityder i 

samhället om myndigheters roll och uppgift, om medborgares rättigheter, skyldigheter och 
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ansvar och om information, texter och språk, såsom klarspråk och lättläst, alltså de sociala 

överenskommelser som finns inom den sociala praktiken. De framställningssätt som 

myndigheterna väljer att använda för att nå ut med sin information bidrar i sin tur till att både 

skapa och befästa typiska egenskaper för myndighetsdiskursen (Winther Jörgensen & Phillips 

2000; Fairclough 2003; Ledin & Selander 2003).  

För att bland annat kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot myndigheter, bevaka sina 

rättigheter och ta del av myndighetsinformation förväntas varje enskild medborgare i Sverige 

ha utvecklat så kallad funktionell litteracitet, vilket innebär att hon kan ta del av 

samhällsinformation och samhällsutveckling och själv bidra till samhällets utveckling 

(UNESCO 2000; Franker 2004). Funktionell litteracitet är ett mål i den allmänna 

undervisningen i Sverige. I begreppet funktionell litteracitet ingår inte bara läs-, skriv- och 

matematikkunskaper, utan även kännedom om och färdigheter i att använda olika redskap för 

att tillämpa sina kunskaper, exempelvis avkoda latinsk text, tolka och producera olika 

framställningsformer, hantera datorer och webbsidor samt förstå hur samhället och dess 

instanser fungerar. Lättlästa texter ska vara lättare att läsa och språkligt ställa lägre krav på 

läsaren än texter i normalversion. Detta kan tolkas som att även kraven på läsarnas 

litteracitetsförmåga är lägre ställda.  

Jämfört med andra länder har Sverige, och västvärlden i allmänhet, höga krav på 

enskilda medborgares litteracitet, vilket hänger samman med vår skriftspråkskultur (Säljö 

2000). I andra samhällen, liksom tidigare i Sverige, kan det vara tillräckligt antingen att 

enskilda medborgare har utvecklat grundläggande litteracitet eller att medborgare som grupp 

är litterata och har så kallad gemensam funktionell litteracitet (Franker 2004). Eftersom de 

lättlästa texterna i allmänhet är mer reducerade än texterna i normalversion och i vissa fall inte 

fullt ut fungerar som egentexter, kan det uppfattas som att avsändaren utgår ifrån att lättlästa 

texters läsare får hjälp med förståelse och tolkning.      

Som svensk, aktiv, medborgare kan man inte undvika att ha kontakt med myndigheter. 

Alla medborgare berörs av myndigheters beslut direkt eller indirekt, och det underlättar för 

medborgare att ha en god relation till myndigheterna – och tvärtom. Myndigheternas 

pedagogiska uppdrag, att få medborgare att handla på ett visst sätt, underlättas om 

medborgarna ser myndigheter som företrädare för dem gentemot andra möjliga motståndare, 

exempelvis arbetsgivare eller kommuner. Över tid har svenska medborgare fått större 

valfrihet vad gäller myndighetsverksamhet, exempelvis utbetalning av pension 

(Pensionsmyndigheten 2011a, 2011b) och möjlighet att anmäla diskriminerande behandling 

(DO 2011a, 2011b). Under de senaste 50 åren när demokratiska principer har blivit allt 
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tydligare i samhället har även myndigheternas språkliga kommunikation med medborgarna 

förändrats. Detta yttrar sig språkligt bland annat genom färre kanslispråkliga konstruktioner 

och ett mer personligt tilltal (Mårtensson1988). Under senare decennier har ett 

marknadsmässigt tänkande, där medborgarna ses som kunder, blivit allt tydligare (Fairclough 

1993; Hartman 2005). Svenska myndigheter framställs sällan som hotfulla (Wellros 1989) 

utan oftare som garanter för medborgares rättigheter; det är ofta mer effektivt att locka med 

erbjudanden än att hota med straff. Även om skyldigheterna och rättigheterna för båda parter i 

grunden är de samma uttrycks de språkligt på olika sätt. 
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6 Diskussion och slutsatser  

Syftet med undersökningen har varit att få kunskap om hur lättlästa myndighetstexter är 

utformade i relation till sitt sammanhang, sin diskurs. Jag har genom min undersökning både 

fått bekräftat en del redan kända faktum kring lättlästa myndighetstexter och upptäckt en del 

nytt. Jag har dessutom sett en del problematiska områden som är viktiga att lyfta fram. 

6.1 Begreppet lättläst 

Begreppet lättläst är inte entydigt eller ens definierat (SOU 2006:8). Litteraturgenomgången 

visar att det inte är tydligt vad de olika beskrivningarna av lättläst står för, vare sig för 

myndigheter eller för andra instanser. Begreppet definieras snarast utifrån vad det inte är och i 

jämförelse med andra texter; lättlästa texter innehåller inga svåra ord och inga långa 

meningar, är mera förklarande och skrivs med ett enklare språk (se exempelvis 

Valmyndigheten 2011; Arbetsmiljöverket 2011; Datainspektionen 2011, Papunet 2011). Det 

visar att det är myndigheters normalversion som är utgångspunkten; lättlästa texter ses inte 

som en egen framställningsform, utan framträder i en jämförelse med normalversioner. 

Begreppet lättläst har dessutom inte ett enhetligt innehåll; olika lättlästa faktorer kan 

motverka varandra och det som är lättläst för en läsarkategori kan vara svårläst för en annan 

(Wikman 2004, Centrum för lättläst 2011; Englund Hjalmarsson & Jenevall 2011). Att både 

begreppet i sig är oprecist och att beskrivningarna av det är oprecisa gör det svårt att tala om 

lättlästa texter generellt. Begreppet lättläst används ofta allmänt och opreciserat, vilket kan ge 

sken av det har en enhetlig innebörd. Det finns flera faktorer som gör en text lättläst, och olika 

faktorer gör texter lättlästa för olika personer med olika behov. Begreppet lättläst är alltså inte 

entydigt men det verkar finnas en övergripande samsyn mellan myndigheter om vad en lättläst 

text är och hur den ska skrivas. Användningen av det vaga och oanalyserade begreppet lättläst 

ger även ett intryck av att lättlästa texter är lätta att läsa för alla typer av mottagare (Lundberg 

& Reichenberg 2008; Centrum för lättläst 2011). En ”lättläst” myndighetstext blir därmed ett 

samlingsbegrepp för många olika slags bearbetningar som passar för olika mottagare.  

Om lättlästa texter riktar sig till alla läsare, och alla läsare kan bli hjälpta av lättlästa 

texter (Lundberg & Reichenberg 2008; Centrum för lättläst 2011), borde även goda läsare 

med väl utvecklad litteracitet (Josephson & Melander 2003) behöva texter som är lättare för 

dem att läsa än normalversionerna som riktar sig till ”medelläsarna”. Ännu finns det inte 

någon sådan text bakom myndigheters markeringar ”lättläst”. Undersökningar om lättlästa 
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texter visar att begreppet lättläst oftast – diskuteras i samband med att man talar om mottagare 

som har problem med att läsa ”normalt” utformade texter (Ohlsson Kihl 2005; Falk & 

Johansson 2006; Hanell 2009). Det innebär att det troligen i begreppet lättläst finns en 

underförstådd betydelse av ’problem’ eller ’svårighet’ som till del även verkar få karakterisera 

läsarna (Englund Hjalmarsson & Jenevall 2011). 

6.2 Lättlästa texter och normalversioner 

När det gäller yttre och inre utformning visar analysen att de lättlästa myndighetstexterna som 

grupp är uppbyggda på liknande sätt och att de skiljer sig från normalversionerna på olika 

sätt. De lättlästa texterna följer i större utsträckning allmänna och traditionella 

rekommendationer för myndighetstexter (Språkrådet 2008; Statsrådsberedningen 2009) och 

rekommendationer för lättläst när det gäller språklig och typografisk utformning (Lundberg & 

Reichenberg 2008; Centrum för lättläst 2011). Att de lättlästa texterna inte följer 

rekommendationerna att skriva kortare texter och kortare meningar visar det fenomen att olika 

lättlästa faktorer kan motverka varandra; texter blir mera lättlästa om de innehåller fler 

förklaringar, men fler förklaringar gör att meningslängden och därmed även den totala 

textlängden ökar (Lundberg & Reichenberg 2008). Eftersom förklaringar i texter ofta uttrycks 

genom bisatser kan detta förklara varför de lättlästa texterna innehåller mer underordning än 

normalversionerna, trots att detta är ett drag som kan försvåra läsningen (Hellspong 2001).  

Att de lättlästa texterna har mindre tydligt markerad innehållsstruktur både grafiskt och 

språkligt än normalversionerna är däremot svårare att förklara eftersom detta är en viktig 

faktor, oavsett mottagargrupp, när man vill göra texter mera lättlästa (se bland annat 

Ehrenberg-Sundin m.fl. 2003; Språkrådet 2008; Statsrådsberedningen 2009; Holsanova 2010; 

Centrum för lättläst 2011.) Det är dessutom ett drag som tas upp som ett argument för lättlästa 

texters existens; klarspråksbearbetade texter anses inte vara tillräckligt strukturerade (Centrum 

för lättläst 2011). När det gäller att anpassa utformningen utifrån det medium som texterna 

publiceras i, exempelvis använda länkar, bilder och andra textkomplement som stil och färg 

för att styra läsaren, nyttjas detta mindre, oftast inte alls, i de lättlästa texterna.  

Att de lättlästa texterna främst följer språkliga rekommendationer för tryckta texter 

(Nyström Höög 2010) kan bero på tradition; arbetet med att bearbeta myndighetstexter och 

göra dem mindre byråkratiska har pågått länge, bland annat som en del av 

demokratiseringsprocessen i samhället (Mårtensson 1988). Rekommendationerna för 

myndigheternas bearbetningarna är formade utifrån, och för, tryckta texter och myndigheterna 
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följer helt enkelt det arbetssätt som funnits under flera decennier. Förutsättningar för texter 

som publiceras på webben är annorlunda men detta syns ännu inte tydligt i språkvårdens 

rekommendationer, vilket visar att den forskning som finns om texter som ska publiceras på 

webben (exempelvis Englund & Guldbrand 2004; Björkvall 2009; Holsanova 2010) ännu inte 

fullt uppmärksammas i rekommendationerna för utformning av lättlästa myndighetstexter. 

Detta kan till viss del bero på att språkvården som ger anvisningar inte är delaktig i 

forskningen (Nyström Höög 2009; 2010).  

Att vissa språkdrag och bearbetningsmöjligheter inte uppmärksammas eller nyttjas för 

att göra lättlästa texter mer tillgängliga kan även tyda på ett bristande engagemang från 

myndigheters sida (jämför Nyström Höög 2010 om klarspråksbearbetningar). Att det finns lite 

forskning om lättlästa myndighetstexter och att myndigheter själva inte tar egna initiativ till 

insatser för lättlästa texter (jämför exempelvis Svea hovrätt 1984; Statsrådsberedningen 1967, 

1985, 1991, 1993; Statskontoret 2001), kan även visa på ett visst ointresse.  

6.3 Lättlästa texters krav på läsarna 

Lättlästa texter riktar sig i huvudsak till personer som har behov av extra stöd i sin läsning 

(Lundberg & Reichenberg 2008; Centrum för lättläst 2011) vilket gör det svårt att förklara 

varför de undersökta lättlästa myndighetstexterna innehåller fler indirekta språkhandlingar där 

form och funktion inte överensstämmer, har en otydligare markerad struktur och en i stort sett 

osynlig avsändare; faktorer som kräver att läsarna i större utsträckning måste vara aktiva och 

använda sin kulturkompetens för att göra inferenser (Lundberg & Reichenberg 2008; Nyström 

Höög 2010). De bearbetade lättlästa texterna är till viss del språkligt lättare men svårigheterna 

har flyttat ut i kontexten och därmed till viss del blivit kognitivt mer krävande. Det innebär att 

de lättlästa texterna i vissa avseenden kräver djupläsning vilket förutsätter funktionell 

litteracitet (UNESCO 2000) för att läsaren ska förstå det implicita innehållet. Det visar att de 

lättlästa texterna inte fullt ut är anpassade för den läsargrupp som de riktar sig till.  

Att de lättlästa myndighetstexterna i vissa stycken är avskalade grafiskt och i stort sett 

saknar textkomplement (jämför Falk & Johansson 2006) och paratexter (Holsanova 2010), 

innebär att det i huvudsak är den skrivna texten som ensam får bära innehållet. De lättlästa 

myndighetstexterna blir därmed mer kontextberoende och bör läsas tillsammans med 

normalversionerna för att få sin fullständiga betydelse. Detta ökar kraven på läsarnas 

litteracitet, där det bland annat ingår att ha kunskap om myndighetsdiskurs, när det gäller att 

förstå och tolka innehållet (Josephson & Melander 2003, Lundberg & Reichenberg 2008).  
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De lättlästa myndighetstexterna som läses på webben bearbetas språkligt enligt 

förutsättningar och krav för texter i tryckt form (Språkrådet 2008; Statsrådsberedningen 2009) 

men presenteras i ett helt annat medium. Även detta ökar kraven på medborgarnas kompetens 

att dels förstå och tolka informationen, dels hitta och hantera den via olika redskap, såsom 

navigering på datorer och webbsidor. Det räcker troligen inte med grundläggande litteracitet 

(UNESCO 2000) för att läsa informationen i de lättlästa texterna eller för att komma åt 

texterna i sig; istället tycks funktionell litteracitet bli ett grundkrav för läsning, förståelse och 

informationshantering samtidigt som teknisk litteracitet är nödvändig vilket ökar kraven på 

läsarnas kompetens (UNESCO 2000; Kress 2003; Englund & Guldbrand 2004; Holsanova 

2010; Nyström Höög 2010; Bohman 2011). 

Trots att tidigare forskning påpekar att lättlästa texter kan – och bör – se olika ut 

eftersom de ska anpassas utifrån de aktuella mottagarna (Wikman 2004; Lundberg & 

Reichenberg 2008; Centrum för lättläst 2011; Englund Hjalmarsson & Jenevall 2011) finns 

det endast en lättläst textversion på myndigheternas hemsidor. Det blir problematiskt eftersom 

ett av grundkraven för en lättläst text är att den ska utgå från läsarnas erfarenheter och behov. 

Texter som riktar sig till en heterogen mottagargrupp, såsom myndighetstexter, kan inte ta 

hänsyn till alla gruppers förkunskaper och borde därmed inte kunna vara lätta att läsa för alla 

mottagare, vilket också forskning och rapporter har visat (Ohlsson Kihl 2005; Hanell 2009; 

Englund Hjalmarsson 2011). En lättläst text som tar hänsyn till många olika läsares behov blir 

inte lättläst i sin helhet för någon. Att lättlästa myndighetstexter har fått kritik för att främst 

rikta sig till personer med något slags begåvningshandikapp (Englund Hjalmarsson & Jenevall 

2011) kan bero på att det i begreppet lättläst ingår betydelsen ’problem’ eller ’svårighet’ och 

att bearbetningar tar fasta på denna delbetydelse av innehållet.  

Analysen visar att lättlästa myndighetstexter inte är lättlästa i alla avseenden och inte för 

alla läsare. Sett till den övergripande utformningen är de lättlästa texterna främst lättlästa för 

de läsare som har problem att avkoda texter och samordna textelement. Kritiken mot att 

myndigheters lättlästa texter utgår från mottagare med begåvningshandikapp tycks främst 

baseras på delar i den språkliga utformningen, exempelvis låg ordvariation, lågt LIX-värde, 

stor andel subjektsfundament, övertydlig tema–rema-struktur och överdriven användning av 

läsartilltal. Andra delar av de lättlästa texternas utformning rymmer fortfarande drag som 

ställer relativt höga krav på läsarens kompetens, exempelvis otydligt markerad 

innehållsstruktur – såväl grafiskt som språkligt, skillnader mellan språkhandlingars 

grammatiska och funktionella struktur, avsaknad av textkomplement och paratexter, krav på 

interferensförmåga samt otydliga sökvägar i ett medium som även kräver teknisk litteracitet.  
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6.4 Myndighetsdiskurs och lättlästa texter 

Analysen när det gäller att se hur den övergripande situationen påverkar texternas utformning 

visar att distansen mellan myndigheter och medborgare både har ökat och minskat. 

Rekommendationerna från språkvården, exempelvis att använda en personlig ton (Ehrenberg-

Sundin 2003; Språkrådet 2008; Statsrådsberedningen 2009), får konsekvenser för 

myndigheten när det gäller den interpersonella strukturen (Hellspong & Ledin 1997; 

Hellspong 2001; Holmberg m.fl. 2011), dels när den ska konstruera sig själv, dels när den ska 

konstruera läsaren. Myndigheterna själva verkar vara osäkra på sin roll och sin relation till 

läsarna; det syns tydligt i texternas om- och tilltal och i perspektivförskjutningar. Det 

personliga du-tilltalet i texterna visar å ena sidan på en ökad närhet mellan myndigheter och 

medborgare, samtidigt som den ensidigt, monologiska användningen av personliga pronomen 

visar en tydlig distans. Assymmetrin blir större när myndigheterna följer rekommendationer 

för lättlästa texter. Dialogen mellan myndigheter och språkvård framstår som otydlig, liksom 

dialogen mellan myndigheter och medborgare. 

Myndigheterna visar att de tar sin pedagogiska uppgift på allvar genom att följa 

rekommendationer för bättre kommunikation. De försöker skapa närhet till läsaren med ett 

personligt tilltal och ett mera vardagligt språkbruk. De utgår från läsarens perspektiv, sätter 

individen i centrum och framställer skyldigheter som val. De erbjuder även medborgarna 

ökade möjligheter att ta del av myndighetsinformation genom att dels producera lättlästa 

texter, dels publicera dem på webben. Myndigheterna använder dessutom olika pedagogiska 

drag för att framstå som mindre hotfulla och skapa en positiv relation läsarna. Olika 

diskursordningar framträder och konkurrerar delvis i texten; myndighets-, privat- och 

marknadsdiskurser (Fairclough 1993; Winther Jörgensen & Phillips 2000). Den bild av 

läsaren som framträder i texten visar två olika sidor; en aktiv läsare som själv söker upp 

myndighetsinformation, som vill ha en personlig relation med myndigheten och som vill och 

kan välja fritt, och en passiv läsare som har mindre behov av information. Detta kan påverka 

läsarens möjligheter att identifiera sig i texten. 

Utvecklingen mot myndighetstexter med större inslag av reklamspråk visar att 

medborgarna ses mer som informationssökare än som informationsmottagare (Nyström Höög 

2010). Samtidigt blir myndigheternas makt mindre synlig, bland annat genom att de i stort sett 

är, språkligt, osynliga i texterna. De lättlästa texterna blir därmed rent språkligt blir mindre 

auktoritära samtidigt som myndigheternas roll och maktutövning blir mera indirekt och 

svårare att upptäcka vilket kan påverka hur texternas innehåll uppfattas. För att instruktioner 
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ska uppfyllas måste avsändaren ha auktoritet (Englund, Ledin & Svensson 2003). I de lättlästa 

texterna kan inte myndighetens roll utläsas explicit vilket betyder att det är läsarens kunskap 

om diskursen som ger avsändaren auktoritet. Detta innebär även att det blir svårare att 

kritisera såväl myndigheterna som de lättlästa myndighetstexterna eftersom sådan kritik måste 

utgå från texternas explicita innehåll, och trots att myndigheterna följer rekommendationer för 

hur de bör skriva. 

Tonen mellan myndigheter och medborgare har ändrats över tid (Mårtensson 1988) och 

detta markeras språkligt, men de underliggande strukturerna finns kvar vilket gör att den 

textuella praktiken inte kongruerar med den sociala praktiken. Därmed är det också svårt att 

avgöra hur vissa drag, exempelvis jag-perspektivet i texterna, ska tolkas; är det ett läsarvänligt 

perspektiv där myndigheterna hjälper läsarna att formulera frågor om det som de ändå är 

skyldiga att göra eller är det ett maktperspektiv där myndigheterna talar om för läsarna hur de 

bör ställa frågor?  

Det som komplicerar diskussionen kring myndigheters lättlästa texter är att syftet inte är 

tydligt. De lättlästa myndighetstexterna utformas allmänt så att de inte riktar sig inte till någon 

bestämd grupp och därmed inte passar någon grupp speciellt bra. Detta kan bero på att 

myndigheter själva efterfrågar tydliga regler som de kan följa (Nyström Höög 2010) och inte 

anpassar omskrivningarna utifrån de lättlästa texternas varierande inre och yttre kontext. Om 

syftet är att alla medborgare ska få begriplig myndighetsinformation borde det inte finnas 

endast en lättläst version av varje text, utan flera som utgår från olika gruppers specifika 

behov och förkunskaper (Ehrenberg-Sundin 2003; Lundberg & Reichenberg 2008; Centrum 

för lättläst 2011). Dessutom borde rekommendationerna för lättlästa texter tydligare följa 

publiceringsmediets förutsättningar.  

Det finns en läsargrupp som är särskilt uppmärksammad när det gäller myndighetstexter 

överlag, nämligen personer som har ett annat modersmål än svenska. Myndighetstexter för 

denna läsargrupp ska prioriters framför läsare med behov av lättlästa texter (VERVA 2006), 

samtidigt som personer som har ett annat modersmål än svenska räknas som en av 

mottagargrupperna för just lättlästa texter (Lundberg & Reichenberg 2008; Hanell 2009; 

Centrum för lättläst 2011). Många myndigheter presenterar dessutom en del av sin 

information på andra modersmål än svenska och erbjuder i vissa fall översättningstjänster via 

länkar. Det stora fokus som riktas mot just denna läsargrupp kan vara en följd av utveckling 

och diskussioner inom andra delar av samhället, inom den övergripande sociala praktiken. 

De lättlästa texterna som myndigheterna publicerar framstår som en kompromiss på 

olika plan. Det är en kompromiss att skriva en text för flera mottagare eftersom det i praktiken 
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inte är möjligt att skriva lättlästa texter för alla de grupper som har olika behov av lättläst. Det 

är en kompromiss utifrån antagandet att myndigheterna utför en ålagd arbetsuppgift. 

Undersökningen av de lättlästa myndighetstexterna visar att myndigheterna följer språklagen 

och i huvudsak språkliga rekommendationer för lättlästa texter. Tidigare forskning visar dock 

att de lättlästa texterna inte helt fungerar i praktiken (se exempelvis Ohlsson Kihl 2005; Falk 

& Johansson 2006; Hanell 2009). Trots detta kommer tycks det inte komma några initiativ 

från myndigheterna själva att förbättra kommunikationen med medborgarna via lättlästa 

texter. Myndigheterna verkar därmed snarare uppfylla sina skyldigheter och medborgares 

rättigheter enligt språklagen (SFS 2009:600) – inte medborgarnas faktiska behov. Det är en 

kompromiss mellan språkliga och juridiska krav. I grunden för diskussionen om lättlästa 

texter finns frågan om hur begripliga lättlästa myndighetstexter kan – och bör – vara, bland 

annat med hänsyn till att texterna ska kunna följa juridiska krav och fungera självständigt utan 

att vara ett slags introduktion till normalversionerna (Koskela 2009). Att processen med att 

begripliggöra myndighetstexter har pågått under flera decennier tyder på att det finns en 

inneboende tendens att utforma myndighetstexter på ett mindre lättläst sätt som är starkare. 

Även en viss ovilja från myndigheternas sida att bearbeta sina texter kan påverka detta 

(Nyström Höög 2009; 2010).  

Det är också viktigt att relatera anpassningarna av de lättlästa texterna till kraven på 

läsarna. I litteracitetsbegreppet ingår inte bara förmågan att kunna läsa och tolka tecken, utan 

även att kunna hantera olika redskap för att nå informationen (UNESCO 2000; Kress 2003; 

Englund & Guldbrand 2004; Holsanova 2010; Nyström Höög 2010; Bohman 2011). 

Dessutom krävs för all förståelse, kunskap om den diskurs där kommunikationen och 

interaktionen försiggår för att det som skrivs ska få någon mening för mottagaren (Ledin & 

Selander 2003). I en skriftkultur utvecklas samhället och medborgarna tillsammans; ett mer 

utvecklat samhälle kräver medborgare med högre litteracitet och tvärtom (Ledin & Selander 

2003; Melander & Josephson 2003; Dahl 2000, Englund & Svensson 2003). Målet för 

undervisningen i Sverige är funktionell litteracitet (Skolverket 2009; 2011) i syfte att skapa 

aktiva medborgare, men eftersom de lättlästa texterna utifrån textanalysen tycks rikta sig till 

läsare som främst har uppnått grundläggande litteracitet verkar kravet på delaktighet och 

aktivitet vara lägre för dessa läsare och kanske förväntas de även ta mindre egna initiativ för 

att engagera sig i samhället. Det skulle i så fall kunna förklara dels varför endast en del av 

myndigheternas texter bearbetas till lättlästa versioner, dels varför myndigheter sällan 

publicerar nyheter i lättlästa versioner (Falk & Johansson 2006). Bakom de i vissa stycken 

sämre läsaranpassade lättlästa texterna kan man möjligen skönja en tanke om att de personer 
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som behöver lättlästa texter har tillgång till en grupp med gemensam funktionell litteracitet 

(Franker 2004).  

6.5 Myndighetsinformation i lättläst version 

Det är min övertygelse att det som är svårt inte behöver skrivas krångligt, att man kan skriva 

enkelt oavsett innehåll, men att det inte går att skriva endast en text som är lättläst för alla 

eftersom alla människor inte har samma behov av lättlästa faktorer och eftersom olika lättlästa 

faktorer kan motverka varandra i en text. Det är viktigt att språkliga rekommendationer 

anpassas utifrån sitt sammanhang och inte används automatiskt. När man bearbetar 

myndighetstexter till lättlästa versioner är det viktigt att se hur olika faktorer kan motverka 

varandra, att se vilken bild av myndigheten och läsarna som skrivs fram i texten och som kan 

påverka tolkningen av innehållet, och att även vara uppmärksam på de delar av 

textbearbetning som inte tas upp explicit; helt enkelt att se texten i sitt större sammanhang.  

De lättlästa texterna har språkligt sett tagit läsarnas perspektiv, i du- och jag- form, men 

strukturellt utgår webbsidorna, där texterna publiceras, mera från myndigheternas perspektiv 

och organisation. Det nya mediet har tillsammans med en ibland överdriven, eller i alla fall 

oreflekterad, användning av vissa språkliga rekommendationer lett till att myndigheternas 

makt har blivit större i texterna men detta syns mindre än tidigare. Det verkar finnas ett behov 

av både bearbetade och nya riktlinjer för lättläst i ett annat medium. 

Slutligen, är då myndigheternas lättlästa texter lättlästa? Utifrån en teoretisk genomgång 

som denna kan man säga att texterna i vissa avseenden är lättare att läsa rent språkligt. Det är 

svårt avgöra om de därmed även är lättlästa. Forskning visar att olika läsargrupper har svårt 

för att förstå lättlästa myndighetstexter, men det finns ingen forskning som visar om det finns 

grupper som faktiskt tycker att texterna är lättlästa. För att få en heltäckande uppfattning om 

vad som gör en text lättläst behöver även andra faktorer än grammatiska och grafiska 

undersökas och bearbetas i texter som ska vara lättlästa, bland annat relationen mellan 

språkets form och funktion, läsarnas kunskap om myndighetsdiskurs, parternas uppfattning 

om sina roller och uppgifter och läsarnas litteracitetsförmåga och hantering av medierande 

redskap. För att kunna besvara frågan om myndigheternas lättlästa texter är lättlästa behöver 

dessutom begreppet lättläst preciseras och syftet med de lättlästa myndighetstexterna 

klargöras. Att nå fram till alla medborgare med myndighetsinformation framstår som en 

betydande pedagogisk uppgift. 
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