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1 Inledning och syfte 

1.1 Information för alla 
Begriplighet presenteras ofta som ett relativt begrepp – huruvida en text 
är begriplig eller inte beror helt och hållet av i vilken utsträckning skri-
benten anpassat sig efter krav eller behov hos den person eller den 
grupp som ska läsa texten. Och eftersom kraven skiftar högst betydligt 
från målgrupp till målgrupp så kan ingen komma och påstå om en text 
att den är si eller så mycket begriplig. 
 
Men det finns också offentlig text som faktiskt är tänkt att läsas och 
förstås av alla vuxna läsare inom en nationalspråksgemenskap. Infor-
mationsbroschyrer från Försäkringskassan eller inför allmänna val är 
exempel på sådana texter. Ett informationsbrev om strålningsmätning 
kring en ny 3G-mast från en kommunal hyresvärd till hyresgästerna i 
ett område är en annan (potentiellt kan vilken vuxen läsare som helst 
inom nationalspråksgemenskapen bo i området). Sådana texter vill inte 
anpassa sig till någon särskild grupp utan till alla.  
 
Den institutionaliserade språkvården har under de senaste hundra åren 
lagt ner mycket arbete på att göra myndighetsspråket mer tillgängligt. 
Oftast har idealet då varit en omarkerad sakprosa, en stil som inte syns 
(Strömquist 2000). Arbetet har varit framgångsrikt. Offentlig sakprosa 
har blivit förhållandevis lättsmält, och svenska språkvårdare framställer 
gärna svensk myndighetstext som ett europeiskt föredöme. 

1.2 Information för alla? 
Myndighetstext har alltså blivit lättare. Men den är fortfarande inte be-
griplig för alla, långt därifrån. På 60-talet genomfördes flera utredning-
ar inte bara om myndighetsspråket utan också om läsvanor och distri-
butionen av skönlitteratur. Utredare, bibliotekarier, journalister och kul-
turpolitiker kunde bestört konstatera att det fanns många medborgare 
som hade så pass stora svårigheter att ta till sig innehållet i text att det 
aldrig var aktuellt att besöka ett bibliotek, i varje fall inte för att låna 
böcker. Man uppfattade denna omständighet som ett allvarligt demo-
kratiskt problem – människor måste läsa för att ha möjlighet att utnyttja 
sina medborgerliga rättigheter. Utredningarna resulterade i att Skol-
överstyrelsen blev förläggare av lättlästa böcker.  
 
Då på 60-talet var utredarna mest intresserade av att alla hade rätt till 
kultur, och då menade man konst och skönlitteratur. Under de senaste 
två decennierna har man i ökande omfattning producerat också bruks-
texter i lättläst version, till exempel olika typer av informationsmaterial. 
  
Numera är det allt oftare så i Sverige att offentlig informationstext pub-
liceras i två versioner – en normalversion för de flesta och en lättläst 
version för dem med särskilda svårigheter att tillgodogöra sig innehåll i 
text.  
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Jag, som inte har utpräglade svårigheter att tillgodogöra mig innehåll i 
text, har många gånger upplevt att det har varit lättare att förstå den 
lättlästa versionen av information från myndigheter. Den lättlästa ver-
sionen kanske är lättare också för en godtycklig normalläsare? Behövs i 
så fall normalversionen? Ingen har så vitt jag vet försökt jämföra läs-
förståelseeffekten av autentiska lättlästa texter med motsvarande nor-
malversioner, trots att parallellversioner alltså produceras i ökande om-
fattning. Därför har jag försökt göra det. 

1.3 Hypotes 
Jag misstänker att Strömquists osynliga sakprosa ofta är svårare än vad 
vi önskar att den var – att den för många fler läsare än vad vi tror inte är 
tillfredsställande lättbegriplig. Jag misstänker också att den lättlästa 
sakprosan ensam skulle kunna tillgodose begriplighetskrav hos betyd-
ligt större läsargrupper än dem den specifikt vänder sig till. 
 
Därför menar jag att om vi anpassar offentlig informationstext för de 
vuxna läsare inom en nationalspråksgemenskap som av olika anled-
ningar har svårt att tillgodogöra sig innehåll i text – då har vi chans att 
komma närmare målet att nå ut till alla med informationen. Det skulle i 
förekommande fall innebära att den lättlästa versionen kan stå kvar och 
den vanliga – den osynliga – tas bort. 
 
För att pröva min hypotes mot verkligheten har jag med hjälp av en 
bred testläsargrupp gjort ett läsförståelsetest på autentisk myndighetsin-
formation i parallellversioner. Testläsargrupperna har fått korsvis läsa 
samma information i vanlig respektive lättläst utformning. Med läsför-
ståelseundersökningen vill jag testa hypotesen att informationstext är 
generellt lättare att förstå i lättläst version än i vanlig version, det vill 
säga lättare för alla. 
 
Om lästestet visar att den lättlästa versionen är lättare att förstå, så 
tycker jag att man kan överväga att ge myndighetsinformation i lättläst 
version företräde på webbplatser och i tryckt informationsmaterial.  
 
Den grundläggande drivkraften bakom hypotesen är en föga kontrover-
siell politisk princip: 

  
Informationstext från myndigheter ska vara begriplig för så 
många medborgare som möjligt. 

 
Hypotesen och principen förutsätter följande grundantagande: 

    
Om lättlästa texter är generellt lättare att förstå än vanliga  
texter så är de lättlästa texterna lättare att förstå också för 
läsare som har svårt att tillgodogöra sig innehåll i text 

 
Intuitivt verkar antagandet rimligt, men det är långt ifrån självklart. Att 
den lättlästa versionen av informationstext verkligen är mer lättläst för 
sin målgrupp har så vitt jag vet heller inte verifierats vetenskapligt vid 
de institutioner jag har kontakt med som producerar lättlästa texter (Se 
avsnitt 3).  
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2 Historisk och teoretisk bakgrund 

2.1 Två skriva lättläst-institutioner 
Jag kommer fortsättningsvis att referera till två olika institutioner där 
man arbetar med att producera lättlästa texter. Den ena är svensk och 
den andra är italiensk och ingen av dem har någon egentlig konkurrent 
inom sitt land.1 Anledningen till att den italienska institutionen får ut-
rymme i min uppsats är att den är en forskningsinstitution och därför 
kompletterar den svenska motsvarigheten, som inte förrän helt nyligen 
börjat etablera kontakter med kognitions- och språkvetenskaplig forsk-
ning. 
 
Båda har samma syfte, nämligen att göra det möjligt för fler människor 
att delta i det offentliga samtalet. Båda har oberoende av varandra utar-
betat riktlinjer för vad man bör tänka på när man ska skriva lättläst. 
Riktlinjerna har i princip blivit likadana. Riktlinjerna bygger också på 
samma forskningstraditioner, men på den svenska institutionen är med-
vetenheten om dessa forskningstraditioner betydligt mindre. 
 
Därför ska jag från och med avsnitt 2.3 försöka analysera dessa riktlin-
jer i ljuset av de forskningstraditioner de tillkommit inom. Jag tycker 
att en sådan analys är nödvändig som bakgrund till min empiriska un-
dersökning där jag grovt uttryckt testar effektiviteten hos autentisk lätt-
läst svensk text. 
 
Jag kommer också att ägna särskild uppmärksamhet åt begreppet för-
ståelse, och åt den egenskap som kanske allra mest bidrar till att göra 
lättläst text så stilistiskt markerad, nämligen explicitheten. Jag kommer 
att försöka beskriva den egenskapen inom ramen för Paul Grice samar-
betsprincip (Avsnitt 2.6). 
 
Men jag börjar alltså med lättlästinstitutionerna.2 

2.1.1 Centrum för lättläst 
Jag har redan inledningsvis talat om hur det hela började på sextiotalet. 
Biblioteks- och läsvaneutredningarna resulterade i att Skolöverstyrelsen 
fick särskilda medel för att driva förlagsverksamhet. Man engagerade 
författare, fotografer och illustratörer, samt representanter för studie-
förbund och handikapprörelsen, för att producera lättläst litteratur, i 
första hand bearbetningar av redan existerande böcker. Per Anders Fo-
gelströms Sommaren med Monica och Alexandre Dumas Greven av 
Monte Cristo var bland de första titlarna som bearbetades. 
 

                                                 
1 Det finns däremot en finlandssvensk motsvarighet – LL-bladet (2004). 
2 Framställningen i avsnitt 2.1.1 och 2.1.2 bygger delvis på två intervjuer jag gjort, 
dels med Maria Emanuela Piemontese på La Sapienza i Rom den 10 november 2004, 
dels med Bror Tronbacke på Centrum för lättläst den 16 december 2004. 
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Tanken var att folk skulle börja köpa lättlästa böcker till sina bokhyllor. 
Det var det inte många som gjorde. Istället blev det nästan uteslutande 
biblioteken som köpte in böckerna, och de köpte i princip alla titlar.  
 
Samtidigt initierades ett litet journalistiskt projekt med lättlästa tid-
ningssidor på journalisthögskolan. Lättlästa sidor publicerades i Neri-
kes Allehanda (Örebro). Förespråkarna för lättläst litteratur och tid-
ningssidor strävade efter ”normalisering”. Det betydde att man tyckte 
att lättläst-åtgärderna borde utvecklas till norm, till något självklart i 
samhället. 
 
Handikapporganisationerna växte sig starkare och Tal- och punkt-
skriftsbiblioteket kom till 1980 genom initiativ från Taltidningskom-
mittén. Handikapporganisationen FUB (Föreningen för utvecklings-
störda barn, ungdomar och vuxna) uppvaktade utbildningsministern, 
vilket ledde till att en lättläst nyhetstidning – Lättlästa sidor – gavs ut 
på försök första gången 1984. 
 
1987 bildades Lättläst-stiftelsen genom riksdagsbeslut. Stiftelsen fick 
statsanslag och ansvar för utgivningen av den lättlästa nyhetstidningen, 
som nu fick namnet 8 Sidor. Regeringen formulerade stadgarna för stif-
telsen och utsåg också styrelsen. 1988 tog Lättläst-stiftelsen över utgiv-
ningen av lättlästa böcker från Skolöverstyrelsen.  
 
1997 bytte Lättläst-stiftelsen namn till Centrum för lättläst (2004). 
Centrum för lättlästs uppdrag är i första hand publicistiskt. Arbetet med 
att skriva lättläst myndighetsinformation ingår underligt nog inte i stif-
telsens uppdrag, utan har blivit en del av stiftelsens affärsdrivande 
verksamhet. Centrum för lättläst ordnar också kurser i att skriva lättläst, 
bland annat för riksdagen, och då tar man betalt av sin anslagstilldelare. 
 
Centrum för lättläst har gett ut en handbok i att skriva lättläst (Wiman 
2004), som man under några år har använt som informationsmaterial 
för allmänheten. Varje kapitelrubrik i handboken motsvarar ett kriteri-
um i stiftelsens riktlinjer för att skriva lättläst (inom parentes de avsnitt 
i uppsatsen där jag behandlar respektive kriterium): 
 

 Skriv kort (2.7) 
 Skriv med enkla ord (2.5.2) 
 Skriv utan bildspråk (2.4.1)  
 Skriv misstänksamt (= var vaksam på tvetydigheter – 2.5.1) 
 Skriv konkret (2.4.1 och 2.6) 
 Skriv samma ord (2.5.3 och 3.2.3) 
 Skriv utan onödiga siffror (… detta kommenterar jag inte) 
 Skriv direkt (= undvik omskrivningar – 2.4.1 och 2.6) 
 Skriv aktivt (= inte passivsats – 2.5.1 och 3.2.1) 
 Skriv huvudsatser (3.2.1) 
 Skriv med radfall (… detta kommenterar jag helt kort – 2.2) 
 Skriv rent (… grafiskt kriterium – detta kommenterar jag inte) 
 Bilder (… detta kommenterar jag inte) 
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Riktlinjerna gäller för alla skribenter på Centrum för lättläst, men de 
flesta tillämpar dem med mer eller mindre stor frihet. På Centrum för 
lättläst skriver man på intuition och erfarenhet. Man engagerar både 
egna och inhyrda skribenter, som nästan uteslutande är författare och 
journalister. De allra flesta texterna, även informationsmaterial, bär den 
aktuella skribentens signatur.  
 
Produkterna är tänkta att tillgodose behov hos grupper av så skilda slag 
som personer med utvecklingsstörning, dyslektiker, barndomsdöva, 
äldre, lågstadieelever och nyanlända invandrare. De olika grupperna 
tycks inte ha särdeles mycket gemensamt. Centrum för lättläst hävdar 
ändå att när det kommer till läsning och läsförståelse så finns det en 
”allmän enighet” om att fler faktorer förenar dessa grupper än separerar 
dem, och att det finns människor i alla grupperna som har nytta och 
glädje av stiftelsens produkter (Tronbacke 1997:10 [min översättning]). 
Med hjälp av en nivå-indelning, som innebär olika stränga krav på tro-
het mot riktlinjerna, försöker man också nå mer specifika målgrupper, 
särskilt för böckerna. 

2.1.2 La Sapienza 
Italien är en ung nation med ett ungt nationalspråk. Det kanske låter 
konstigt för alla som lärt sig att italienskan har sin vagga i Florens på 
trettonhundratalet. Och det är sant att det finns många litterära källor 
som fick bidra till att forma standarditalienskan – det fanns så att säga 
redan en tradition att bygga vidare på. Men den traditionen var förknip-
pad med en liten konstnärlig elit. 
 
I själva verket var det när Italien blev till 1870 endast 0,8 procent av 
befolkningen som hade italienska som modersmål, en minoritet som 
var geografiskt koncentrerad till ett område mellan Toskana och Rom 
(Piemontese 1996:51). Skolplikten har haft mycket svagare effekt på 
spridningen av standardspråket än i Sverige. Det är radio och TV som 
har varit de viktigaste faktorerna i standardiseringsprocessen, en pro-
cess som varit oerhört snabb under nittonhundratalets andra hälft.  
 
Men Italien är fortfarande i hög utsträckning en diglossi-nation, det vill 
säga man har lärt sig italienska i skolan och genom massmedia, men ta-
lar en dialekt hemma som på alla språkliga nivåer ligger mycket längre 
ifrån standarditalienskan än hur vi svenskar är vana vid att en dialekt 
skiljer sig från standardspråket. 
 
Italien är också ett land med enormt stora skillnader i utbildningsnivå 
hos befolkningen. År 1991 var det fortfarande hela 46,8 procent av Ita-
liens vuxna befolkning som bara hade gått högst fem år i den obligato-
riska skolan (Piemontese 1996:49). 
  
Den ojämlika utbildningssituationen är fortfarande den viktigaste förut-
sättningen och drivkraften för lättläst-forskningen i Italien, som uteslu-
tande bedrivs vid avdelningen för Filosofia del linguaggio vid Diparti-
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mento di studi filologici, linguistici e letterari (Institutionen för lingvis-
tik) vid det stora universitetet i Rom som heter Università degli studi di 
Roma ”La Sapienza”. Jag kommer att referera till avdelningen som La 
Sapienza i fortsättningen. 

 
Pionjären i italiensk lättläst-forskning, Tullio De Mauro, har sedan mit-
ten på sjuttiotalet lett forskning om textförståelse på La Sapienza. På ett 
tidigt stadium inledde han ett samarbete med datorlingvisterna i Pisa 
för att arbeta fram en vocabolario di base, en grundläggande frekvens-
ordlista för standarditalienskan (De Mauro 1980:149ff). Il vocabolario 
di base är inte bara en enkel frekvensordlista. Man mönstrade till ex-
empel ut ord som hade mycket ojämn distribution i den textkorpus som 
man extraherat ordlistan ur. Det rör sig om ovanliga ord som var över-
representerade i korpusen därför att korpusen kunde innehålla en lång 
artikel om till exempel bambulemurer. Man testade också förståelsen 
av de 5 000 vanligaste orden mot en testgrupp, och dessutom kompen-
serade man för mycket vanliga vardagliga ord i talspråket som var då-
ligt representerade i korpusen, som plommon och soppa. 
 
I början av åttiotalet bildades en forskningsgrupp som bestod av flera 
bibliotekarier, en neuropsykiater, en logoped och De Mauro (Piemonte-
se 1996:213). Man utarbetade nya direktiv för att anpassa lättläst itali-
enska för medborgare med lätt mental utvecklingsstörning, till exempel 
Downs syndrom. Man började också arbeta med föregångaren till vad 
som senare skulle bli den italienska motsvarigheten till 8 Sidor – Due-
parole (2004). Namnet betyder ”Två ord” och syftar på ett idiomatiskt 
uttryck för små mängder. De två orden har man sammanskrivit till ett. 
Det verkar på kontrakurs mot allt vad lättläst heter, men namnet Duepa-
role har också den speciella fördelen att tidningen är lätt att hitta vid 
elektronisk informationssökning. 
 
I Italien finns ingen motsvarighet till det svenska parlamentariska stö-
det för lättläst-verksamheten. Dueparole har inte något statligt finansie-
ringsstöd över huvudtaget. 8 Sidors upplaga var 56 gånger större än 
Dueparoles år 1996 (Piemontese 1996:235). Dueparole las också i mal-
påse 1997 för att återuppstå året efter som webbtidning.  
 
Dueparole är nu en webbtidning och utkommer med några nummer per 
år. Il vocabolario di base är fortfarande ett mycket viktigt arbetsred-
skap för redaktionen och forskningen kring ordlistan utvecklas hela ti-
den. Man är mycket konsekvent i texterna i Dueparole, både vad avser 
grafisk utformning och språk. Texterna i Dueparole författas betydligt 
mindre intuitivt än texterna i 8 Sidor. Dueparoles artiklar är ofta pro-
dukter av ett samarbete mellan inblandade lingvister. Artiklarna är där-
för aldrig signerade. Det finns inga ambitioner att skriva lättläst skönlit-
teratur vid La Sapienza, vare sig i original eller i bearbetad version. 
 
Riktlinjerna är väldigt lika riktlinjerna på Centrum för lättläst, bara ut-
tryckta mer utförligt och med språkvetenskapliga termer, så jag avstår 
från att upprepa dem. Det blir nog av språkvetenskapliga definitioner i 
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resten av mitt teoretiska bakgrundsavsnitt. Piemontese (1996:123) äg-
nar ett helt kapitel åt riktlinjerna. 
 
När jag i det följande vill hänvisa till både La Sapienza och Centrum 
för lättläst så kallar jag dem för LL-institutionerna. Jag kommer dessut-
om att använda förkortningen LL generellt för lättläst. 

2.2 Analytisk avgränsning 
En grundläggande förutsättning för att kunna förstå vilken som helst 
text på egen hand är att man kan läsa texten. Denna utsaga verkar kan-
ske oerhört trivial, men den är också mycket viktig för att göra klart 
vad det är jag kommer att tala om och vad det är jag inte kommer att 
tala om i den här uppsatsen. 
 
Jag utgår ifrån att alla läsare i min läsförståelsetest i princip kan läsa. 
Detta är ingenting som jag kan vara tvärsäker på, men jag utgår ifrån 
det ändå. Dueparole och Centrum för lättläst utgår också ifrån att män-
niskorna i deras målgrupper antingen i princip kan läsa eller också får 
den lättlästa texten uppläst för sig av någon som kan läsa. Så här skri-
ver Piemontese (1996): 
 

Även om analfabetismen har minskat markant i de västerländska 
demokratierna de senaste femtio åren så finns det ett mycket på-
tagligt gap mellan basal läskunnighet och ett växande krav på att 
kunna använda standardspråket i skiftande sammanhang. [min 
fria översättning] 

(Piemontese 1996:82) 
 
Jag kommer alltså inte att tala om läsinlärning, grafemomkodning, gra-
fem-fonemkoppling eller stavning. Jag påstår dessutom att jag inte hel-
ler gjort en specifikt skriftspråklig analys av mitt material. Tryckt eller 
visuellt digital text är beständig och tacksam att distribuera, studera och 
analysera, men jag har ingenting att säga om skriftlig myndighetsin-
formation som inte har lika mycket bäring på motsvarande muntlig.  
 
LL-institutionerna kan med fog hävda att de visst sysslar med grafisk 
representation av text. Den grafiska utformningen är mycket viktig i 
Dueparole och också på hela Centrum för lättläst. Det näst sista kriteri-
et, ”Skriv rent”,  i riktlinjerna i avsnitt 2.1.1 ovan handlar om tecken-
storlek, teckensnitt, radavstånd och så vidare, men det utgör tillsam-
mans med bildhanteringen bara två av tretton kriterier. Det grafiska 
spelar ofrånkomligen en underordnad roll, särskilt för dem som får 8 
Sidor uppläst för sig. Det så kallade frasanpassade radfallet är inte gra-
fiskt utan syntaktiskt/semantiskt motiverat (Tronbacke 1997:15; Pie-
montese 1996:235) även om det får grafiska konsekvenser i form av en 
extremt ojämn högermarginal (Se särskilt bilaga 2B). 
 
Vad gäller grafem-fonemkoppling och avläsning av ordbild så finns det 
förvisso ett hjälpmedel man regelbundet utnyttjar på Centrum för lätt-
läst (och som inte rimmar med språkvårdsrekommendationerna), näm-
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ligen bindestrecket, som ibland får dela på produktiva sammansättning-
ar. Ord som Malevitjtavla eller porrengöring skulle säkert få binde-
streck på Centrum för lättläst. Och därmed har jag sagt allt jag behöver 
säga om ordbilder och grafem-fonemkoppling. 

2.3 Läsbarhetsindex 
År 1968, ungefär samtidigt som de första LL-böckerna, kom C H 
Björnssons bok Läsbarhet (Björnsson 1968). Det var i denna bok som 
formeln för beräkning av läsbarhetsindex för svensk text, Lix, för första 
gången presenterades för en större publik. Boken är en populärveten-
skaplig redogörelse för ett omfattande statligt forskningsprojekt kring 
läsbarhet.  
 
Forskningsprojektet som Björnsson ledde var utformat enligt ameri-
kansk modell. Den första läsbarhetsformeln lanserades i USA på tjugo-
talet och de följande årtiondena producerade amerikansk läsbarhets-
forskning läsbarhetsformler med imponerande frenesi – i början av sex-
tiotalet var ett trettiotal olika formler i omlopp (Platzack 1973:6). En av 
de mer inflytelserika läsbarhetsagitatorerna var Flesch (1949), vars läs-
barhetsformel också stått modell för La Sapienzas italienska version 
(Piemontese 1996:96). 
 
Hur går det då till att göra en läsbarhetsformel? Alla läsbarhetsformler 
bygger på något som kallas för multipel korrelationsanalys. Metoden 
går ut på att man först ger en grupp testläsare i uppgift att bedöma ett 
antal autentiska texter på en skala från lättläst till svårläst.3 Därpå följer 
den språkliga analysen. Man har redan på förhand valt ut en uppsätt-
ning så kallade läsbarhetsfaktorer som man tror har betydelse för hur 
lätt eller svår en text är att läsa. Dessa läsbarhetsfaktorer är påtagligt 
lika LL-institutionernas kriterier för att skriva lättläst. Läsbarhetsfakto-
rerna i Björnssons första studie var: 
 

 ovanliga ord 
 centrala ord 
 olika ord 
 ordlängd 
 långa ord 
 flerstaviga ord 
 abstrakta ord 
 personord 
 meningslängd 
 långa meningar 
 bisatser per ord 
 bisatser per mening 

 
Uppgiften blir sedan att analysera distributionen av de stipulerade läs-
barhetsfaktorerna i de texter som testläsarna rangordnat och sedan jäm-

                                                 
3 Flesch lät istället skolbarn läsa ett antal texter och sedan svara på innehållsfrågor. 
Testresultatet använde han för att svårighetsgradera texterna. 
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föra distributionen av läsbarhetsfaktorerna med rangordningen av tex-
terna. 
 
Konkret betyder det ungefär att pröva om de texter som testläsarna pe-
kat ut som svåra också tenderar att uppvisa genomsnittligt ovanligare, 
olikare, längre, flerstavigare, abstraktare ord, färre personord och cen-
trala ord (som hos Björnsson motsvaras av småord som markerar per-
sonligt tilltal), längre meningar, fler mycket långa meningar, fler bisat-
ser per ord och fler bisatser per mening, än vad de texter gör som testlä-
sarna pekat ut som lätta. Forskaren får naturligtvis inte veta förrän ef-
teråt hur testläsarna rangordnat texterna. 
 
Det multipla i metoden betyder att läsbarhetsfaktorerna får poäng efter 
hur väl de för varje text motsvaras av (korrelerar med) varje testläsares 
bedömning av texten. Sedan räknar man ut vilka faktorer, eller vilka 
kombinationer av faktorer, som får högst sammanlagd poäng (det vill 
säga som korrelerar bäst) med försökspersonernas sammanlagda rang-
ordning av texterna. De faktorer som på så sätt får högst poäng går vi-
dare till själva läsbarhetsformeln. 
 
Den som använt Lix vet vilka läsbarhetsfaktorer det var som vann i 
Björnssons test, nämligen meningslängd och ordlängd med tröskelvär-
det 6 tecken. Det är i själva verket samma faktorer som vunnit i de fles-
ta, om inte alla, korrelationsanalyser för läsbarhetsformler (Miller 
1963:134f; Piemontese 1996:93). Just för den svenska läsbarhetsfor-
meln gäller att ju lägre Lix-värde desto lättlästare text. Det visar sig att 
Lix-värdet för olika texttyper i princip fördelar sig längs en skala från 
20 till 60, med barnböcker närmare 20 och facklitteratur närmare 60 
(Björnsson 1968:109). 
 
Björnsson var noga med att påpeka att det inte fungerar att förenkla en 
text som fått högt Lix-värde bara genom att korta meningarna och för-
söka hitta kortare ord. Lix är ett symtomtest och inte ett orsakstest. 
Platzack (1973) kallar därför forskningen kring läsbarhetsformlerna för 
symtomanalys. Mot symtomanalysen, eller snarare vid sidan av sym-
tomanalysen, ställer Platzack det han kallar för orsaksanalys, som han 
förknippar med psykolingvistisk forskning på sextiotalet (Avsnitt 
2.5.1).  

2.4 Distinktionen lätt att läsa – lätt att förstå 
Att en text får ett lågt Lix-värde betyder alltså inte per definition att 
texten är lätt att förstå. Det är i själva verket mycket vanligt med lättläs-
ta texter som ändå är svåra att förstå.  
 
En av de viktigaste anmärkningarna Björnsson gör om sin egen läsbar-
hetsformel är skillnaden mellan läsbarhet hos en text och förståelsen av 
en text (Björnsson 1968:22). Läsbarheten är en egenskap hos text som 
enligt Björnsson går att betrakta som mer eller mindre absolut, och man 
kan ta Lix till hjälp för att mäta denna egenskap. En text som är lätt att 
förstå har visserligen också oftast ett lågt Lix-värde, men Lix mäter inte 
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begripligheten hos texten (med begripligheten menar jag potentialen 
hos texten att bli förstådd av en godtycklig läsare). Piemontese 
(1996:105,109) är också mycket noga med att inskärpa denna distink-
tion. Om läsbarhet är ett absolut begrepp, så är förståelse av en text – 
textens begriplighet – ett relativt begrepp.  
 
Förståelsen av en text är relativ därför att den är beroende bland annat 
av balansen mellan författarens utfästelser och läsarens förväntningar, 
som båda är socialt betingade (Hellman 1992:3). För de flesta texter vi 
läser gäller att om texten ska bli meningsfull för oss som läsare så mås-
te vi kontinuerligt göra slutsatser, så kallade inferenser, som inte är 
självklart härledbara ur orden i texten. För att förstå måste vi ha känne-
dom om en hel mängd sakförhållanden i världen utanför texten. Kun-
skap om olika egenskaper som brukar känneteckna texter som liknar 
den vi har framför oss, hjälper oss att göra texten meningsfull för oss. 
Förståelsen hänger därför mycket på ”vad författaren antar att läsaren 
redan vet eller kan sluta sig till själv” (Hellman 1992:3 [min fria över-
sättning]). 

2.4.1 Metaforik 
Vi behöver som läsare bland annat ha kunskap om, och träning i, olika 
stilfigurer i språkbruket. Framförallt gäller detta metaforiska stilfigurer 
– det vill säga när en språklig enhet med grundtillhörighet i en seman-
tisk domän överförs till en annan semantisk domän. I mindre språkve-
tenskaplig miljö talar man om överförd betydelse. 
 
Journalistisk text är ofta rik på metaforiska stilfigurer, och är bland an-
nat därför tacksam att använda som exempel på att en text kan vara lätt 
att läsa men därför inte nödvändigtvis lätt att förstå. 
 
Följande text är ett utsnitt ur en sportjournalistisk artikel (en så kallad 
sportkrönika) om ledningsorganisationen för det svenska landslaget i 
ishockey. Hela artikeln har Lix 29,9 vilket indikerar en lätt text. 
 

Roterande tränare. Ny förbundskaptensprofil. 
    
Begreppen tar svensk hockey tillbaka i sån fart att ruta ett bara 
svischar förbi och Rickard Fagerlund och Peter Wallin måste 
känna sig som Bill Murray i "Måndag hela veckan". Det är ju 
samma visa igen. Det var ju det där de höll på med i slutet av för-
ra årtusendet och ingen ville ha. 

(Esk 2004) 
 
För att få ut något meningsfullt av texten måste vi bland annat: 
 

1 förstå att begreppen refererar till roterande tränare och ny 
förbundskaptensprofil och att begreppen används metafo-
riskt som en levande aktör 
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2 förstå att ruta ett är en spelmetafor (eller filmmetafor?) i 
den överordnade metaforen (1) 

 
3 förstå att i den överordnade metaforen så är ruta ett bara 

svischar förbi är ett retoriskt uttryck för att vi som har em-
patin hos svensk hockey (som är ett passivt offer för be-
greppen), upplever att det är referenspunkten, det vill säga 
ruta ett, som rör sig, när det i själva verket är svensk hockey 
som rör sig bakåt (och att det bara är i metaforen som rörel-
sen sker i rummet) 

 
4 veta att Rickard Fagerlund och Peter Wallin representerar 

ledningen för ishockeylandslaget 
 

5 veta att Måndag hela veckan är en film och vilket som är 
huvudtemat i filmen (nämligen att varje morgon som hu-
vudpersonen vaknar till väckarklockan så har tiden skruvats 
tillbaka ett dygn, vilket betyder att huvudpersonen genom-
lever samma dygn om och om igen) 

 
6 veta eller räkna ut att Bill Murray är identisk med antingen 

huvudrollskaraktären i Måndag hela veckan eller också med 
den skådespelare som spelar huvudrollen i filmen 

 
7 förstå att visa den här gången inte har omedelbart med mu-

sik att göra utan här får betyda något i stil med metod 
 

8 dra slutsatsen att förra årtusendet i själva verket ligger bara 
några få år tillbaka i tiden och dessutom förstå att författa-
ren med den (skenbara) överdriften vill säga att han tycker 
att systemet (med roterande tränare och ny förbundskap-
tensprofil) inte fungerade för några år sedan och att ishock-
eyledningen inte borde göra det de gör, nämligen upprepa 
samma system. 

 
Sista meningens små ord ju och ingen implicerar till slut att om jag som 
läsare klarat att lösa alla de inferensuppgifter som representeras av 1 till 
och med 8 ovan så är jag välkommen in i den värme som alstras i en 
enad front mot landslagsledningens dumheter. Och den värmen är det 
nog svårt att motstå i det läget. 
 
LL-institutionerna menar att deras målgrupper generellt har problem 
med att exekvera de inferenser som krävs för att läsa den här typen av 
text. Ishockeyartikeln kan vara fullständigt obegriplig för deras läsare. 
Jag tror att ishockeyartikeln är obegriplig eller svårbegriplig för väldigt 
många läsare långt utanför LL-institutionernas målgrupper.  
 
Jag vill understryka att jag tycker att ishockeyartikeln är en rolig och 
utmärkt artikel. Men så är den heller inte någon informationstext som 
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är tänkt att vara lätt för alla att förstå. Den är i första hand en grupp-
stärkande text för redan tidigare sportintresserade personer. 
 
Det är emellertid ganska vanligt med utstuderade metaforiska språkle-
kar även i informationstext som är avsedd för alla. För ett par år sedan 
drev Stockholms stad en informationskampanj mot langning på en sär-
skild webbplats. Indexsidan hade två rubrikalternativ under en bild på 
en flicka som låg utslagen på en soffa 
 

Som du langar får hon ligga 
 

Tack för flaskan, den var god Hälften spydde, resten dog 
 
Rubrikerna dramatiserade man ytterligare genom att låta dem realiseras 
på skärmen med ett ord i taget. Vems offentliga språk är det man an-
vänder här? Inte allas, anser jag. Jag tror att mycket av den kommuni-
kativa effekten i budskapet ligger just i den ömsesidiga bekräftelsen 
mellan skribent och läsare – i tillfredsställelsen över att lyckas formule-
ra gåtan respektive lösa den. Men för den som inte lyckas spela språk-
spelet – för den personen är textens budskap begravt under ett lager av 
krypterad information. 
 

2.5 Psykolingvistisk läsforskning 
Forskningsområdet är omfattande och jag kommer att begränsa min 
framställning till de delar som går att koppla direkt till LL-
institutionernas kriterier för att skriva lättläst (Avsnitt 2.1.1). 

2.5.1 Syntaxens roll 
Platzack (1973) menar att den läsbarhetsforskning som var först med 
att klä på sig attributet psykolingvistisk, försökte identifiera manifesta 
orsaker till att texter är svåra eller lätta – inte bara hitta korrelationer 
mellan läsbarhetsbedömningar och läsbarhetsfaktorer.  
 
Tidig psykolingvistisk forskning över huvud taget erbjöd sig att inte 
bara visa utan också förklara varför vissa syntaktiska konstruktioner var 
svårare än andra. Man lutade sig tungt mot ett transformationsgramma-
tiskt grundantagande om hur språkperception går till, nämligen att vi 
avkodar språkliga meddelanden om världen som enkla predikatstruktu-
rer. I dessa strukturer är satsen den grundläggande analysenheten. No-
minala element grupperar sig enligt syntaktiska regler kring predikat 
och uttrycker olika semantiska roller (Harley 2001:245). Utsagan Laura 
kysste Lars liksom frågan Kysste Laura Lars? antas ha en underliggan-
de kognitiv representation som kan uttryckas i predikatlogiska termer 
(Tabell 1). 
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Tabell 1: Predikatlogisk satsstruktur 

Predikat Argument 1 
(agent) 

argument 2 
(patient) 

KYSSTE LAURA LARS 

 
En sådan predikatstruktur eller proposition motsvarar en djupstruktur 
eller kärnsats hos Chomsky (Harley 2001:248ff; Platzack 1973:21). Till 
dessa kärnsatser kan vi enligt Chomskys ursprungliga modell derivera 
mer komplexa satser med hjälp av transformationsoperationer. Enligt 
den rådande hypotesen var denna syntaktiska process helt oberoende av 
processer på andra nivåer, till exempel den semantiska nivån. Syntaxen 
opererade autonomt. Psykolingvisterna menade att det borde ta längre 
tid för oss att läsa (eller höra för den delen) Lars blev kysst av Laura än 
Laura kysste Lars redan av den anledningen att hjärnan för att tolka 
passivsatsen tvingas arbeta med den minneskrävande passivtransforma-
tionen. Ju fler transformationer desto längre processtid var den grund-
läggande hypotesen, som emellertid inte överlevde sextiotalet (Platzack 
1973). Det var ingen som kunde visa att i och för sig längre lästider 
verkligen berodde på syntaktisk konstruktion och inte på till exempel 
längd på uttrycket.  Men fortfarande är passivkonstruktioner något som 
både institutionell språkvård och LL-institutioner bestämt avråder sina 
skribenter från att använda, om det går att byta mot aktivt sats istället. 
 
Ett av syntaxforskningens älsklingsfenomen är så kallade garden path 
sentences:  
 

Ordföranden för Kommunal bakom ljuset  
 
Ordet för i exemplet kan läsas antingen som preposition eller som verb. 
Prepositionsläsningen resulterar i ofullständig sats med ett egendomligt 
prepositionsattribut till Kommunal. Vad är det som gör att vi hamnar 
fel? Frågan är fortsatt het bland syntaxforskare och debatten handlar 
om vilken nivå som har företräde i den mänskliga parsningen – syntax 
eller semantik, eller om de interagerar (Harley 2001:264).4 Garden 
path-meningar är exempel på sådant som LL-skribenten enligt Centrum 
för lättlästs kriterium ”Skriv misstänksamt” ska vara uppmärksam på. 
 
Kriteriet ”Skriv huvudsatser” ser också ut att ha stöd hos sextiotalets 
psykolingvister. Jag återkommer till både passivkonstruktion och bisat-
ser i avsnitt 3.2.1. 

                                                 
4 Harley refererar ingen forskning om garden path som ett frekvensfenomen, det vill 
säga studier med hypotesen att vi väljer den väg genom meningen som är mest bekant 
därför att vi sett den fler gånger förut, och att den vägen någon gång kan vara fel. 
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2.5.2 Ord och semantik 
 

Vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det 
vita papperet från vänster till höger, åter och åter. Och varelser, 
natur eller tankar, som en annan har tänkt, nyss eller för tusen år 
sen, stiger fram i vår inbillning. Det är ett underverk större än att 
ett sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts att gro. Och det sker 
var stund. 

(Lagercrantz 1996) 
 

”… stiger fram i vår inbillning”. Troligen utan att avse det så beskriver 
Olof Lagercrantz här vad jag uppfattar som kärnan i senare psykoling-
vistiskt läsforskning. Poängen är ungefär denna: vad som händer när vi 
läser är att i takt med att vi betar av tecknen till betydelsebärande enhe-
ter så triggar dessa enheter kolossala nätverk av mentala representatio-
ner. Har vi en gång avkodat till exempel ordet bil så utlöser detta en 
explosion av associationer där hela vår mentala representation av be-
greppet ”bil” – vilka bilar vi upplevt var och tillsammans med vem, hur 
de luktat, hur vår kulturs kollektiva representation av ”bil” är beskaf-
fad, vilka syntaktiska grannar ordet bil brukar ha och så vidare – träder 
in och är med och bestämmer hur vi förstår texten. 
 
Just & Carpenter (1980) ser läsprocessen som en seriell avkodnings-
process – krävande för korttidsminnet – som i varje möjligt tillstånd (”i 
var stund” som Lagercrantz skriver) hämtar tolkningsinformation från 
långtidsminnet. Modellen påminner inte så lite om den klassiska struk-
turalismens beskrivning av syntagmatiska och associativa relationer i 
språk – vi måste avkoda tecken i serie (syntagm) för att betydelse (as-
sociationer) ska uppstå (de Saussure 1970:155). 
 
Tankar som stiger fram i vår inbillning, mentala representationer av be-
grepp, tolkningsinformation från långtidsminnet. Dessa är olika sätt att 
beskriva den bakgrundskunskap som mobiliseras av språkliga stimuli 
och som en LL-skribent måste försöka identifiera och sedan explicitgö-
ra eller förklara – ingenting får tas för givet. 
 
Ord, ordigenkänning och ordförståelse får enormt mycket utrymme i 
den psykolingvistiska läsforskningen från slutet av sjuttiotalet och 
framåt. Lustigt nog liknar forskningsmetoderna väldigt mycket Björns-
sons multipla korrelationsanalys. Psykolingvisterna använder sig av 
försökspersoner som får läsa ord eller texter. Ögonfixeringar och/eller 
knapptryckningsfördröjningar registreras. Sedan gör man just en multi-
pel korrelationsanalys av tid för ögonfixering/till knapptryckning och 
olika egenskaper hos de ord (eller icke-ord) som ingår i testet. 
 
En viktig ordigenkänningsfaktor är den psykolingvisterna kallar seman-
tic priming – man påskyndar igenkänningen av ett ord i en experiment-
situation om man grundar med ett annat semantiskt närliggande ord 
(Harley 2001:149). Om vi till exempel först blir presenterade för ordet 
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gris så går det fortare att läsa ordet slaktare direkt efteråt än till exem-
pel ordet mäklare. Termen priming är egentligen reserverad för under-
sökningsmetoden. Priming-tester ger experimentellt stöd för existensen 
av de nätverk av mentala representationer som mobiliseras när vi läser 
och som jag talade om nyss. 
 
LL-institutionerna menar att LL-skribenten har större chans att matcha 
bakgrundskunskap hos sina läsare om hon så långt som möjligt försö-
ker att hålla sig till ”enkla ord” (Wiman 2004:10). Och ett ord som är 
enkelt är nästan alltid ett högfrekvent ord (Piemontese 1996:141; De 
Mauro 1980:149ff). Ordfrekvens är också den allra mest beforskade 
faktorn inom psykolingvistisk läsforskning.  
 
Det omvänt proportionella förhållandet mellan ett ords frekvens och 
dess längd är mycket svår att betvivla efter Zipfs klassiska statistiska 
arbeten (Zipf 1949:63f). Ordlängden i ett godtyckligt språk avtar med 
stigande frekvens, oavsett om man mäter längden i fonem, stavelser el-
ler bokstäver. Vad detta sedan beror på är inte lätt att veta, men Zipfs 
egentligen mycket psykolingvistiska förklaringsmodell innehåller bland 
annat följande tes: saker som vi använder ofta får inte vara tids- och ut-
rymmeskrävande, vi måste kunna plocka fram dem snabbt och mer el-
ler mindre automatiskt.  
 
Lite förenklat kan man säga att kortare ord är enklare ord (som vi redan 
sett i avsnitt 2.3 om Lix), men enklare ord är också vanligare ord, och 
vanligare ord är lättare att förstå och också lättare att känna igen. 
 
Whaley (1980) prövade hur lång tid det tog för hans försökspersoner att 
känna igen ord och icke-ord genom att försökspersonerna fick trycka på 
en knapp för ord eller en för icke-ord. Whaley hade klassificerat orden 
efter en lång uppsättning variabler, inklusive olika former av ord-
längdsmått, bokstavsfrekvens, sannolikhet för bokstavskombinationer, 
ordfrekvens, fantasieggandegrad (!), konkrethet, associationspotential 
och den ålder vid vilken ordet lärs in. Whaley ansåg sig kunna kontrol-
lera alla variabler så att han kunde mäta effekten av var och en obero-
ende av de andra. Ordfrekvensen visade sig vara ”den ojämförligt kraft-
fullaste” enskilda prediceringsfaktorn för ordigenkänningstid.  
 
Men ordfrekvens är långt ifrån någon entydig företeelse. Jag har redan 
beskrivit hur man på La Sapienza kompenserat för frånvaro av vanliga 
vardagliga ord som soppa och plommon i den ursprungliga frekvens-
ordlistan (Avsnitt 2.1.2). Det beror på att ordlistorna extraheras ur 
skriftspråkliga korpusar. Korpusarna är som regel balanserade, det vill 
säga man har försökt få så representativ distribution som möjligt för de 
ingående texterna. Men materialet är fortfarande skriftspråkligt vilket 
kan leda till överrepresentation av väldigt specifika begrepp (Avsnitt 
2.1.2) och underrepresentation av vardagliga ord.5 Korpusen måste för-
stås vara mycket stor för att bli något sånär tillförlitlig, men den måste 
                                                 
5 Transkriberade talspråkskorpusar finns, men är få och av förklarliga skäl mindre 
(hur många lingvister åtar sig med glädje transkriptionsarbetet?). 
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också uppdateras eller kompletteras kontinuerligt, om man vill att den 
ska spegla samtida språkbruk. Modeord som var populära när korpusen 
samlades in kan ha utplånats nästan helt ur vokabulären några år sena-
re. 
 
Läsning, inklusive enkel ordigenkänning, tycks vara en mångdimensio-
nell aktivitet. Danielsson (2003) har visat att även nybörjarläsare 
(svenska barn i sex- och sjuårsåldern) utnyttjar morfologisk, syntaktisk 
och semantisk kontext vilket inbegriper utomspråklig kunskap om värl-
den (Danielsson 2003:61). Kontext, prototypiskhet, ordlängd, seman-
tisk laddning och tidigare förekomst i aktuell text är alltså bara några 
faktorer som konkurrerar med (eller förstärker) frekvensfaktorn vid av-
kodning och förståelse av ord i text. 

2.5.3 Anaforisk och annan referens 
Ett anaforiskt element är ett ord som dyker upp som ersättning för ett 
namn eller ett annat nominalt element (den så kallade antecedenten) 
som talaren eller skribenten introducerat tidigare (Harley 2001:322). 
Dessa ersättningsord är i typfallet pronomen. De anaforiska referenser-
na är en fundamental ingrediens i språklig kommunikation, och hjälper 
bland annat till att markera tema-remastruktur.  
 
Enligt Centrum för lättlästs riktlinjer ska LL-skribenten vara försiktig 
med att ersätta ett introducerat nominal med pronomen. Centrum för 
lättläst kallar detta ”Skriv samma ord”. Wiman (2004) exemplifierar 
med hur skribenten refererar tillbaka till en folkilsken räv i följande tid-
ningsnotis i 8 Sidor: 
 

–  –  –  87-årige Arthur Månsson är ute på promenad i Guöviken. 
Plötsligt blir han anfallen av en folkilsken räv. Räven biter ho-
nom i benet och i handen. Det skulle räven inte ha gjort. Arthur 
tar räven i nackskinnet, bär räven till vedboden och slår ihjäl den. 

  (Wiman 2004) 
 
Den uppmärksamma läsaren har redan sett att texten faktiskt innehåller 
en anaforisk referens till en folkilsken räv, nämligen sista ordet den. 
han och honom är anaforiska referenser till 87-årige Arthur Månsson. 
Skribenten refererar också tillbaka till en hel verbfras (eller handling) – 
biter honom i benet och i handen – med pronomenet det.  
 
Räv-texten är i själva verket också ett utmärkt exempel på hur svårt det 
är för oss att frigöra oss från anaforisk referens. Det finns åtskillig 
forskning om hur vi gör och hur vi uppfattar tillbakareferenser över hu-
vud taget och inte minst pronomen (Harley 2001:324f; Carlson 
2004:96). Men det tycks inte finnas någon som kommit på tanken att 
undersöka vad som skulle hända om vi valde att låta bli anaforisk refe-
rens. 
  
Men kriteriet ”Skriv samma ord” betyder inte bara att man ska vara 
sparsam med pronominell referens. Man ska också försöka benämna 
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saker på samma sätt genom texten och undvika synonymer. Jag borde 
till exempel ha fortsatt med ”anaforisk” referens nyss, och inte växlat 
till ”pronominell”.  
 
Tekniken att undvika referentiell variation kallas också för temaupp-
repning (i motsats till temaprogression). Centrum för lättläst talar för 
temaupprepningen med argumentet att man undviker tvetydighet: 
 

Laura fångade en fisk i en sjö. Det var en gädda. Den var avlång 
och grön. 
 
Laura fångade en fisk i en sjö.  
Fisken var en gädda.  
Gäddan var avlång och grön. 
 

Det ska med andra ord framgå att det var fisken som var en gädda, inte 
sjön, och att det var fisken, det vill säga gäddan, som var avlång och 
grön, inte sjön. gädda är en temaprogression men gädda är en hyponym 
(en specificering) till fisk, inte en synonym. Och det är tillåtet. 
 
På La Sapienza betonar man både de textbindande och de tvetydighets-
skapande egenskaperna hos anaforiska element, och rekommenderar 
temaupprepning om det är långt mellan anafor och antecedent (Piemon-
tese 1996:151). 

2.6 LL-text och Grice samarbetsprincip 
LL-text upplevs ofta som fyrkantig, stolpig och banal. Varför är det så? 
Huvudsatskriteriet skulle kunna vara en förklaring. Men vi ska se att 
kriteriet kanske inte används så mycket i praktiken (Avsnitt 3.2.1). En 
hög andel vanliga ord gör säkert inte heller något konstigt intryck. Där-
emot tror jag att temaupprepningen, men också ett mycket noggrant 
bruk av kriterier som ”Skriv konkret” och ”Skriv direkt”, alla är uttryck 
för en allmän princip i LL-text som bidrar till känslan av banalitet och 
fyrkantighet, nämligen explicitheten. 
 
Wiman (2004:6) menar att detta med att skriva LL-text ”i grunden” 
handlar om att så långt det går eliminera läsarens behov av förkunska-
per för att förstå texten. Om därmed så lite som möjligt ska lämnas åt 
läsaren att inferera själv, då måste LL-skribenten uttrycka mer informa-
tion explicit än i annan textproduktion. Detta är ett ovanligt sätt att 
skriva på och resulterar i en särpräglad stil. Med hjälp av en mycket in-
flytelserik kommunikationsmodell från slutet av sextiotalet ska jag för-
söka att närmare beskriva det stilistiskt särpräglade i LL-text. 
  
Språkfilosofen Paul Grice kommunikationsmodell (Grice 1975) beskri-
ver ett regelsystem som enligt Grice verkade ligga till grund för social 
interaktion i allmänhet och samtal i synnerhet.  
 
Grice kallade den överordnade kommunikationsregeln för samarbets-
principen (cooperative principle). Samarbetsprincipen liknar det som 



 21 

inte minst i språkvårdssammanhang brukar kallas mottagaranpassning. 
Grice menade att alla samtal försiggår med samarbetsprincipen som ut-
gångspunkt. Vi är så att säga förprogrammerade för att skapa jämlikhet 
och ömsesidig förståelse. För att upprätthålla denna sociala balans mås-
te vi laborera med fyra delmaximer, som i lätt kondenserad form kan 
uttryckas såhär:  
 

 Maximen om kvantitet: Leverera precis så mycket informa-
tion som situationen kräver – varken mer eller mindre  

 
 Maximen om kvalitet: Säg inget du vet är falskt eller som du 

saknar adekvat bevis för  
 
 Maximen om relevans (relation hos Grice): Håll dig till vad 

som är relevant för situationen 
 
 Maximen om stil (manner): Var tydlig, otvetydig, kortfattad, 

logisk 
 
Poängen med modellen är att visa att maximerna är instrument, ett 
slags reglage, som vi kan manipulera med. Är vi till exempel ironiska 
så manipulerar vi med maximen om kvalitet – det vi säger är precis vad 
vi inte menar. Man kan säga att vi skruvar ner kvalitetsreglaget till ne-
gativt maximum. Det är detta som kännetecknar ironi, som är ett viktigt 
instrument i våra språkspel. De flesta människor lär sig att känna igen 
och att använda ironi för de sociala miljöer de vistas inom. 
 
Ironi är däremot mycket olämpligt i LL-text. Man får inte manipulera 
med kvalitetsmaximen. Men den egenskapen är inte unik för LL-text 
och gör inte texten särskilt avvikande. Det som gör att människor upp-
lever LL-text som så fyrkantig är istället att all sakinformation och nöd-
vändig bakgrundskunskap uttrycks explicit – att maximen om kvantitet 
är extremt uppskruvad. Det betyder bland annat att det blir svårt att be-
rätta roliga historier i LL-version.  
 

Two taxis collided and 30 Scotsmen were taken to hospital. 
   

Samma historia med nödvändig bakgrundskunskap explicit uttryckt: 
 

Scotsmen are very mean. They travel in enormously overcrowded 
taxis to avoid paying full fare. Once two taxis containing 30 
Scotsmen collided. The passengers were taken to hospital. 

 
Exemplet (Wilson & Sperber 1986:5) illustrerar på ett utmärkt sätt att 
om vi skruvar upp kvantitetsmaximen extremt mycket – därför att vi 
tycker att situationen kräver det – då följer stilmaximen obönhörligen 
med. Resultatet kan bli påtagligt säreget.  
 
Jag menar nu att myndighetsinformation inte behöver och inte bör vara 
spirituell eller underfundig, och om LL-versionen är lättare att förstå så 
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är den lämpligare. Banaliteten kanske snarare är ett gott tecken. Miller 
(1963) säger om arbetet med att skapa lättlästa texter: 
  

We are concerned here with the effectiveness of the communica-
tion process qua communication, and not with the writer’s ability 
to create a mood, stir the emotions or inflame the imagination. An 
easy passage may be pretty dull stuff, but this does not worry us 
for the present. 

(Miller 1963:133) 

2.7 Konflikten mellan explicithet och kvantitet 
Om vi är överens om att LL-skribenten måste uttrycka mer information 
explicit än i annan textproduktion, att hon måste ge explicit uttryck åt 
fler relationer och sakförhållanden, då måste LL-text också bli längre 
än annan text.  
 
Intressant nog finns inget enskilt kriterium i Wimans (2004) handbok 
som föreskriver explicithet. Jag tror att detta har att göra med att ett så-
dant kriterium skulle bli oförenligt med ett annat kriterium – ”Skriv 
kort”. LL-text är mycket riktigt ofta kort. Det var svårt för mig att hitta 
parallelltexter till läsförståelsetestet där LL-versionen var lika lång. 
Detta berodde i sin tur på att LL-versionerna inte var likvärdiga ur in-
formationssynpunkt. LL-versionerna var visserligen explicita, men de 
uteslöt också helt en mer eller mindre stor mängd information.  
 
Det är mycket, mycket svårt att vara både explicit och att fatta sig kort. 
En text under produktion vars informationsinnehåll växer når alltid ett 
gränsvärde bortom vilket ytterligare information försämrar förståelsen 
av texten. Det hävdar i alla fall Piemontese (1996:92): 
 

Ju hårdare man arbetar på att med olika medel förenkla en text, 
desto mer trängande blir behovet att välja mellan att öka informa-
tionsmängden på bekostnad av tillgängligheten, eller att öka till-
gängligheten på bekostnad av informationsmängden (som till slut 
hade gått förlorad i vilket fall som helst). [min fria översättning]  

 

3 Material och metod 
Skälen till att jag ville försöka testa om informationstext i LL-version 
är generellt lättare att förstå är i huvudsak två. Dels har jag själv många 
gånger upplevt att det har varit lättare att ta till sig information i LL-
version. Dels har så vitt jag vet ingen försökt jämföra läsförståelseef-
fekten av autentiska LL-texter med normaltexter, trots att parallellver-
sioner produceras.  
 
En parallelltextstudie på autentiskt material har gjorts där utredaren 
emellertid inte jämför versionerna (Bäverstam 2000). Bäverstam gör en 
läsförståelseundersökning med hjälp av elever på Svenska för invandra-
re (SFI), men bara på LL-versionen. En parallelltextstudie har gjorts, 
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där utredaren själv skrivit LL-versionen (Dahlstrand 2004). Jag tycker 
att detta är problematiskt ur validitetssynpunkt. Ytterligare en studie 
har gjorts med utvärdering av författarens egna LL-versioner (Svengård 
2004). Svengård beskriver hur svårt det var att skriva LL-versionerna. 
Att skriva LL-text kräver oerhört mycket självdisciplin, träning, fantasi 
och empati (Piemontese 1996:77f; 121f). Det är inte för inte som tekni-
ken heter ”kontrollerat skrivande” i Italien.  
 
Både på Centrum för lättläst och på La Sapienza (Piemontese 
1996:105f) har man genomfört attitydutvärderingar och intervjuunder-
sökningar inom LL-målgrupperna.  

3.1 Testtexter 
Till mitt läsförståelsetest valde jag ut en längre och två kortare texter 
som producerats med syftet att ge människor information i LL-version 
(inte med syftet att göra ett läsförståelsetest).  Faktainnehållet i de båda 
versionerna måste vara någorlunda jämförbart, och de måste vara nå-
gorlunda lika långa.  
 
Den längre texten finns att läsa i sin helhet på en ny webbplats med 
myndighetsinformation som Statskontoret producerat (Statskontoret 
2004). Texten är en presentation av Sveriges parlamentariska organisa-
tion och har rubriken Sveriges offentliga sektor. Texten finns i normal-
version, i LL-version, samt översatt till nio språk. Webbplatsen erbju-
der också möjligheten att få text uppläst genom talsyntes. Syntesen är 
emellertid bara implementerad för svenska och engelska.  
 
Texten var för lång för att jag skulle kunna använda hela som testtext. 
Därför har jag skurit bort tre fjärdedelar bakifrån. Kvar blev inledning-
en och avsnittet om primärkommunerna (Bilaga 1A).  
LL-texten är bearbetad av Centrum för lättläst (Bilaga 1B).  
 
Normalversionen har blivit 311 ord lång, och LL-versionen har blivit 
285 ord lång. LL-versionen gör intryck av att inte avvika stilistiskt lika 
mycket som många andra LL-texter. Texten innehåller åtskilliga fakta 
om det parlamentariska systemet som antagligen väldigt många vuxna 
medborgare har kunskap om. 
 
De kortare texterna är en del av en omfattande elektronisk dokumenta-
tion av riksdagsbesluten (Riksdagen 2004). Det är fråga om ett slags 
mycket kondenserade texter som kallas ”Riksdagsbeslut i korthet” och 
som publiceras i normalversion och i LL-version. Vanliga versionen 
och LL-versionen skiljer sig ofta märkbart åt grafiskt och stilistiskt. 
Båda versionerna är skrivna av riksdagens informatörer som gått kurs i 
att skriva lättläst genom Centrum för lättläst. 
  
Texterna är ofta mycket korta (100-150 ord) varför jag valde ut två tex-
ter. Dessa två texter testas samtidigt i läsförståelsetestet. Den ena hand-
lar om ett beslut att ge regeringen i uppdrag att utvärdera behandlingen 
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av häktade personer. Den andra handlar om ett beslut om svensk policy 
för valfångst. Båda besluten är tagna under 2003/2004 års riksmöte. 
 
Jag har kapat fyra rader i normalversionen av beslutet om häktade, som 
refererar ett avslag på motioner om andra kriminalvårdsfrågor, något 
som inte berörs i LL-versionen. Också utskottskoder och referenser till 
tidigare utskottsbetänkanden har jag klippt bort från normalversionerna, 
eftersom texten måste läsas som del av sin databas om dessa ska bli 
meningsfulla. Den sammanlagda normalversionen (Bilaga 2A) har 
därmed blivit 238 ord lång, och motsvarande LL-version (Bilaga 2B) 
har blivit 351 ord lång.  
 
För att rationalisera min framställning kommer jag från och med nu att 
använda följande förkortningar för att underlätta referens till texterna: 
 

OSN  Sveriges offentliga sektor, normalversion 
OSL  Sveriges offentliga sektor, LL-version 
RBN  Riksdagsbeslut i korthet, normalversion 
RBL  Riksdagsbeslut i korthet, LL-version 

3.2 Kvantitativ textanalys 
Jag har till att börja med utsatt texterna för en analys enligt några av 
Björnssons läsbarhetsfaktorer (Avsnitt 2.3) som alltså speglas i LL-
kriterierna (Avsnitt 2.2.1), dels för att undersöka sambandet mellan 
versionerna och läsbarhetsfaktorerna (där hypotesen är att LL-
versionerna i högre grad uppvisar de egenskaper som tillskrivs lättlästa 
texter), dels för att kunna jämföra resultatet av detta helt textabsoluta 
läsbarhetstest med resultatet av det textrelativa läsförståelsetestet (Se 
distinktion läsbarhet/läsförståelse avsnitt 2.4). 
  
Jag har valt att analysera testtexterna efter följande mått: 
 

 Lix 
 passiv sats 
 bisatsfrekvens 
 ordfrekvens 
 orddistribution 

 
Man kan förvänta sig en positiv korrelation med Lix-värdet för tre av 
läsbarhetsfaktorerna (många passivkonstruktioner och subordinering 
borde resultera i längre meningar, och ovanliga ord tenderar som sagt 
att vara längre (Avsnitt 2.5.2)).  

3.2.1 Lix och syntaktiska mått 
När jag beräknat Lix har jag uteslutit rubriker för samtliga texter, trots 
att RBN/RBL uppvisar fullständig satskonstruktion i rubrik. Jag har 
också räknat kolon som meningsavgränsare om det avgränsat fullstän-
dig sats. För OSN/OSL har jag uteslutit rubriker (nominalfraser) när jag 
beräknat passiv- och bisatsfrekvens. För tabell 2 till och med 4 gäller 
att ju lägre siffra desto lättare text. 
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Tabell 2: Lix 
OSN OSL RBN RBL 

44,3 40,8 37,9 26,2 
  
   
 Tabell 3: Passivkonstruktioner per grafisk mening 

OSN OSL RBN RBL 

0,38 0 0,35 0,12 
 
   
 Tabell 4: Bisatser per grafisk mening 

OSN OSL RBN RBL 

0,42 0,36 0,50 0,92 
 
  
Den förväntade överensstämmelsen mellan Lix-värdet och övriga vär-
den infrias för tre av fyra textversioner i tabell 3, medan resultatet för 
bisatsfrekvensen onekligen är en aning förbryllande. RBL, som fick Lix 
26,2 och bara hade drygt en tiondels passivkonstruktion per mening, 
har samtidigt nästan en bisats i varje mening. 
 
Men att en skribent har använt många bisatser betyder inte att hon äg-
nar sig åt monstruösa syntaktiska katedralbyggen à la Viktor Rydberg. 
Här är den värst underordnade meningen i RBL, med tre bisatser: 
 

Riksdagen vill att regeringen ska undersöka  
hur häktade har det när de sitter inlåsta. 

3.2.2 Ordfrekvens 
Vi har sett att en text med hög andel vanliga ord antagligen inte är en 
svårläst text. För varje testtext har jag därför sökt ett mått på hur vanli-
ga ord skribenten använt. För detta ändamål matchade jag orden i varje 
text mot en frekvensordlista för de hundratusen vanligaste orden i 
Språkbankens Parole-korpus (Språkbanken 2004). Parole-korpusen får 
här representera någonting i stil med den nusvenska normalprosan, vil-
ket också är tanken med korpusen. 
 
Det program som automatiskt gjorde det annars mycket tidskrävande 
arbetet åt mig, tar Parole-korpusens frekvensordlista (som anger absolut 
frekvens för varje ord i listan) och mina fyra texter, och returnerar me-
delordfrekvensen för orden i respektive text.6 Jag har då fått fyra abso-
luta frekvensvärden, ett för varje text. Vart och ett av dessa har jag se-
dan dividerat med det totala antalet ord i Parole-korpusen, nämligen 19 
miljoner.  

                                                 
6 Jens Edlund vid Institutionen för tal, musik och hörsel på KTH (TMH 2004), har le-
vererat programskriptet som är skrivet i programmeringsspråket Perl (2004). 
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De ord i testtexterna som inte återfinns i frekvensordlistan, får ändå 
frekvensvärde 1 av programmet. Anledningen är att skillnaden mellan 
frekvensen 0 och frekvensen 1 är helt godtycklig, det är med andra ord 
rena turen för de ovanligare orden i mina texter om de råkar vara med 
bland ordlistans 100 000 ord. För säkerhets skull har jag också prövat 
med frekvensvärde 0 för de ord som inte var med. Det gav samma re-
sultat.  
 
Siffrorna i tabell 5 ska alltså tolkas så: genomsnittlig vanlighet för or-
den i texten, mätt i promille av ett lagom stort standardordförråd för 
svensk normalprosa. För tabell 5 gäller att ju högre siffra, desto lättare 
text. 
 
 Tabell 5: Medelordfrekvens i promille av orden i Parole 

OSN OSL RBN RBL 

6,2 7,2 4,6 5,4 
 
Siffrorna betyder inte mycket för den som inte är specialintresserad av 
ordfrekvens. För att tabell 5 ska bli mer meningsfull för mina läsare har 
jag därför gjort ett referenstest på två påtagligt olika texter – dels en 
konstrecension i Svenska Dagbladet, dels ett stycke ur Emil i Lönne-
berga. Konstrecensenten använde i genomsnitt 6,0 promille av orden i 
Parole, Astrid Lindgren använde 6,2 promille. 
 
Skillnaderna mellan mina testtexter är större än mellan referenstexter-
na. LL-versionerna har högre medelordfrekvens än sina motsvarande 
normalversioner. Samtidigt har normalversionen av texten om offentlig 
sektor vanligare ord än både normalversion och LL-version av riks-
dagsbesluten. Vi ser dessutom att både RBN och RBL använder klart 
mindre vanliga ord än både konstrecensenten och Astrid Lindgren. 
Förklaringen är troligen att kriminalvårds- och framförallt valfångstpo-
litik, är ganska smala ämnen. 
 
Resultatet för ordfrekvensberäkningen beror alltså av ämnet för den tes-
tade texten, men det beror också av korpusen som är ställföreträdare för 
normalprosan – många vardagliga ord är underrepresenterade (Avsnitt 
2.1.2 och 2.5.2). Resultaten i tabell 3 till och med 5 korrelerar illa med 
Lix (Tabell 2).  

3.2.3 Orddistribution 
Distributionsanalysen visar relationen i en text mellan antalet tecken-
följder som separeras av mellanslag (antalet ord eller så kallade tokens) 
och antalet olika sådana teckenföljder (ordtyper) i texten (Tabell 6). På 
det här sättet kan man se om textförfattaren upprepat sig sällan eller 
ofta. Sista raden i tabell 6 nedan visar kvoten av antalet ordtyper och 
antalet tokens, det så kallade type/token ratio, och är ett mått på hur 
pass likadana ord skribenten använt. Ju lägre värde på type/token ratio, 
desto likare ord i texten. 
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Tabell 6: Orddistributionen hos testtexterna 

 OSN OSL RBN RBL 

Tokens 311 285 238 351 

Types 183 129 154 155 

Type/ 
token 0,58 0,45 0,65 0,44 

 
Distributionsanalysen är särskilt intressant för riksdagsbeslutstexterna. 
Det visar sig nämligen att LL-versionen, som blivit den ganska mycket 
längre versionen sedan jag skurit bort fyra rader ur normalversionen 
(3.1), ändå klarar sig med (nästan) lika litet antal olika ord som nor-
malversionen. Detta tyder på att textförfattaren använt temaupprepning 
(”Skriv samma ord”), helt enligt Centrum för lättlästs riktlinjer. Mot-
svarande läsbarhetsfaktor hos Björnsson heter ”olika ord” (Avsnitt 2.3).  
 
Om jag nu ska sammanfatta resultaten av textanalysen och börjar med 
att jämföra texten om offentliga sektorn med riksdagsbeslutstexten så 
indikerar Lix att RBN/RBL är klart lättare (Tabell 2). För ordfrekven-
sen är det tvärtom (Tabell 5) medan orddistributionsanalysen neutrali-
serar situationen (Tabell 6). De syntaktiska måtten ger också motsägel-
sefulla besked (Tabell 3 och 4). 
 
Den förväntade korrelationen med Lix är tveksam och svårtolkad för de 
syntaktiska måtten, och den är klart bräcklig, för att inte säga komple-
mentär, för ordfrekvensen. För orddistributionen har jag inte förutspått 
och heller inte fått någon meningsfull korrelation med Lix. 
 
Om jag nu istället jämför versionerna parvis med varandra så kan jag 
konstatera att resultaten visar åtminstone en tendens (med undantag för 
bisatsfrekvensen), nämligen att LL-versionerna har rätt symtombild 
visavi sina motsvarande normalversioner, och det är den relationen 
(alltså den mellan en text och dess parallellversion) som är själva ana-
lysföremålet i min uppsats. LL-versionerna har alltså lägre Lix-värde, 
färre passivkonstruktioner, vanligare ord och relativt färre ordtyper 
(lägre type/token ratio) än sina motsvarande normalversioner.  
 
Min lilla textanalys har visat att LL-versionerna verkar vara mer lättläs-
ta än motsvarande normalversioner. Men är de också lättare att förstå? 
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3.3 Undersökning 

3.3.1 Testfrågorna 
Vid konstruktionen av testfrågor för läsförståelsetestet (Bilaga 1C och 
Bilaga 2C) har jag konsulterat en dokumentation av den internationella 
läsförståelseundersökningen med grundskoleelever – The IEA Study of 
Reading Literacy (Elley 1994).  
 
Jag har uteslutande använt mig av flervalsfrågor. Jag ville kunna kvan-
tifiera alla data för att projektet inte skulle bli för stort och spretigt. 
Dessutom säger IEA-undersökningan om flervalsfrågor att man efter en 
lång debatt i frågan tillsatte en styrkommitté som genomförde en empi-
risk studie över skillnader mellan flervalsfrågor och öppna frågor (på 
nioåringar). Studien visade samma sak som liknande studier på äldre 
försökspersoner visat, nämligen att resultaten för flervalsfrågorna är 
mycket lika resultaten för de öppna frågorna men att flervalsfrågorna är 
snabbare, och populärare hos studenterna (Elley 1994:8f).  
 
När jag formulerat testfrågorna har jag försökt följa IEA-
undersökningens modell med tre typer av frågor. Den första typen är 
frågor vars svar går att hitta genom att skanna texten och teckenmatcha 
med svarsalternativen (till exempel fråga 5 till OSN/OSL), jag kallar 
denna typ för läsa innantill-frågor. Den andra typen är parafrastiska 
frågor (svaret är formulerat med olika ord i svarsalternativ och text), 
och den tredje typen är inferensfrågor (testläsaren måste göra egna slut-
ledningar ur stimuli i texten).  
 
Jag har vinnlagt mig om att vara tydlig, men jag har inte LL-anpassat 
testformuläret. Frågorna kommer inte i läsordning. 
 
Det är naturligtvis viktigt att det är rätt att ett felaktigt alternativ är fel, 
precis som det riktiga alternativet måste vara rätt. Man måste också 
kontrollera att inte flera svarsalternativ kan vara rätt, att det som ska 
vara rätt är fel på grund av felaktigheter i testtexten eller att svarsalter-
nativ innehåller kontradiktioner. Sista svarsalternativet i fråga 6 till 
RBN/RBL förutsätter till exempel att Sverige är medlem i Internatio-
nella valfångstkommissionen, annars är svarsalternativet nonsens (Bi-
laga 2C).7  
 
Med tanke på hur testtexterna förhåller sig till varandra så blir gärna en 
inferensfråga på normalversionen en läsa innantill-fråga på LL-
versionen. Ordet häktad förklaras till exempel i LL-versionen men inte 
i den vanliga. Jag gjorde bedömningen att jag därmed knappast kunde 
fråga vad det betyder att vara häktad. I fråga 6 i OSN/OSL-formuläret 
är jag ute efter termen bygglov, som finns i båda versionerna, men som 
saknar förklaring i normalversionen. Den blir alltså på sätt och vis en 

                                                 
7 Tyvärr har jag formulerat svarsalternativet som om det var riksdagen som var med-
lem i kommissionen, vilket naturligtvis är olyckligt. 



 29 

läsa innantill-fråga för båda versionerna, men OSN kräver mer bak-
grundskunskap om man ska vara säker på svaret.  
 
Till slut var det endast en fråga (nummer 3 på RBN/RBL-formuläret) 
som jag medvetet valde att formulera så att den (nästan) blev en klar 
läsa innantill-fråga för LL-versionen samtidigt som den var en ganska 
klar inferensfråga för RBN (Avsnitt 4.1.2). Det skulle visa sig att ytter-
ligare en fråga (fråga 9 för OSN/OSL) också hade den här statusen, fast 
jag inte hade upptäckt det från början (Avsnitt 4.1.1). 
  
Det är över huvud taget oerhört svårt att formulera ett svarsalternativ 
eller en fråga som inte gynnar den ena eller andra av texterna. Ett 
svarsalternativ till fråga 3 i testformuläret till RBN/RBL lyder så: 
 

Sverige var dåliga på att ge häktade personer möjlighet att träffa 
andra häktade 

 
Svarsalternativet parafraserar möjligheter att umgås med i RBN, och 
möjligheter att vara tillsammans med i RBL. 
 
I fråga 2 i samma testformulär har jag valt formuleringen Efter kritiken 
från Europarådets tortyrkommitté …, där jag försöker undvika kopie-
ring både av RBN:s kritik och av RBL:s verbala formulering med kriti-
serat. Exemplet visar också att när jag tvingats till orättvisa val så har 
jag strävat efter att gynna normalversionen snarare än LL-versionen.   
 
En troligen bra men enormt tidskrävande lösning på problemen kunde 
varit att ta hjälp av de pressmeddelanden, utredningsrapporter och pro-
tokollsunderlag som också är med i riksdagens elektroniska dokumen-
tation. De skulle då bli ett slags tredje supraversioner. Om jag formule-
rade frågorna efter dem så blev jag tvungen att sedan redigera bort stör-
re delen som inte gick att svara på med testtexterna, på grund av infor-
mationsbortfall. Så ambitiös har jag emellertid inte varit. 
 
Slutligen är det fortfarande jag som formulerat testfrågorna. Idealet 
hade naturligtvis varit att ha en spökkonstruktör till testformulären. 

3.3.2 Testgrupperna 
Jag har valt mina testläsare efter kriterierna tillgänglighet och kvantitet 
och därför har jag sökt mig till ungdomsskolan. För att inte få alltför 
unga testläsare har jag begränsat mig till gymnasiet. Man kan väl säga 
att testläsarpopulationen är en kompromiss mellan krav på kvantitet och 
krav på representativet för hela den vuxna, läsande befolkningen.  
 
Jag har genomfört läsförståelsetestet vid sex olika gymnasieskolor i 
Storstockholm – två privata och fyra kommunala skolor. Fem skolor 
har bidragit med två klasser var och den sjätte skolan med tre klasser. 
 
Klasserna representerar alla gymnasiets tre årskurser och både det sam-
hällsvetenskapliga och det naturvetenskapliga programmet, i ett par fall 
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med specialinriktningar. Såväl socialt som geografiskt är spridningen 
stor. Vid en av skolorna är testläsargrupperna delade i en mindre grupp 
med svenska som andraspråk och en större med svenska som moders-
mål. Jag har inte tagit hänsyn till kön. 
 
Vid en av skolorna har jag alltså haft tre testläsargrupper vilket resulte-
rat i att jag testade OSN i två klasser och OSL i en klass, och RBL i två 
klasser och RBN i en klass på den skolan. Just de klasser som fick 
samma text i samma version, var emellertid små. OSN fick till slut en 
testläsare mindre än OSL, och RBN fick 13 mindre än RBL.  

3.3.3 Testsituationen 
Vid varje testtillfälle har jag först talat om att jag ska göra ett läsförstå-
elsetest som är en del av mitt examensarbete på universitetet. Jag har 
också sagt att testet syftar till att pröva hur vi förstår information som är 
formulerad på olika sätt, att testet är anonymt och inte ett prov för indi-
viduell bedömning och att det heller inte är på tid.  
 
Jag har rekommenderat eleverna att läsa först och sedan svara på frå-
gorna. Jag har slutligen sagt hur många frågor som finns till texten, att 
varje fråga i formuläret har fyra svarsalternativ varav endast ett är rätt, 
och att därför endast ett alternativ, varken mer eller mindre, ska marke-
ras för varje fråga. Eleverna har fått frågeformuläret samtidigt med tex-
ten och har haft tillgång till texten hela tiden. Frågeformulären är iden-
tiska för normalversion och LL-version.   
  
Jag har besökt varje klass två gånger – en gång för att testa en normal-
version och en gång för att testa en LL-version. Klasserna har i samtli-
ga fall fått läsa OSN eller OSL vid första tillfället. Vid varje skola har 
den ena klassen fått normalversionen och den andra klassen fått LL-
versionen. Vid återbesöket har respektive klass fått läsa RBL om klas-
sen vid förra besöket läste OSN, och RBN om klassen vid förra besöket 
läste OSL.  

3.3.4 Insamling och tolkning av data 
Samtliga testdeltagare lämnade in sitt frågeformulär. Av sammanlagt 
490 insamlade frågeformulär saknade 23 stycken svar på en eller flera 
frågor. De ofullständiga frågeformulären fördelade sig enligt följande: 
17 stycken i testomgången med OSN/OSL, fördelade på 8 av 13 test-
grupper, och 6 stycken i testomgången med RBN/RBL, fördelade på 4 
av samma 13 testgrupper.  
 
Med tanke på hur låg frekvens och någorlunda jämn spridning det var 
för de ofullständiga formulären, har jag valt att lyfta ut de 23 ofullstän-
digt ifyllda formulären ur den fortsatta analysen, istället för att ge mig i 
kast med komplicerade bortfallsberäkningar. 
 
Svaren förde jag över till Excel-dokument, vi kan kalla dem loggfiler – 
en loggfil för OSN, en för OSL, en för RBN och en för RBL. Varje 
svarsbunt fick i loggfilen fyra dokumentationskolumner – en för testda-
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tum, en för testtext, en för testgrupp och en för gruppstorlek. Varje test-
fråga fick också en kolumn, där jag förde in resultatet – en cell i test-
frågekolumnen motsvarar alltså en enskild svarsmarkering. Rätt svar 
fick en etta, fel svar fick en nolla (Tabell 7). 
 
Tabell 7: Utdrag ur loggfil – exempel 
 Datum Testtext Testgrupp Gruppstlk Fråga 1 Fråga 2 
20041203 OSL KOD2 23 1,00 0,00
20041203 OSL KOD2 23 1,00 1,00
 
Detta betyder att varje rad i loggfilerna motsvarade ett inlämnat fråge-
formulär.  
 
Det är relationen mellan en text och dess parallellversion som jag vill 
undersöka. Textversion är därför den viktigaste jämförelsevariablen, 
och den syns i kolumnen för testtext. Jag har alltså jämfört snittresulta-
tet för OSN med snittresultatet för OSL, och motsvarande för RBN och 
RBL. Jag har också jämfört textversionerna med avseende på enskilda 
frågor (Avsnitt 4.1). 
 
Mina resultat har varit möjliga att signifikanstesta. Detta tack vare att 
observationerna är tillräckligt många (2 736 svarsmarkeringar för tex-
ten om offentlig sektor och 1 912 svarsmarkeringar för riksdagsbeslu-
ten) och spridningen på observationerna (1 eller 0) tillräckligt liten.8  
 
Signifikanstest går ut på att för en på förhand bestämd säkerhetsnivå, 
kontrollera risken för att skillnaderna i ett resultat är slumpmässiga. 
Den generösaste standardnivån brukar ligga på fem procent. Ett signifi-
kanstest på femprocentsnivån visar då om det är mer än fem procents 
risk att skillnaderna mellan olika observationsmängder är ren slump. 
Mina data är testade på femprocentsnivån med hjälp av ett så kallat T-
test, som man använder för att undersöka skillnaden mellan två obser-
vationsmängder med avseende på en enskild variabel (i mitt fall text-
version).9 
 

                                                 
8 Ordfrekvensresultatet (Avsnitt 3.2.2) går till exempel inte att signifikanstesta. Anta-
let observationer utgjordes där av sammanlagt knappt 1200 ord med en spridning från 
det ovanligaste ordet till det vanligaste från frekvensen 1 upp till nästan 137 000. 
 
9 Signifikansanalysen har utförts på SAS Intitute (2004) av Mathias Lanner, som gjort 
T-test på mina loggfiler i systemet Enterprise Guide.  
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4 Resultat 
Läsförståelseundersökningen kunde inte verifiera hypotesen att LL-
versioner av informationstext är generellt lättare att förstå än normal-
versioner. Tabell 8 visar att LL-versionerna fick något bättre resultat på 
testen än sina respektive normalversioner, men skillnaderna mellan ver-
sionerna är så små att de är långt ifrån statistiskt säkra. På OSN/OSL 
kunde man få 12 rätt och på RBN/RBL kunde man få 8 rätt.  
 

Tabell 8: Snittresultat för var och en av textversionerna 
 OSN OSL RBN RBL 

Snitt 10,5 10,6 5,3 5,5 

Max 12,0 12,0 8,0 8,0 
     
T-testet visade att det var mer än fem procents risk att skillnaderna i ta-
bell 8 genererats av slumpen. Det betyder att de båda skillnaderna i 
snittresultat för läsförståelsetestet inte var statistiskt signifikanta. 

4.1 Utslag av enskilda testfrågor 
Den jämförelsevariabel som ligger till grund för hela uppsatsen – text-
version – gav alltså ingen signifikant skillnad mellan LL-version och 
normalversion, varken för OSN/OSL eller för RBN/RBL. Loggfilerna 
(Avsnitt 3.3.4) ger oss emellertid möjlighet att studera hur resultatet va-
rierar med varje enskild testfråga. En sådan analys skulle kunna kasta 
mer ljus över resultatet.  

4.1.1 Texten om Sveriges offentliga sektor 
Frågeformuläret består av tolv frågor (Bilaga 1C). För en av frågorna är 
skillnaden signifikant mellan resultatet för OSN och resultatet för OSL, 
till LL-versionens fördel. Det visar sig vara fråga 9, en fråga som utan 
att jag hade planerat det blev en kunskapsfråga för OSN när den var en 
parafrasfråga för OSL (Avsnitt 3.3.1). 97 procent av svaren är rätt i 
OSL-loggfilen, men bara 79 procent i OSN-loggfilen. 
 

Fråga 9 Om du har en restaurang och vill servera vin så måste 
du ansöka om tillstånd för det hos …  

    
   … EU/landshövdingen/staten/kommunen 

 
OSL är explicit (utan radfall här): 
 

OSL: Kommunerna ger också tillstånd att bygga hus, bygg-
lov, och att servera alkohol på en bar eller restaurang, 
utskänkningstillstånd. 

 
Problemet för den som har OSN framför sig, är att ordet utskänknings-
tillstånd inte förklaras i texten.  
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OSN: Kommunerna utfärdar också olika typer av tillstånd, 

till exempel bygglov och utskänkningstillstånd, … 
 
Om man inte känner till, eller anar, vad utskänkningstillstånd är, så får 
man (i och för sig på goda grunder) gissa på att utskänkningstillstånd är 
samma tillstånd som det tillstånd som jag frågar om.  
 
Bruket, i LL-versionen, av kommatecken som presentationsmarkör för 
de kommunala termerna är i mitt tycke svårläst och jag kan inte låta bli 
att undra över om skillnaden mellan resultaten hade blivit ännu större 
med tankstreck, kolon, eller kommatecken följt av så kallat. 

4.1.2 Texten om riksdagsbesluten 
Frågeformuläret består av åtta frågor (Bilaga 2C). För tre av frågorna är 
skillnaden signifikant mellan resultatet för RBN och resultatet för RBL, 
i samtliga fall till LL-versionens fördel (Tabell 9). 
 

Tabell 9: Andel rätt svar på frågor  
som gav signifikant utslag 

 RBN (%) RBL (%) 

Fråga 1 46 67 

Fråga 3 50 66 

Fråga 7 35 48 
 
 
Fråga 3 är av samma typ som fråga 9 i OSN/OSL-formuläret, det vill 
säga den är en parafrasfråga (gränsande till läsa innantill-fråga) för den 
som har RBL framför sig, men inte för den som ska svara på frågor om 
RBN. För denna fråga var jag emellertid medveten om skillnaden. 
 

Fråga 3 Hur behandlades häktade personer efter de nya be-
stämmelserna?  

    
Det korrekta svaret – det ska regeringen försöka ta reda på – hittar man 
med något annorlunda formulering redan i rubriken i LL-versionen: 
 
 RBL:  Regeringen ska undersöka hur häktade har det 
 
Alldeles i slutet står det dessutom: 
 

RBL:  Riksdagen vill nu att regeringen ska undersöka  
om häktade verkligen har fått de bättre. 

 
Uppdraget som riksdagen ger regeringen utgör i själva verket själva 
riksdagsbeslutet. Texten refererar tillbaka till fem år gamla beslut 
(oklart om ett eller flera), som i sin tur var resultatet av kritik mot Sve-
rige från Europarådets tortyrkommitté. Texten har därför en ganska 
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komplicerad kronologisk struktur. Mest svårdechiffrerad är tidsstruktu-
ren i normalversionen där nyckelmeningen för att svara rätt på fråga 3 
är denna: 
 

RBN: Riksdagen gav nu regeringen i uppdrag att utvärdera 
effekterna av dessa förändringar. 

 
De två andra frågorna som gav signifikant utslag – fråga 1 och 7 – har 
ett speciellt drag gemensamt. De kräver noggrann läsning eller åtmin-
stone mycket mer av logisk kalkyl för att göra rätt val. Denna speciella 
egenskap visar sig redan i hur fråga 1 är formulerad: 
 

Fråga 1 När du nu har läst texten – vad vet du att Europarå-
dets tortyrkommitté tyckte? 

 
Det ligger nära till hands att välja alternativet att Sverige var dåliga på 
att ge häktade personer möjlighet att träffa andra häktade, eftersom det 
står i båda versionerna att riksdagen för fem år sedan – efter kritik från 
tortyrkommittén – beslutade att underlätta för häktade att träffa andra 
häktade. Men det står ingenstans att det var just den detaljen som tor-
tyrkommittén kritiserade. Den kallhamrade testläsaren väljer därför det 
mindre specifika och enda säkra svarsalternativet Sverige var dåliga på 
att ta hand om häktade personer, som alltså är det korrekta svaret. 
 
Fråga 3 är av samma typ. Jag diskuterar problemet med dessa frågor – 
för ett problem är det – i avsnitt 5. Vad som trots allt kvarstår som 
mycket intressant är att dessa två frågor gav så stort utslag i jämförel-
sen mellan textversionerna. Det var kanske lättare att klara de kluriga 
frågorna med LL-versionen. Men jag har svårt att hitta någon förklaring 
till det. 
 
De sista fyra testgrupperna fick en nionde fråga som borde varit med 
från början, men som nu får ligga lite vid sidan av den egentliga analy-
sen. De fick i uppgift att bedöma den text de läst efter hur svår (eller 
lätt) de tyckte att den var. I de sista fyra grupperna var det 33 elever 
som läste RBN och 22 som läste RBL. Två formulär från den senare 
gruppen föll bort på grund av enstaka obesvarade frågor (Avsnitt 3.3.4). 
Tabell 10 visar resultatet av denna lilla undersökning i undersökningen. 
På svårighetsskalan är 1 lättast och 10 svårast. 
 

Tabell 10: Hur svår var texten på en skala mellan 1 och 10? 
 RBN (33 läsare) RBL (20 läsare) 

Snitt 5,4 3,6 
 
Hade jag haft med denna fråga från början så hade jag fått en binär va-
riant av Björnssons testläsares rangordning (Avsnitt 2.3). Det kunde 
blivit en intressant korrelationsfaktor. 
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4.2 Korrelationen textanalys/testresultat 
Finns det någon samstämmighet mellan testresultaten och den kvantita-
tiva textanalys jag gjorde i avsnitt 3.2? Nej, knappast. Och om den 
finns så är den allt annat än klar.  
 
Vid jämförelsen mellan texten om offentliga sektorn och riksdagsbe-
slutstexten så gav textanalysen motsägelsefulla besked, medan läsför-
ståelsetestet antyder att riksdagsbeslutstexterna var generellt svårare att 
förstå. Innehållet i RBN/RBL är också mer specialiserat, vilket troligen 
gör dem svårare. Å andra sidan verkar frågorna till riksdagsbesluten 
vara svårare än frågorna till texten om offentlig sektor, som i sin tur 
kanske var alltför lätta (Avsnitt 5.1). 
 
Textanalysen visade att LL-versionerna svarade upp mot förväntning-
arna jag ställde på dem. De uppvisade i högre grad de egenskaper som 
tillskrivs lättlästa texter än vad motsvarande normalversioner gjorde. I 
läsförståelsetestet svarade LL-versionerna inte upp mot mina förvänt-
ningar. De var inte lättare att förstå än motsvarande normalversioner, 
utom möjligen i relation till testfrågor av ett visst slag. 
 

5 Diskussion 
Det stora problemet med en empirisk undersökning av den sort som jag 
gjort, är längden på listan av bakomliggande och samverkande faktorer 
som alldeles säkert påverkar resultatet – den tar aldrig slut. 
 
Det räcker med att jag stannar vid mig själv för att konstatera hur omöj-
ligt det är att kontrollera variablerna. Var jag olika motiverad och på 
olika humör vid olika testtillfällen? Hade jag olika kläder på mig vid 
olika testtillfällen? Var jag olika noggrann med instruktionerna vid oli-
ka testtillfällen? Var jag olika mycket nervös vid olika testtillfällen? 
Hade jag olika bra samarbete med klassens lärare för olika testgrupper? 
 
Har jag kontrollerat dessa variabler så att jag antingen var likadan i alla 
avseenden vid varje testtillfälle eller också har distribuerat olikheterna 
jämnt över testtillfällena? Nej. Det är heller inte särskilt fruktbart att 
diskutera variabler som ingen skulle kunnat kontrollera fullt ut. Jag 
kommer istället att koncentrera mig på några variabler som den som 
eventuellt ville göra om mitt läsförståelsetest skulle kunna kontrollera 
bättre än vad jag gjort. 

5.1 Validitet 
Har jag testat det jag ville testa? Det kan jag inte svara säkert på. Jag 
tror att jag har genomfört testsituation och databehandling på ett bra 
sätt, men jag tror också att jag har gjort åtminstone fyra misstag som 
tveklöst sänker validiteten – ett som gäller textval och tre som gäller 
testfrågor. 
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 Texten om offentliga sektorn testade snarare allmänbildning 
än läsförståelse 

 
 Frågorna till texten om offentliga sektorn var antagligen allt-

för lätta  
 
 Testfrågorna var generellt för orättvisa mot LL-versionen 

 
 Några av frågorna till texten om riksdagsbesluten var alltför 

kluriga 
 
Texten om offentliga sektorn har med all säkerhet gynnat de två medel-
klasskolorna i undersökningen. En av klasserna hade rentav regerings-
kansliets affisch över den parlamentariska organisationen på väggen i 
klassrummet. Å andra sidan så har jag själv gjort en stor poäng av att 
läsförståelse till stor del är bakgrundskunskap. Problemet är att för of-
fentliga sektor-texten så är bakgrundskunskapen som behövs för att läsa 
och förstå av ett slag som jag tror är mindre relevant för min undersök-
ning. Jag tror att den är alltför snävt kulturbunden.  
 
Vi svenskar vet i många fall att parlamentet på nationell nivå kallas för 
riksdag i Sverige. Det är kanske fler som har en klar bild av ordet riks-
dag än av till exempel ordet gynnas. Men i den testgrupp där alla ele-
verna hade svenska som andraspråk fick jag spontant frågor inte bara 
om uttrycket offentlig sektor utan också om vad riksdagen är. Som tur 
var slapp jag svara (eftersom jag inte borde svara på frågan), för flera 
elever levererade omedelbart svaret själva: det är väl parlamentet. För 
en läsare som är uppväxt i en annan kultur är det inte så konstigt om det 
mer internationella parlamentet ligger närmare till hands, medan det 
kanske är tvärtom för en läsare som växt upp i Sverige.  
 
Men om de parlamentariska orden förklaras i LL-versionen så borde 
väl skillnaden varit mycket större kan man tycka. Det är bara det att 
varken riksdag, landsting eller kommun får någon förklaring i LL-
versionen. Det är också mycket svårt att förklara dessa ord och samti-
digt vara kortfattad! Och att förklara riksdag med nationellt parlament 
är ändå inte helt lyckat i en LL-text. 
 
Dessutom är medelresultatet väldigt högt för offentliga sektor-texten – 
tio och ett halvt rätt av tolv – vilket antyder att jag ställt för lätta frågor 
för att kunna få något riktigt utslag. 
 
Tre fjärdedelar av originaltexten är också borta i testversionen (Avsnitt 
3.1). Jag tror emellertid inte att detta har haft så stor betydelse. Testtex-
ten utgörs av första fjärdedelen och testtexten innehåller därför inga re-
ferenser bakåt till något som inte går att läsa. Den innehåller heller inga 
tydliga referenser framåt till något som inte går att läsa. En testläsare 
tyckte emellertid att texten var lite rumphuggen. Sveriges offentliga 
sektor var hursomhelst inte särdeles lämplig som testtext. 
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Den djupare analysen av resultatet i avsnitt 4.1 ger all anledning att 
fundera, åtminstone över två saker. För det första antyder den djupare 
analysen att om det är något som gett speciellt utslag i testet så är det 
just den egenskap som jag i avsnitt 2.6 och 2.7 talat om som mest ut-
märkande för LL-text, nämligen explicitheten. Men i min nit att inte 
speciellt favorisera LL-versionerna i frågeformulären, till exempel ge-
nom att inte fråga vad en häktad är (Avsnitt 3.3.1), har jag samtidigt 
underlåtit att testa effekten av just explicitheten. Utom alltså i fråga 9 
till Sveriges offentliga sektor, där det skedde ofrivilligt, och i fråga 3 
till riksdagsbesluten, som kanske är den enda frågan där jag medvetet 
ger LL-versionerna en chans att visa vad explicitheten kan få för effekt. 
 
För det andra kan man fråga sig vad det är för slags läsförståelse jag 
testar med frågor som lurar den ouppmärksamme läsaren. Fråga 1 och 
fråga 7 till texten om riksdagsbesluten är skräddarsydda för testläsare 
som är bra på informationssökning och på en viss typ av problemlös-
ning. De identifierar snabbt de sanningsvillkor i texten som motsvarar 
ett svarsalternativ. Dessa testexperter besparar sig själva sådant som ir-
rationella associationer till företeelser utanför texten. Är det bra?  
 
Fråga 7 lider dessutom av att fjärde svarsalternativet är tre gånger så 
långt som de andra svarsalternativen. Långlästa svarsalternativ finns på 
fler ställen i formuläret och bidrar antagligen till att testformuläret blir 
en egen testtext i läsförståelsetestet. 

5.2 Val av metod 
De spontana frågor och de informella diskussioner som uppkom vid 
testtillfällena, visade med all önskvärd tydlighet att organiserade inter-
vjusessioner hade kunnat komplettera analysen och ge djupare och kan-
ske sannare insikter om läsförståelse, samt utan tvekan ge större tyngd 
åt undersökningen. Jag hade också kunnat berika testformulären med så 
kallade öppna frågor, alltså skrivsvarsfrågor.  
 
Generellt kan säkert såväl intervjuer som skrivsvarsfrågor ge värdefulla 
besked om inte bara i vilken grad texten lyckats förmedla information, 
utan också om hur detta gått till och varför läsaren förstått eller inte. 
 
Min ambition har emellertid redan från början varit att förenkla och 
renodla den kvantitativa metoden för att undersökningen skulle bli 
överblickbar, och också för att den skulle bli lättare att replikera. Jag är 
medveten om tillkortakommandena med att stödja sig helt på kvantita-
tiv metod, men valet är alltså medvetet (Avsnitt 3.3.1).  
 
Min metod går naturligtvis också att utveckla på olika sätt. Man kan till 
exempel integrera minnesvariabeln i undersökningen genom att några 
testgrupper får läsa texten och sedan svara på frågor utan text. Man kan 
dessutom komma tillbaka efter en vecka, dela ut samma frågor (utan 
text) och analysera skillnaden i resultat för textversionerna.  
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Detta kräver många fler testgrupper än vad jag haft. Att testa frågorna 
en vecka senare utan text kräver dessutom att samtliga testdeltagare var 
med också vid första tillfället. Det är naturligtvis bäst att ha någon form 
av identitetskontroll så att testgruppen som är bunden till en viss 
gruppkod vid datainsamlingen är identisk från testtillfälle till testtillfäl-
le. Någon sådan kontrollfunktion har jag inte mobiliserat i min studie.  
 

6 Slutsatser 
Kommunikation är kalkyl. Vi tar hela tiden mått på våra lyssnare för att 
kunna mottagaranpassa våra meddelanden. Vi utgår normalt från att vi 
gör riktiga bedömningar, och att våra meddelanden därmed blir me-
ningsfulla och inte gallimatias. Det är ganska pretentiöst. Men det tycks 
oftast fungera, därtill automatiskt och omedvetet. 
 
Produktion av LL-text förefaller då mera öppet pretentiös. LL-
skribenten skriver med utgångspunkten att hon vet mer (ganska mycket 
mer) än läsaren. Hon har dessutom kartlagt inte bara läsarens kun-
skapsbrist utan också sin egen merkunskap i förhållande till läsaren, 
förutom den gemensamma kunskapsmängden. Målet är att göra den 
egna merkunskapen tillgänglig också för läsaren. 
 
I den här uppsatsen har jag inte försökt ta reda på om analysen i föregå-
ende stycke är rimlig, men jag har utgått ifrån att den är det. Inte heller 
har jag försökt ta reda på om det finns någon teknik som är överlägsen 
en annan för att nå det speciella LL-målet. Jag tvivlar dessutom på att 
det är möjligt att få något svar på den frågan. 
 
Vad jag försökt ta reda på är om den befintliga slutprodukten fungerar 
för alla, det vill säga om LL-text är generellt lättare att förstå. Det har 
jag inte heller fått något entydigt svar på. 
 
Därför såg jag gärna att någon ville replikera min läsförståelsetest, utan 
att upprepa de misstag som jag har begått. Jag inser också att det skulle 
vara lämpligt att komplettera med undersökningar exklusivt i testgrup-
per som tillhör Centrum för lättlästs målgrupper. Den potentiella test-
grupp som i så fall ligger närmast mina testgrupper är elever i gymna-
siesärskolan. Men då måste man söka sig till fler kommuner eftersom 
underlaget i Storstockholm inte skulle räcka. Dessutom skulle det nog 
vara klokt att skapa ett annat format på själva testsituationen. Jag menar 
att risken finns att själva testformuläret bereder lika stora eller kanske 
större problem för testläsarna än vad texten gör. Därför tror jag att nå-
gon form av muntlig testsituation med en kombination av kvantitativ 
och kvalitativ metod skulle kunna ge ett sannare resultat. 
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A Sveriges offentliga sektor 

I Sverige har vi tre demokratiskt valda nivåer: riksdagen på nationell nivå, 
landstinget på regional nivå och kommunen på lokal nivå. Dessa har olika 
ansvarsområden och uppgifter. 
 
Kommuner och landsting styrs av folkvalda församlingar som kallas 
kommun- respektive landstingsfullmäktige. De består av politiker som 
vart fjärde år väljs direkt av medborgarna. Valen sker samtidigt som 
riksdagsvalen, det vill säga den tredje söndagen i september. Landsting 
och kommuner har egen beskattningsrätt och egen beslutanderätt. Detta 
regleras bland annat i kommunallagen. 
 
På den regionala nivån företräds staten av länsstyrelsen som kan sägas 
vara statens förlängda arm i länen. Länsstyrelsen leds av landshövdingen 
som är utsedd av regeringen. 
 
Sveriges riksdag är vår lagstiftande församling och väljs vart fjärde år 
av svenska folket. Riksdagen väljer statsminister och statsministern 
utser regeringen. 
 
Sverige är sedan 1995 medlem i Europeiska unionen, EU. Där samarbetar 
Sverige med EU:s andra medlemsländer om ekonomi, utrikespolitik och 
polis- och domstolsfrågor. 
 
Kommunen 

Det finns 290 kommuner i Sverige. De har stor självbestämmanderätt och 
ansvarar för lokala frågor i medborgarnas närmiljö, till exempel grund- 
och gymnasieskola, förskoleverksamhet, äldreomsorg, vägar, vatten- och 
avloppsfrågor och energifrågor. Kommunerna utfärdar också olika typer 
av tillstånd, till exempel bygglov och utskänkningstillstånd, och är aktiva 
i frågor som rör näringslivsutveckling, turism och kultur på orten. 
 
Det högsta beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige och 
där sitter folkvalda politiker. Kommunfullmäktige fungerar som ett lokalt 
parlament. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och 
samordnar arbetet i kommunen. 
 
Dessutom finns ett antal nämnder som också utses av 
kommunalfullmäktige. De har till uppgift att bereda olika ärenden som 
ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska verkställa de beslut 
som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i  
vissa frågor. Nämnderna kan vara olika många och ha olika namn 
beroende på vilken kommun det gäller. 
 
Kommunernas uppgifter regleras i kommunallagen och i flera andra lagar, 
till exempel socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, skollagen. 
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B 

Sveriges offentliga sektor 

I Sverige kan vi rösta på politiker till riksdagen, 
landstinget och kommunen. 
De har olika ansvar och arbetar med olika saker. 
 
Kommunfullmäktige bestämmer i en kommun 
och landstingsfullmäktige bestämmer i ett landsting. 
I kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 
arbetar politiker som människor i kommunen och länet har röstat på. 
Vi väljer till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 
samtidigt som till riksdagen, 
det vill säga den tredje söndagen i september vart fjärde år. 
Landsting och kommuner bestämmer mycket själva, 
till exempel om kommunalskatten som invånarna i kommunen ska betala. 
Det står bland annat i kommunallagen om det. 
 
Länsstyrelsen arbetar för staten. 
Det finns en länsstyrelse i varje län i Sverige. 
Länsstyrelsen leds av landshövdingen. 
Regeringen bestämmer vem som blir landshövding. 
 
Sverige är med i Europeiska unionen, EU 
sedan år 1995. 
Sverige samarbetar med de andra länderna i EU 
om ekonomi, utrikespolitik och frågor 
som har med polisarbete och lagar att göra. 
 
Kommunen 

Det finns 290 kommuner i Sverige. 
Kommunerna bestämmer själva mycket. 
Varje kommun har ansvar för till exempel förskola, 
grundskola och gymnasieskola, 
vägar, vatten och avlopp i kommunen. 
Kommunerna ger också tillstånd att bygga hus, bygglov, 
och att servera alkohol på en bar eller restaurang, utskänkningstillstånd. 
 
Kommunfullmäktige bestämmer i en kommun. 
Människor i kommunen har röstat på 
politikerna i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige väljer en kommunstyrelse 
som leder kommunens arbete. 
Kommunfullmäktige väljer också politiker 
till de olika nämnderna i kommunen. 
Nämnderna tar fram information om frågor 
som kommunfullmäktige ska diskutera och bestämma om. 
Nämnderna arbetar med att det som kommunfullmäktige bestämmer 
också blir verklighet i kommunen. 
 
Nämnderna kan vara olika många och ha olika namn 
i olika kommuner. 
 
Vad kommunen ska göra står i kommunallagen 
och i flera andra lagar, till exempel socialtjänstlagen, 
plan- och bygglagen och skollagen. 
 



 

 iii 

  
  
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
Bi

la
ga

 1
C 

TEXTKOD TESTGRUPPKOD      Datum 
 

 
Frågor till Sveriges offentliga sektor 
 
 
1. Kommunerna har ansvar för många saker. Ett av deras 

ansvarsområden är 
 

���   universitetet. 

���   utrikespolitiken. 

���   kyrkan. 

���   grundskolan. 
 

2. Hur ofta är det val till kommunfullmäktige? 
 

���   Fyra gånger om året 

���   Vart tredje år 

���   Vart fjärde år 

���   Det finns inga val till kommunfullmäktige 
 
3. Hur bestämmer man vem som ska få sitta i en nämnd i 

en kommun? 
 

���   Nämndpolitikerna utses av regeringen 

���   Medborgarna i kommunen röstar fram 
nämndpolitikerna 

���   Kommunstyrelsen väljer nämndpolitikerna 

���   Kommunfullmäktige väljer nämndpolitikerna 
 
4. Vem har huvudansvaret för att avloppssystemet i en 

stad fungerar som det ska? 
 

���   Länsstyrelsen 

���   Riksdagen 

���   Polisen 

���   Kommunen 
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TEXTKOD TESTGRUPPKOD Datum 
 

 
 
5. Hur många kommuner finns det i Sverige? 
 

���        21 

���      290 

���   1 052 

���   3 100 
 
6. Om man vill bygga ett garage måste man ansöka hos 

kommunen om 
 

���   planskiss. 

���   utskänkningstillstånd. 

���   bygglov. 

���   bygglån. 
 
7. Landshövdingen är chef för 
 

���   kommunfullmäktige. 

���   regeringen. 

���   länsstyrelsen. 

���   landstingsfullmäktige. 
 
8. År 1995 gick Sverige med i 
 

���   riksdagen. 

���   staten. 

���   landstingsfullmäktige. 

���   europeiska unionen. 
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TEXTKOD TESTGRUPPKOD Datum 
 

 
 
9. Om du har en restaurang och vill servera vin så måste 

du ansöka om tillstånd för det hos 
 

���   europeiska unionen. 

���   landshövdingen. 

���   staten. 

���   kommunen. 
 
10. Här förbereder man olika frågor som 

kommunfullmäktige ska fatta beslut om 
 

���   Riksdagen. 

���   De kommunala nämnderna. 

���   Landstingsfullmäktige. 

���   EU-parlamentet. 
 
11. Varje län i Sverige har sin egen 
 

���   stat. 

���   länsstyrelse. 

���   skolminister. 

���   EU-kommission. 
 
12. Hur blir man politiker i kommunfullmäktige? 
 

���   Man blir utsedd av regeringen 

���   Man måste ställa sig i kö för att få en plats 

���   Landshövdingen bestämmer vilka personer som 
ska bli politiker i kommunfullmäktige 

���   Man blir utvald av medborgarna i kommunen, 
genom allmänna val 
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A 

Utvärdering av hur häktade behandlas 

Sverige ändrade 1998 reglerna för hur häktade ska behandlas. 
Detta efter kritik från Europarådets tortyrkommitté. Riksdagen 
gav nu regeringen i uppdrag att utvärdera effekterna av dessa 
förändringar. En domstol kan ge åklagaren möjlighet att besluta 
att den som är häktad bara ska få ha begränsad kontakt med 
omvärlden. Det kallas restriktioner. Åklagaren fattar sedan beslut 
om på vilket sätt denna kontakt ska begränsas. Riksdagen 
beslutade 1998 att den häktade ska kunna överklaga sådana 
beslut av åklagaren till domstolen. Den som är häktad fick också 
större möjligheter att umgås med andra häktade om det inte 
försvårar polisens utredning. 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige får en samlad politik för att skydda världens valar 

Riksdagen beslutade om en samlad valpolitik. Svensk politik för 
att skydda världen valar ska bygga på samarbetet inom 
Internationella valfångstkommissionen (IWC). I övrigt innebär 
Sveriges linje bland annat följande: Flera åtgärder planeras för att 
förhindra bifångsterna av valar, det vill säga att många tumlare 
och andra mindre valar fastnar och följer med upp vid annat 
fiske. Bland annat ska drivgarnsfiske av lax i Östersjön förbjudas 
från den 1 januari 2008. Ingen kommersiell valjakt ska bedrivas 
innan IWC utan reservationer har kunnat besluta om en ny 
förvaltningsplan för valbestånden. I dag råder förbud mot 
kommersiell valjakt. Jakt och övrigt nyttjande av valar ska ta 
hänsyn till hela ekosystemet och följa försiktighetsprincipen. 
Antalet stora valar ska öka, bland annat genom fler skyddade 
områden. Ekoturism och valskådning ska gynnas.  
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B Regeringen ska undersöka 

hur häktade har det  

En person som är misstänkt för ett brott 
kan få sitta inlåst tills det blir rättegång. 
Han eller hon är då häktad 
och sitter inlåst i ett häkte. 
Riksdagen vill att regeringen ska undersöka 
hur häktade har det när de sitter inlåsta. 
 
Den som är häktad får ibland 
inte ha så mycket kontakt 
med världen utanför häktet. 
Han eller hon kanske inte får ringa 
sin mamma eller pappa 
eller får kanske inte titta på TV. 
 
Europarådets tortyr-kommitté har kritiserat Sverige 
för hur häktade har det. 
Då ändrade Sverige så att häktade 
skulle få det bättre. 
Häktade fick möjlighet klaga om 
de inte får ha så mycket kontakt 
med världen utanför häktet 
och kräva att beslutet ska ändras. 
Häktade fick också större möjlighet 
att vara tillsammans med andra häktade i häktet. 
 
Det har nu gått fem år sedan 
Sverige ändrade så att häktade skulle få det bättre. 
Riksdagen vill nu att regeringen ska undersöka 
om häktade verkligen har fått det bättre. 
 
Det här beslutade riksdagen den 28 april 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänd på bladet! 
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B Sverige vill samarbeta 

med andra länder 
för att rädda världens valar  

Sverige tycker att alla länder 
som har valar i sina vatten 
måste jobba tillsammans 
för att rädda världens valar. 

 
Sveriges val–politik talar 
om hur Sverige tycker att 
världens valar kan räddas. 
Här är fler exempel på 
vad Sverige tycker:  

 
En av de största farorna för 
små valar är att de kan bli 
uppfiskade av misstag. 
De som fiskar vill ha upp fiskar men 
får lätt upp små valar på samma gång. 
Därför ska en del sätt att fiska på 
förbjudas som är extra farligt 
för de små valarna. 

 
Inget land ska jaga valarna 
för att tjäna pengar på dem. 
I alla fall inte tills alla länder 
som är med i Internationella 
valfångst-kommissionen har 
kommit överens om en plan 
för att ta hand om världens valar. 

 
Helst ska länderna välja andra 
sätt att tjäna pengar på valarna 
än att döda dem och sälja köttet. 
Ett exempel är val-skådning. 
Då tittar turisterna på valarna 
från land eller från båtar.  

 
Det här beslutade riksdagen den 19 juni 2004. 
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Frågor till riksdagsbeslut om häktade 
 
 
1. Nu när du har läst texten – vad vet du att Europarådets 

tortyrkommitté tyckte? 
 

���   Det var dåligt att Sverige torterade häktade 
personer 

���   Sverige var dåliga på att ge häktade personer 
möjlighet att träffa andra häktade 

���   Sverige var för dåliga på att ta hand om häktade 
personer 

���   Det var bra att häktade personer i Sverige inte 
kunde protestera mot beslut som var dåliga för 
dem 

 
2. Efter kritiken från Europarådets tortyrkommitté, 

beslutade Sverige 
 

���   att försvåra för den häktade att träffa andra 
häktade. 

���   att sluta tortera häktade personer. 

���   att ytterliga begränsa den häktades kontakter 
utanför häktet. 

���   att ge en häktad person möjlighet att protestera 
mot beslut om vad hon eller han skulle få göra i 
häktet. 

 
3. Hur behandlas häktade personer efter de nya 

bestämmelserna? 
 

���   Mycket bättre 

���   Det ska regeringen försöka ta reda på 

���   Det ska riksdagen försöka ta reda på 

���   De häktade behandlas lika illa som innan de nya 
bestämmelserna 
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Frågor till riksdagsbeslut om svensk politik för 
valarna i världens hav 
 
 
4. Sverige vill 
 

���   bestämma vem som ska få jaga valar. 

���   skydda valarna tillsammans med andra länder. 

���   förbjuda jakt på små valar. 

���   också tjäna pengar på valjakt. 
 

5. Sverige tycker 
 

���   att samarbete mellan länder är viktigt för att 
skydda världens valar. 

���   att det är mycket svårt att komma överens om 
något när man måste vänta på Internationella 
valfångstkommissionens beslut. 

���   att det är bäst att Internationella 
valfångstkommissionen ensam bestämmer hur 
valarna ska skyddas. 

���   att det är farligt med valjakt. 
 
6. Riksdagen beslutade 
 

���   att valjakt ska bli mer lönsam. 

���   att inget land någonsin ska kunna tjäna pengar på 
valjakt. 

���   att förbjuda vissa fisketekniker i det vanliga 
fisket. 

���   att säga upp sitt medlemskap i Internationella 
valfångstkommissionen. 

 
 
 
 



 

 xi 

  
  
  

 
 

 
 

  
 

  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
 B

ila
ga

 2
C 

TEXTKOD TESTGRUPPKOD      Datum 
 

 
7. Sverige tycker 
 

���   att valskådning är bra 

���   att turismen är det största hotet mot världens 
valar. 

���   att valskådning är farligt. 

���   att ingen valjakt överhuvudtaget ska få bedrivas 
innan Internationella valfångstkommissionen 
enats om en plan för att ta hand om valarna. 

 
8. Sverige vill förhindra 
 

���   att små valar blir uppätna av stora valar. 

���   att Internationella valfångstkommissionen ordnar 
valskådning. 

���   att små valar fastnar i fiskenät och blir uppfiskade 
fast det inte var meningen. 

���   att turister äter valkött. 

 
 
 
 
 
Var texterna om häktade och om valfångst lätta eller svåra 
att läsa? Ringa in den siffra på skalan från ett till tio, som 
stämmer bäst med vad du tyckte. 
 
 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
 
lättast         svårast 
  


