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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att undersöka läsbarheten av nyhetsartiklar från tre 

kommuners hemsidor. Läsbarheten undersöks ifråga om läsbarhetsindex, texternas röst, 

informationspackning, tematisk bindning och orsakssamband. Metoden grundas i 

huvudsak på Melins (2004) analysverktyg för försvårande och förenklande faktorer i 

texter.  

 Resultatet av undersökningen visar ganska små skillnader mellan de tre 

kommunernas resultat. De analyserade texterna visar sig ha en ganska hög grad av 

läsbarhet ifråga om ord- och meningslängd, verbtäthet och verbtyp. De visar dock på 

brister som leder till sämre läsbarhet framför allt ifråga om grad av röst, men även till 

viss del ifråga om tematisk bindning och explicita orsakssamband. Dessutom indikerar 

resultatet ett möjligt samband mellan meningslängd, verbtäthet och verbtyp och 

textbindning, samt mellan verbtyp och röst.  

 

Nyckelord 

Läsbarhet, begriplighet, lättläst, mottagaranpassning, myndighetstext, textanalys 

 

English Title 

Readability in Municipal Texts – An Analysis of Readability in News Articles from 

Three Municipalities’ Webpages 
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1 Inledning 

Demokrati är tydligt sammanlänkat med information. Att ha tillgång till och förståelse 

för information från myndigheter är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt 

samhälle och en förutsättning för delaktighet i detsamma (Jiwani & Richardson 2009). 

Språkrådet (2014 [www]) poängterar att ”alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad 

som står i texter som skrivs av myndigheterna”.  

 I allt arbete som syftar till att skriva texter som bidrar till delaktighet måste 

språkbehandling beaktas. I språklagen klargörs att ”[s]pråket i offentlig verksamhet ska 

vara vårdat, enkelt och begripligt” (Språklagen 2009:600, 11). Forskning visar dock att 

det finns en diskrepans mellan det språk som myndigheter använder sig av och det språk 

som många svenska medborgare behärskar, vilket ibland benämns språkklyftan 

(Gustavsson & Håkansson 2010). Enligt Skolverket (1996) har cirka 25 procent av 

svenska folket svårt att läsa en icke tillrättalagd text. Skolverkets siffror visar på vikten 

av att undersöka läsbarheten av myndigheters texter för att kunna visa på sådana fall där 

tillgänglighet och förståelse kan brista.  

 En stor och viktig del av Sveriges kommuners information finns på deras 

hemsidor. Vid en första anblick kan dessa hemsidor ge ett sken av både hög 

tillgänglighet och hög läsbarhet. Det visar sig till exempel att av Sveriges 290 

kommuner har 95 av dem en lättläst del på sin hemsida (Kommunundersökningen 

2012:4). Om lättlästsidorna ska vara funktionsdugliga bör de dock vara likvärdiga med 

övrig information på hemsidorna (Kommunundersökningen 2012:3). Full delaktighet i 

samhället kräver tillgång till och förståelse för information på lika villkor 

(Kommunundersökningen 2012). Hos Sveriges 290 kommuner visar det sig att läsaren 

till stor del är hänvisad till den ordinarie informationen på kommunernas hemsidor 

(Kommunundersökningen 2012:5). Hittills har kommuners texter i mindre skala än 

statliga myndigheters texter blivit undersökta, vilket gör dem extra intressanta att 

analysera. Det gör det högst relevant att undersöka hemsidornas läsbarhet och utröna 

huruvida språket på sådana sidor kan anses vara enkelt och begripligt, vilket lagen säger 

att det bör vara. 

 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med studien är att undersöka läsbarheten i texter från tre kommuners hemsidor. 

Textmaterialet består av 50 nyhetsartiklar publicerade på kommunernas hemsidor. 
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Läsbarheten undersöks ifråga om läsbarhetsindex, texternas röst, informationspackning, 

tematiska bindning och orsakssamband. Följande frågor undersöks: 

 

 Hur läsbara är texterna med avseeende på de faktorer som undersöks?  

 Hur skiljer sig de olika kommunernas texter åt ifråga om läsbarhet? 

 

Syftet avgränsas genom att läsbarhet i denna analys avser språkliga aspekter och inte 

innehållsliga eller kontextuella. Läsbarhet undersöks endast ifråga om de aspekter som 

beskrivits ovan. Det innebär att det mycket väl kan finnas andra språkliga faktorer som 

påverkar läsbarheten i de analyserade texterna, vilka inte framkommer i resultatet av 

denna undersökning. De mått som används i denna undersökning speglar dock flera 

olika aspekter av läsbarhet och har använts i tidigare studier (Björnsson 1968, 

Hellspong och Ledin 1997, Reichenberg 2000, Melin 2008).  

 

1.2. Definitioner av för uppsatsen grundläggande begrepp 

Ett för undersökningen grundläggande begrepp är läsbarhet. Björnssons (1968:13) 

definition av begreppet är: ”Läsbarheten är summan av sådana språkliga egenskaper hos 

en text, vilka gör den mer eller mindre svårtillgänglig för läsaren”. Definitionen 

innefattar både mottagaren och meddelandet och samspelet mellan dem. Den belyser 

språkliga faktorer i texten, men visar också att hur dessa egenskaper uppfattas är 

beroende av läsaren. Dock gör formuleringen ”summan” att man kan tolka definitionen 

som att den har att göra endast med matematiska beräkningar. Reichenberg (2000:17) 

menar att termen ibland endast omfattar språkliga faktorer, medan den ibland dessutom 

omfattar innehållsliga och typografiska aspekter. Bryntesson (2009:7) menar att en 

läsbarhetsanalys handlar om ”att bedöma olika textegenskaper utifrån den tilltänkta 

mottagaren”. Utifrån dessa begreppsdiskussioner, definieras läsbarhet i denna 

undersökning som hur lätt respektive svår en text är att förstå för den tänkta mottagaren, 

utifrån språkliga egenskaper.  

 Med denna beskrivning i åtanke blir det tydligt att begreppet läsbarhet är nära 

besläktat med begreppet mottagaranpassning. Eftersom denna undersökning endast 

fokuserar på texten utifrån tänkta mottagare och inte faktiska mottagare, anser jag dock 

begreppet läsbarhet vara mer relevant än mottagaranpassning i denna undersökning.  
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2 Bakgrund 

Undersökningens bakgrundsavsnitt består av både dess teoretiska utgångspunkter och 

av en redogörelse för tidigare bedriven forskning inom området.  

  

2.1 Teori 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för uppsatsens grundläggande teoretiska 

utgångspunkter.  

 

2.1.1 Läsbarhet  

Alla texter har enligt Hellspong och Ledin (1997:112) tre huvudegenskaper. För det 

första är de strukturerade med hjälp av ord som hänger samman på olika nivåer, vilket 

ger texten en textuell struktur. För det andra har de ett innehåll, en ideationell struktur. 

Till sist finns texter alltid i ett sammanhang eller kontext där de har en relation till sina 

läsare, en interpersonell struktur. Vidare talar man inom viss kommunikationsforskning 

om hur mänsklig kommunikation baseras på minst tre grundläggande komponenter: 

sändare – meddelande – mottagare (Bryntesson 2009). Läsbarhetsforskning är en 

kombination av flera olika forskningsdiscipliner och fokuserar på två av tre av dessa 

komponenter, nämligen meddelandet och mottagaren samt på samspelet mellan dem.  

 En texts läsbarhet brukar avgöras genom att innehåll, typografi och språk 

analyseras (Reichenberg 2000:17). De delar av läsbarhetsforskningen som fokuserar på 

språket i texten är språkvetenskapen och psykolingvistiken. Denna undersökning 

kommer att fokusera framför allt på språket, alltså den textuella strukturen.  

 En viktig del av läsbarhetsforskningen har varit att utveckla metoder för att kunna 

avgöra texters läsbarhet (Reichenberg 2000:17). Platzack (1974:13) delar in sådan 

forskning i två olika inriktningar: symtommätning och orsaksanalys. Symtommätning 

går ut på att utveckla formler för läsbarhet. Detta sker genom att kombinera ett antal 

olika faktorer. Resultatet ger formler som ger en text ett numeriskt värde som speglar 

textens svårighetsgrad. Faktorerna visar på en texts svårighetsgrad, men förklarar likväl 

inte orsaken till den.  

 Efter kritik mot symtommätningen utvecklades orsaksanalysen inom 

psykolingvistiken (Platzack 1974:13). Genom att plocka ut enskilda språkliga faktorer 

och sedan testa deras påverkan på läsbarheten, har man kunnat man hitta orsaker till att 

texter är svåra. I denna undersökning analyseras läsbarhet både utifrån en 

symtommätning och utifrån en orsaksanalys.  
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 Sedan Platzacks forskning och fram till idag, tycks inte mycket 

läsbarhetsforskning ha bedrivits. Melin (2008:1) påvisar att det under 80-talet ”skedde 

en omorientering i begriplighetsforskningen: från ytspråk till perspektiv, retorisk 

strategi etc.” Det gjorde att begriplighetsforskning med fokus på ytspråk i princip dog 

ut, och konsekvensen är att det idag finns mycket lite forskning om vad som gör en text 

läsbar. Däremot aktualiseras ständigt det konkreta arbetet med att göra texter mer 

läsbara (Melin 2008:1). Viss forskning om några specifika läsbarhetsfaktorer har dock 

bedrivits av bland annat Melin (2008) och Reichenberg (2000). Utöver det bör nämnas 

att läsbarhetsforskning med hjälp av ögonrörelsemätare bedrivits av flera forskare (jfr 

Holmqvist & Holsanova 2004, Holmberg m.fl. 2006). Denna forskning har dock en 

annorlunda inriktning än min eftersom den fokuserar på i vilken ordning läsarens ögon 

skannar skärmen och hur denna ordning skiljer sig från den ordning med vilken de 

skannar ett traditionellt pappersblad.  

 Melin (2004) redogör för faktorer som försvårar eller förenklar en text. Sådana 

faktorer menar han kan granskas vid en läsbarhetsanalys. De försvårande faktorer som 

Melin (2004:68–71) tar upp är komplexitet, informationspackning, abstraktion och svag 

textbindning. Förenklande faktorer är enligt Melin (2004:71–74) konkretion (att skriva 

konkret), perspektiv, berättande, fokusering och röst. Perspektiv har att göra med ur 

vilken synvinkel texten är skriven. Berättande innebär att man skriver fakta utifrån ett 

personligt berättande, med hjälp av berättargenren. Fokusering har att göra med var, hur 

och hur mycket det viktiga presenteras i texten (Melin 2004:74). Utöver dessa faktorer 

menar Melin att en LIX-mätning av texten kan vara ett bra komplement, eftersom 

orsaksanalysens diagnosinstrument inte är så exakta.  

   

2.2 Forskningsbakgrund 

Forskningsbakgrunden inleds med en redogörelse för några av de undersökningar som 

gjorts om läsbarhet. Sedan redogör jag för läsbarhetsundersökningar i relation till 

(statliga) myndigheters texter. Till sist följer en beskrivning av granskningar som gjorts 

av kommunala texters läsbarhet. 

 

2.2.1 Forskning om läsbarhet 

Som beskrivits ovan, har inte läsbarhetsforskningen gått mycket framåt sedan 80-talet. 

Det finns dock exempel på forskare som undersökt en eller flera enskilda faktorers 
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påverkan på läsbarheten. Två viktiga sådana forskare är de redan nämnda Lars Melin 

(2008) och Monica Reichenberg (2000).  

 Melin ifrågasätter ett klassiskt synsätt inom läsbarhetsforskning som innebär att 

man ser komplexitet som en mer betydande svårighetsfaktor i texter än 

informationspackning. En komplex text, å ena sidan, karaktäriseras enligt Melin av 

språkdrag som gör texten längre och leder till en mer svårläst struktur. Sådana språkdrag 

är exempelvis inskjutna underordnade satser eller långa adverbial. En packad text, å 

andra sidan, har språkdrag som sammantaget leder till en kortare text, exempelvis 

genom långa nominalfraser och sammansatta subjektiv. Med hjälp av konstruerade 

texter testar Melin en hypotes på ett antal försökspersoner. Hyposesen bygger på 

antagandet att informationspackning är en mer betydande svårighetsfaktor än 

komplexitet. Resultatet bekräftar hans hypotes eftersom den informationspackade texten 

i studien, i jämförelse med den komplexa texten, bland annat krävde större tidsåtgång 

och minnesretention.  

 Reichenberg (2000) använder på liknande sätt konstruerade texter på ett antal 

försökspersoner, när hon undersöker faktorerna röst och kausalitets påverkan på 

läsbarheten. Reichenberg prövade olika versioner av text med samma innehåll, men 

med olika grad av röst och kausalitet, på ett stort antal elever. Resultaten av hennes 

forskning visar att en ökad grad av röst och kausalitet i läromedelstexter leder till en 

ökad grad av läsbarhet, i synnerhet för andraspråkselever (2009).  

 

2.2.2 Om läsbarhet och myndighetstexter 

Antagandet om en samhällelig språkklyfta, nämnd inledningsvis, bygger på Anna 

Gustavsson och David Håkanssons ”Språkklyftan – 30 år senare” (2010). Deras 

undersökning är en uppföljande studie av ett antal ordförståelsestudier under 70- och 

80-talen (Frick & Malmström 1976, Cassirer 1977, Josephson 1982). Dessa tidigare 

studier visade en tydlig diskrepans mellan det språk som många medborgare behärskar 

och det språk som myndigheter använder sig av. Inom forskningsvärlden ledde dessa 

resultat till omfattande diskussioner om samhällets språkklyfta. Gustavsson och 

Håkanssons (2010) uppföljande studie visar resultat som tyder på att en sådan 

diskrepans fortfarande består. Dock är studien kvantitativt begränsad, och fokuserar 

bara på ordförståelse.  

 Språkrådet har genomfört omfattande granskningar av myndigheters 

klarspråksarbete 2001 och 2010 (Nyström Höög m fl. 2012). År 2001 granskades 10 

statliga myndigheter och ett 60-tal texter i form av broschyrer, beslut och rapporter. År 
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2010 genomfördes en liknande jämförande undersökning. Resultaten visar problem som 

inte främst ligger på ord- och meningsnivå. Snarare handlar det om mer svårfångade 

problem, såsom bristande mottagaranpassning och det sätt på vilket huvudbudskapet 

framhävs. Brister finns också vad gäller ”textbindning, mottagarperspektiv och 

syftesformulering” (Nyström Höög m fl. 2012:22).   

 Myndigheters webbplatser har vidare undersökts av Hanell (2009, 2012), både ur 

ett läsbarhetsperspektiv och ur ett specifikt andraspråksperspektiv. Resultaten visar att 

det finns ett återkommande problem med ”terminologi och ton” (Hanell 2012:120). 

Hanell menar att det är svårt för myndigheterna att hitta en balans mellan förståeliga 

texter och en alltför vardaglig ton.  

 

2.2.3 Om läsbarhet och kommunala texter 

I jämförelse med statliga myndigheter har kommunala myndigheters texter blivit 

mycket lite undersökta. Dock finns några exempel på hur kommunala myndigheters 

klarspråksarbete har granskats.  

 Vad gäller kommuners klarspråksarbete i sig, har Kjærgaard (2010) undersökt ett 

språkvårdande projekt i en kommunal förvaltning i Danmark. Kjærgaard inriktar sin 

forskning på förhållandet mellan språkideologi och språkpraktik och resultaten av 

hennes forskning visar att det finns en diskrepans mellan den språkideologi som råder 

och den faktiska språkanvändningen inom den kommunala förvaltningen.  

 Rahm och Ohlsson (2009) problematiserar myndigheters klarspråksarbete genom 

att undersöka läsbarhet utifrån en broschyrtext från Malmö stad. Resultatet visar ett 

relativt medvetet språk med du-tilltal, aktiva satser och enkel syntax. Trots detta är vissa 

delar av texten svåra att förstå på grund av informationsurvalet. Motiveringar och 

förklaringar saknas och texten vänder sig till för stora och heterogena mottagargrupper.  

 Ifråga om kommuners webbplatser, har Salö (2009) granskat tre kommuners 

webbplatser vad gäller mottagaranpassning. Studien granskar tre personers autentiska 

interaktion med de tre kommunernas webbplatser. Resultatet visar behov av bättre 

mottagaranpassning i struktur och språk. Salö (2009) efterlyser ledtrådar i strukturen, 

stabila menyer och tydliga länknamn. Han menar att webbplatserna mestadels innehåller 

syntaktiskt enkla texter, men att det finns problem på ordnivå.  
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3 Material 

Materialavsnittet inleds med en beskrivning av hur de tre kommuner som ingår i 

undersökningen valts ut. Sedan följer en överblick över de nyhetsartiklar som valts ut 

samt en redogörelse för hur urvalet skett. En viktig utgångspunkt vad gäller materialet 

är att jag, där mottagaren inte är specificerad, har utgått från att samtliga läskunniga 

kommuninvånare är texternas mottagare.  

 

3.1 Val av kommuner 

På grund av undersökningens inriktning och begränsade omfattning har det varit 

nödvändigt att välja ut några få kommuners texter för analys. Det är med språklagen i 

åtanke av relevans att granska alla kommuners läsbarhet och därför har jag inte ansett 

det nödvändigt att utgå från några speciella kriterier i mitt val av kommuner. Således 

har jag utifrån en alfabetisk lista över Sveriges 290 kommuner valt tre av de fem första: 

Ale kommun, Alingsås kommun och Arboga kommun. Dessa tre kommuner har 

gemensamt att de publicerar nyhetsartiklar under olika ämneskategorier på sina 

hemsidor. 

 

3.2 Val av nyhetsartiklar 

En del av den information som inte finns tillgänglig på lättläst svenska på kommunernas 

hemsidor är de nyhetsartiklar som publiceras av kommunerna. För att avgränsa min 

undersökning och kunna få ett jämförbart material har jag riktat in min undersökning på 

sådana nyhetsartiklar. Artiklarna består av både kommuninformation och reportage.  

 De tre kommunerna har gemensamt att deras nyhetsartiklar publiceras under varje 

ämneskategori på hemsidan, det vill säga barn och utbildning, omsorg och hjälp, 

uppleva och göra, bygga bo och miljö, näringsliv och arbete samt kommun och politik. 

Beroende på vilken ämneskategori nyhetsartiklarna är publicerade under, kan de se lite 

olika ut både ifråga om innehåll och språk. Det är därför av intresse att titta på 

nyhetsartiklar från olika ämneskategorier, vilket ger en bredd i undersökningen.  

 Min intention har varit att plocka ut de tre senast publicerade artiklarna under 

varje ämneskategori på varje hemsida. Till stor del är det också så jag gått till väga, men 

jag har på vägen stött på hinder som bidragit till att jag gjort vissa undantag från min 

princip. På Ale kommuns hemsida fanns vid de tillfällen då jag samlade in mitt material 

inte tre artiklar under alla ämneskategorier. Jag valde då att nöja mig med de artiklar 
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som fanns och lade inte till något annat material, vilket gör att jag har fyra artiklar färre 

från Ale kommun än från de andra kommunerna. Dock är summan ord från varje 

kommun ungefär jämbördig. Tabellen nedan visar antal artiklar och ord per kommun 

och ämneskategori:  

 

Tabell 1. Materialöversikt. Antal artiklar (och ord) per kommun och ämneskategori  

Kommun/ 

Ämneskategori: 

Ale  Alingsås Arboga Totalt: 

Barn och 

utbildning 

3 (548) 3 (662) 3 (965) 9 (2175) 

Omsorg och hjälp 

 

2 (338) 3 (634) 3 (857) 8 (1829) 

Uppleva och göra 

 

2 (658) 3 (687) 3 (335) 8 (1680) 

Bygga, bo och 

miljö 

3 (954) 3 (540) 3 (427) 9 (1921) 

Näringsliv och 

arbete 

3 (885) 3 (484) 3 (461) 9 (1830) 

Kommun och 

politik 

1 (246) 3 (587) 3 (817) 7 (1650) 

Totalt: 14 (3629) 18 (3594) 18 (3862) = 50 (11 085) 

 

Totalt används i undersökningen 50 artiklar från tre olika kommuner: Ale, Alingsås och 

Arboga. Nyhetsartiklarna är de senast publicerade under sex olika ämneskategorier på 

hemsidorna. Det finns på hemsidorna inte någon lättläst variant av den information som 

ges i nyhetsartiklarna. 

 

4 Metod 

Undersökningens metod består av två delar. Först sker en analys av undersökningens 

samtliga texter. Texterna analyseras genom att beräkna läsbarhetsindex samt genom att 

undersöka texternas röst. Andra delen av metoden består av en djupare analys av 21 

utvalda texter. Dessa analyseras ifråga om röst, verb, informationspackning och 

textbindning. Metodavsnittet innehåller en redogörelse för val av metod och val av 

artiklar för vidare analys samt en genomgång av undersökningens två delar.  
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4.1 Val av metod 

Melin (2004) redogör för försvårande och förenklande faktorer som påverkar en texts 

läsbarhet, vilka jag redogjort för ovan. Av Melins faktorer undersöker jag i denna analys 

informationspackning, textbindning, röst och läsbarhetsindex. Således analyseras 

faktorer på ordnivå, syntaktisk nivå och textnivå. Röst och textbindning har framför allt 

valts på grundval av den forskning Reichenberg (2000) presenterar om dessa faktorers 

signifikans. Informationspackning har valts utifrån Melins (2006) forskning om denna 

faktors påverkan på läsbarhet. LIX har valts som ett komplement till orsaksanalysen för 

att kunna bidra till en bredare bild av texternas läsbarhet än den som en analys av 

enskilda faktorer kan göra.  

 Min undersökning innehåller alltså en inledande symtommätning i form av LIX-

beräkningar. Därefter sker en orsaksanalys som undersöker två försvårande faktorer och 

en förenklande faktor. Tillvägagångssättet i min metod grundar sig, utöver Melins 

genomgång, på Björnssons (1968), Hellspong och Ledins (1997) och Reichenbergs 

(2000) forskning om läsbarhetsfaktorer.  

 

4.2 Läsbarhetsindex  

Det vanligaste sättet att utföra symtommätning på svensk text är genom att mäta 

läsbarhetsindex (LIX) (Melin 2004:74). LIX var den första svenska läsbarhetsformeln 

och presenterades av Björnsson (1968). Formeln gick ut på att mäta ord- och 

meningslängd. Denna formel var, enligt Bryntesson (2009:10) ”resultatet av en av de 

största läsbarhetsundersökningarna i Sverige där man testade en rad olika 

kombinationer av språkliga faktorer så som ovanliga ord, abstrakta ord och bisatser”. 

Som ovan nämnts, visar formeln symtom på, snarare än orsaker till, att en text är svår. 

Det har gjort att många forskare kritiserat LIX (Lagerholm 2008). Lundberg och 

Reichenberg (2008) försvarar dock LIX som verktyg, och menar att det är användbart 

om man utnyttjar det på det sätt det var tänkt. De menar att ”[d]en typ av kritik som 

riktas mot LIX tyder följaktligen på att man inte riktigt satt sig in i vare sig syftet med 

LIX-metoden eller de statistiska resonemang som styrker metodens tillförlitlighet” 

(Lundberg & Reichenberg 2008:40).  

 En del av textanalysen i denna undersökning består av att beräkna 

läsbarhetsindex. LIX beräknas elektroniskt på LIX hemsida. Beräkningen ger en summa 

som bygger på grafisk meningslängd och antal långa ord i procent (för vidare 

beskrivning se Björnsson 1968). Definitionen av långa ord är sådana med över sex 
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bokstäver. För att kunna tolka LIX-värdena har de delats upp i fem olika skalsteg: 

Mycket lättläst (˂ 30), lättläst (30–40), medelsvår (40–50), svår (50–60) och mycket 

svår (˃ 60) (Björnsson 1968:89).  

 LIX-räkningen sker i denna undersökning genom att analysera varje artikel för 

sig. Sedan räknas ett medelvärde för varje kommun ut. Vidare undersöker jag några av 

de texter som enligt LIX-analysen klassas som svåra respektive lätta för att se vad som 

kan ha orsakat de långa meningarna i texterna, och för att se om det finns någon 

koppling till de övriga faktorer som undersöks i denna analys.  

 Som en uppföljning av LIX-analysen väljer jag också 14 texter, varav 7 enligt 

LIX klassas som svåra och 7 som lättlästa, i vilka jag undersöker bakomliggande 

orsaker till LIX-värdena och huruvida värdena hänger samman med övriga analyserade 

faktorer.  

 

4.3 Röstanalys  

En viktig läsbarhetsfaktor i en orsaksanalys är röst, enligt Melin (2004) som grundar sig 

på Reichenbergs (2000) forskning. Begreppet röst syftar på vilken grad av närhet till 

läsaren som texten markerar (Melin 2004). Forsberg (2008:16) menar att skribenter av 

olika anledningar försöker ”trolla bort personerna i texten”. Det kan enligt Forsberg 

bero på att skribenten faktiskt inte bestämt vem mottagaren är, eller att denne inte vill ta 

på sig ansvaret för det skrivna. Dock blir texten ofta betydligt mer svårläst när 

skribenten ”omformulerar oss för att undvika människorna” (Forsberg 2008:17). 

Reichenberg (2006:48) menar att ”[d]et som utmärker en text med röst är att författaren 

inte distanserar sig från läsaren utan istället vänder sig direkt till denne”. Exempel på 

faktorer som leder till en ökad grad av röst, är enligt Reichenberg (2000:87–90) bland 

annat användning av du-tilltal, verb i aktiv form och uppmaningar.  

 I denna undersökning ingår en analys av texternas röst, det vill säga hur mottagare 

och sändare blir synliga (eller osynliga) i texten samt om de talar eller tilltalas i texten. 

Följande frågor besvaras i analysen: 

 

 Har texten en tydlig sändare? Talar sändaren i texten? 

 Har texten en tydlig mottagare? Tilltalas mottagaren i texten?  

 

Följande två meningar exemplifierar användning av mottagare och sändare i texter: 
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 A. Familjer som vill ha samtalsstöd kan få hjälp.  

 B. Kommunen hjälper familjer som vill ha samtalsstöd. 

 C. Vi på kommunen hjälper er familjer som vill ha samtalsstöd.  

 

I mening A finns en tydlig mottagare, men sändaren definieras inte. I mening B däremot 

finns en tydlig sändare, kommunen, och en tydlig mottagare, familjer. I mening C 

”talar” dessutom sändaren till mottagaren, vilket leder till en högre grad av röst än i de 

två första meningarna. En högre grad av röst innebär i sin tur, i enlighet med 

Reichenbergs (2000) forskningsresultat, en högre grad av läsbarhet.  

 Analysen av texternas röst sker i denna undersökning i två steg. Först undersöks 

om mottagare och sändare definieras i texterna. Sedan undersöks om de talar, tilltalas 

eller omtalas. Eftersom tal och tilltal i löpande text sker framför allt med hjälp av de 

personliga pronomenen jag/vi – du/ni undersöks användningen av dessa. Dessutom 

undersöks användning av direkta frågor, imperativ och citat. Att citat ingår i analysen 

beror på Reichenbergs (2000:89) beskrivning av röst i vilken hon förklarar hur ett sätt 

att öka graden av röst är genom att låta personer i texten tala. Citat innehåller ju direkt 

tal av någon av personerna i texten. 

 För att få fram ett värde för bruk av röst för kommunerna har jag adderat antalet 

texter med förekomster av specificerad sändare, specificerad mottagare, tilltal, citat och 

vi-bruk. Sedan har jag delat summan med andel texter per kommun, vilket gett ett värde 

för bruk av röst.  

 

4.4 Informationspackning och textbindning 

För analysens andra del väljs ett antal texter från de tre kommunerna ut för ytterligare 

analys utifrån två aspekter: informationspackning och textbindning. Urvalet av texter 

sker utifrån i första hand resultatet av LIX-beräkningen, i andra hand kommun och i 

sista hand ämneskategori. Det resulterar i 21 utvalda texter, varav 7 enligt LIX-

beräkning är lättlästa, 7 medelsvåra och 7 svåra. Dessutom finns det lika många texter 

från varje kommun respektive ämneskategori. Det beror på att jag eftersträvat att få ett 

så representativt urval som möjligt. Urvalet av texter redovisas i tabellen nedan: 
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Tabell 2. Urval av texter för vidare analys 

 Ale Alingsås Arboga 

Arbete 1 medelsvår 1 svår 1 medelsvår 

Bygga 1 svår, 1 lättläst 2 svåra 1 svår, 1 lättläst 

Uppleva 1 lättläst 1 medelsvår 1 lättläst 

Kommun 1 medelsvår 1 svår 1 svår 

Omsorg 1 lättläst 1 lättläst 1 medelsvår 

Utbildning 1 lättläst 1 medelsvår 1 medelsvår 

 

Eftersom LIX-analysens resultat har varit det första kriteriet för urval av texter har det 

gjort att de texter som valts ut från varje kommun inte är exakt jämbördiga i 

läsbarhetsindex och antal texter från varje ämneskategori.  

 

4.4.1 Informationspackning 

Inledningsvis har de utvalda texterna analyserats ifråga om informationspackning. 

Melin (2004) menar att två betydande försvårande faktorer är komplexitet och 

informationspackning. Dessa två faktorer går ofta, om än ej alltid, hand i hand (Melin 

2004:70). Komplexitet kan, enligt Melin, finnas på flera olika nivåer i språket och 

manifesteras exempelvis i bisatsflätor, sammansatta ord och långa fraser. Exempel på 

det sistnämnda är den utbyggda nominalfrasen. Den utbyggda nominalfrasen är även ett 

tecken på informationspackning (Melin 2004). En nominalisering i satser verkar till att 

förtäta informationen, medan verb verkar informationstunnande (Hellspong & Ledin 

1997:78–79). Dessutom ökar informationstätheten i texter med många samordningar, 

uppräkningar, vänstertunga meningar och statiska verb (Hellspong och Ledin 1997). 

Språkdrag som gör texten mer komplex är många passiva verb samt en avsaknad av 

första och andra personens pronomen (Hellspong och Ledin 1997).  

 Informationspackning analyseras i denna undersökning genom att undersöka antal 

verb samt typen av verb. Först räknas andelen verb av samtliga ord. I denna beräkning 

har jag inte räknat med participen. Det beror både på deras nära relation till adjektiven 

och deras syntaktiska funktion (se Ruotsalainen 2012:5). Jag har sedan kategoriserat 

samtliga verb som aktiva, passiva eller statiska. Därefter har jag räknat andelen aktiva 

respektive passiva verb av totala antalet verb. För att få fram ett värde för varje text har 

jag adderat andelen verb med andelen aktiva verb och subtraherat med andelen passiva 

verb. Det har gett ett värde för varje text som säger något om andelen och typen av verb 

som används. Jag har också räknat ut ett medelvärde för varje kommun. Ett högt värde 
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indikerar en högre läsbarhet. Det beror på att ju fler verb totalt och ju fler aktiva verb 

texten har, desto högre värde ger det. Om texten sedan har många passiva verb, sänker 

det värdet.  

 

4.4.2 Textbindning 

Vidare analyseras de utvalda texterna ifråga om textbindning eller koherens. Texternas 

koherens analyseras i denna undersökning genom att titta på två sätt att binda samman 

text: tematisk bindning och kausalitet. Tematisk bindning är ett viktigt sätt att skapa en 

överskådlig ordning, enligt Hellspong och Ledin (1997). En tematisk bindning innebär 

att man i textens meningar utgår från det som för läsaren är känt, för att sedan avsluta 

med den nya informationen. Det ger ett samspel mellan textens tema och rema. Det gör 

också texten mer läsbar eftersom den nya informationen bygger på det som läsaren 

sedan tidigare vet.  

 Den tematiska bindningen analyseras i denna undersökning genom att titta på om 

förväntad (lågviktig) information kommer i början av meningen och ny information i 

slutet, eller om andra principer används. Jag kommer att räkna andel meningar, per 

totala antalet meningar, som innehåller ny information i fundamentet. Vid 

meningsfragment utan ett finit verb, har jag tittat på den inledande frasen. Jag har inte 

behandlat punktuppställningar och listor av olika slag, eftersom sådana inte binds 

samman. Ny information tolkas vara sådant som inte tidigare nämnts i texten eller som 

inte kan anses vara av allmän kännedom. Jag har endast analyserat de meningar som 

står i brödtexten, och således inte titlar och bildtexter. Jag har dock ändå tagit hänsyn till 

titlar och bildtext, såtillvida att jag definierat sådan information i brödtexten som 

återfinns i titlar eller bildtext, som känd för läsaren. Genom att dela andelen meningar 

med känd information i början med antalet meningar totalt, har jag fått fram ett 

tematiskt värde för texterna. Sedan har jag räknat ut ett medelvärde för varje kommuns 

texter. Ett högre värde tyder alltså på högre grad av tema-rema-följd. 

 Ett annat sätt att binda samman texten är genom kausala bindningar. Metoden för 

analys av kausalitet grundas på Reichenbergs (2006) genomgång av kausalitet. 

Kausalitet syftar på tecken på orsakssamband och bindningar inom texten. Reichenberg 

(2006:48) menar att en analys av kausalitet kan innebära att man för varje mening frågar 

sig om läsaren kan se ”samband, orsak och verkan”. I denna undersökning har jag 

undersökt om kausala markeringar är utsatta i texten, och hur många för varje text. Det 

har jag gjort genom att leta efter kausala uttryck såsom eftersom, därför, därför att, för 

att, så, så att, på grund av, nämligen och beror på. Sedan har jag undersökt om kausala 
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markeringar är utelämnade. Det har jag gjort genom att för varje mening prova om det 

visar på ett logiskt samband till föregående eller efterkommande mening att sätta in 

därför (att), eller det beror på. Dessa två uttryck fångar orsakssamband både bakåt och 

framåt, vilket följande meningar illustrerar:  

 

A. Jag var sjuk. Jag gick inte till skolan. 

B. Jag var sjuk. Därför gick jag inte till skolan.  

 

C. Jag gick inte till skolan. Jag var sjuk.  

D. Jag gick inte till skolan. Det beror på att jag var sjuk.  

 

I mening A och C finns uteblivna orsakssamband, vilka är utsatta i mening B och D. I 

analysen har jag gjort följande: jag har kategoriserat meningar som att de har uteblivna 

kausala markeringar om inga kausala uttryck finns och om logiska orsakssamband blir 

tydliga vid tillägg av därför att eller det beror på. Jag har räknat antalet sådana 

förekomster per text i förhållande till antalet utsatta orsakssamband i samma text.  

 

4.5 Metodkritik 

Den metod som valts för undersökningen har flera brister. De faktorer som undersöks är 

många, och så är också antalet texter i analysen. Det gör att faktorerna nödgas 

analyseras relativt ytligt, till stor del med hjälp av beräkningar. Det gör också att 

faktorerna är av en sådan art att de är relativt lättöverskådliga eller lätta att hitta. Den 

kvantitativa ansatsen på denna undersökning gör därför att andra faktorer än de som 

undersöks mycket väl kan påverka de undersökta texterna läsbarhet. Det kan emellertid 

inte denna undersöknings resultat visa på. Detta innebär att denna undersökning har en 

hög grad av reabilitet, eftersom mätverktygen är exakta. Den har en lägre grad av 

validitet, eftersom det är möjligt att det finns viktiga läsbarhetsfaktorer som inte 

behandlas i denna undersökning. Validitetsgraden höjs likväl i undersökningen genom 

att jag tittat på flera olika faktorer på flera olika språkliga nivåer.  

  Vid hänvisningar till de analyserade nyhetsartiklarna används förkortningar för 

varje enskild nyhetsartikel. Första bokstaven i förkortningen står för vilken kommun 

artikeln kommer ifrån: A för Ale, B för Alingsås och C för Arboga. Andra bokstaven i 

förkortningen står för ämneskategori: Arbete och näringsliv (A), Bygga, bo och miljö 

(B), Kommun och politik (K), Omsorg och hjälp (O), Barn och utbildning (T) och 

Uppleva och göra (U). Artiklarna är dessutom numrerade (1), (2), (3). Fullständig 

förteckning över artiklarna med tillhörande webblänk finns i Bilaga A. 
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5 Resultat 

Resultatdelen består av en beskrivning av resultaten av läsbarhetsanalysen och 

röstanalysen av samtliga texter. Sedan beskrivs resultaten av verbanalysen och 

textbindningsanalysen av de utvalda texterna. Resultatdelen avslutas dels med en 

uppföljning av LIX-analysens resultat i förhållande till andra faktorer och dels med en 

översikt över textanalysens resultat per kommun.  

   

5.1 Läsbarhetsindex för samtliga texter 

Efter en läsbarhetsanalys med hjälp av LIX visar det sig att merparten av texterna 

kategoriseras som medelsvåra (58 %), och många som lättlästa (26 %), ifråga om 

genomsnittlig menings- och ordlängd. Några (14 %) kategoriseras som svåra. Endast en 

text kategoriseras som mycket lättläst, och ingen text som mycket svår.  

 Fördelningen mellan de tre kommunernas Ale, Alingsås och Arbogas texter ifråga 

om läsbarhetsindex tycks ganska likvärdig. Nedan redovisas ett genomsnittligt 

läsbarhetsindex för varje kommuns texter samt hur texterna fördelats på LIX-analysens 

skalnivåer för varje kommun: 

 

Tabell 3. Läsbarhetsindex per kommun 

 Ales texter Alingsås 

texter 

Arbogas 

texter 

Mycket lättläst < 30 1 - - 

Lättläst 30–40 6 5 2 

Medelsvår 40–50 6 9 14 

Svår 50–60 1 4 2 

Mycket svår > 60 - - - 

Texternas 

genomsnittliga 

LIX-värde 

557/14= 

39,7 

802/18= 

44,5 

809/18= 

44,9 

 

Resultatet visar ganska små skillnader ifråga om menings- och ordlängd mellan de tre 

kommunernas texter. Ale kommuns texter har något kortare meningar och ord än de 

andra två kommunerna enligt LIX-analysen. Alingsås och Arboga kommuns texter har 

nästan samma värden. Merparten texter från samtliga kommuner kategoriseras som 

lättlästa eller medelsvåra. Ale är den enda kommunen som har en text som kategoriseras 

som mycket lättläst, och har också flest lättlästa texter. Alingsås har flest svåra texter, 
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men har också många lättlästa texter, vilket gör att det genomsnittliga indexet blir 

likvärdigt med Arbogas.  

 

5.2 Röst i samtliga texter 

En analys av texternas röst har visat på spridda resultat beroende på vad jag tittat på. 

Det finns skillnader i graden av röst mellan kommunernas texter. 

 Analysen visar att 30 % av texterna specificerar sin sändare en eller flera gånger. 

Exempel på hur en sådan specificering kan gå till finns i texten ”Ledardagen för 

föreningar i Alingsås” (AU2). Där står: ”Kultur och Fritid och SISU Idrottsutbildarna 

vill med gemensamma krafter bjuda in till en nyttig halvdag”. Det blir tydligt att det är 

Kultur och Fritid och SISU Idrottsutbildarna som är sändare. Ett annat exempel finns i 

texten ”Vi blir allt fler” (AK1). Där står: ”Alingsås kommun växer och under 2013 blev 

vi allt fler”. Användandet av vi gör att man tolkar Alingsås kommun som sändaren. 

Emellertid har merparten av de analyserade texterna ingen specificerad sändare. Det 

visar sig också att det finns skillnader mellan kommunernas texter i huruvida sändaren 

specificeras eller inte. Av Alingsås texter har 50 % en specificerad sändare. Av Ales 

texter har endast 21 % en specificerad sändare, och av Arbogas texter 16 %.  

 Vidare visar analysen att 44 % av texterna en eller flera gånger specificerar sin 

mottagare. Det sker med hjälp av formuleringar som: ”för dig som har tonåringar”, ”för 

företag och företagsamma personer” och ”till dig som på något sätt är engagerad som 

ledare/tränare i Alingsås kommun” (BU2, BO2 och CA1). Även vad gäller mottagaren 

finns skillnader mellan kommunernas texter. Av Alingsås texter har 66 % en 

specificerad mottagare, medan motsvarande siffror för Ales texter är 28 % och för 

Arbogas texter 33 %. 

 Tilltal sker i texterna med hjälp av frågor, imperativ och med hjälp av det 

personliga pronomenet ”du”. Exempel på det först- och sistnämnda finns i 

formuleringen: ”Tycker du det är svårt att hitta rätt i belysningsdjungeln” (BB1). Här 

riktas en direkt fråga till läsaren, och dessutom används du-tilltal. Exempel på 

imperativ-bruk finns i formuleringen: ”Kontakta gärna Maria Linström” (BA2). Här 

riktas en uppmaning direkt till läsaren. Tilltal förekommer i 40 % av de analyserade 

texterna. Likväl varierar antalet förekomster inom texterna, vilket gör att vissa texter 

präglas helt av tilltal, medan andra bara har tilltal i ingressen eller i ett fåtal meningar. 

Förekomsten av tilltal varierar även mellan kommunernas texter. Även vad gäller tilltal 

har Alingsås texter en högre frekvens än de övriga kommunernas texter. 61% av 
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Alingsås texter innehåller tilltal, medan motsvarande siffra för de två andra 

kommunernas texter är 43 % för Ales texter och 39 % för Arbogas texter.  

 Till sist förekommer också annat direkt tal. Det sker dels med hjälp av citat och 

dels med hjälp av pronomenet ”vi”. Exempel på citat finns i texten om Alekvinnornas 

företagsnätverk: ”Jag tror att många kvinnor med företag är ensamarbetare (...) säger 

Ewa Marie Eliasson” (AA2). Exempel på användning av ”vi” finns i följande mening 

från en text från Alingsås kommuns texter om intensivsimskola: ”Vi vet av erfarenhet 

att det är väldigt lärorikt med intensiv träning, därför vill vi erbjuda barnen denna 

möjlighet” (BU1). Citat förekommer i 32 % av de analyserade texterna. Vi-bruk 

förekommer i 18 % av de analyserade texterna. Precis som med tilltal, varierar det hur 

stor del av texterna som innehåller direkt tal. Sammanlagt förekommer direkt tal i 64 % 

av Ales texter, i 61 % av Alingsås texter och i 33 % av Arbogas texter. Att Ales texter 

fått ett så högt procenttal beror på att dessa texter innehåller många citat. Endast en text 

innehåller vi-bruk. På samma sätt finns bland Arbogas texter endast en text med vi-

bruk. De övriga innehåller citat. Alingsås texter innehåller däremot en hög grad av vi-

bruk men även några citat. I tabellen nedan redovisas värdet av röstanalysen för 

kommunernas texter: 

Tabell 4. Röstvärde 

Kommun Röstvärde 

Ales texter 1,4 

Alingsås texter 2,3 

Arbogas texter 1,1 

 

Alingsås kommuns texter har en högre andel specificerade sändare och mottagare, tilltal 

och vi-bruk än de två andra kommunernas texter, vilket ger ett högre värde. Ales texter 

har en hög andel citat vilket ger ett något högre sammanlagt värde än Arbogas texter.  

 Sammanfattningsvis har samtliga texter ganska låg grad av röst, eftersom de 

analyserade faktorerna inte förekommer i merparten av texterna. Specificerad sändare 

förekommer i 30 % av texterna, specificerad mottagare i 44 %, tilltal i 40 %, citat i 32 

% och vi-bruk i 18 % av texterna. Inom texterna varierar det hur pass hög grad 

röstdragen präglar texten. I vissa finns dragen bara i ingressen eller i vissa meningar, 

medan de i andra finns genomgående i hela texten. Hur mycket röst präglar texterna 

varierar mellan kommunernas texter. Alingsås texter särskiljer sig bland kommunerna, 

genom att ha en betydligt högre grad av röst.  
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5.3 Verbanalys av utvalda texter 

Verbanalysen har visat att verb utgör mellan 9 och 24 % av texternas ord. 

Verbfrekvensen i de analyserade texterna är ungefär likvärdig mellan kommunernas 

texter. Andelen aktiva verb varierar mellan texterna, men aktiva verb utgör som minst 

25 % och som mest 70 % av texternas totala mängd verb. Även andelen passiva verb 

varierar men utgör som minst 0 % och som mest 32 % av texternas totala mängd verb.  

 Det verbvärde som räknats ut för varje kommuns texter säger något om verbtäthet 

och typ av verb i texterna. Ju högre siffran är desto fler verb totalt, desto fler aktiva verb 

och desto färre passiva verb. Det innebär att en hög siffra tyder på att texten, vad gäller 

verbaspekten, är mer läsbar. Tabellen nedan visar på kommuntexternas verbvärde: 

 

Tabell 5. Verbvärde  

Kommun Verbvärde 

Ales texter 61 

Alingsås texter 40 

Arbogas texter 38 

  

Resultaten visar på att Ale kommuns texter har fler verb totalt, fler aktiva verb och färre 

passiva verb än de övriga två kommunernas texter. Alingsås texter har ett något högre 

värde än Arbogas texter, vilka är de minst läsbara sett till verbbruket. 

 

5.4 Koherens: tematisk bindning 

Analysen av den tematiska bindningen visar på en hög grad av tema-rema-följd i 

meningarna. De flesta meningar inleds med någonting känt och avslutar med det som är 

nytt och okänt för läsaren. Ett genomsnittligt värde av alla de analyserade texterna visar 

att 73 % av texternas meningar har en tema-rema-följd. I den text som innehåller lägst 

andel meningar med tema-rema-följd har dock 40 % av dem en sådan ordning.  

 De meningar som bryter mot tema-rema-följden gör det i olika hög grad. De flesta 

meningar som bryter mot tema-rema-följden är enkelt överblickbara, och blir därför inte 

så svårlästa. Exempel på det finns i följande mening från en av Alingsås texter: ”PP 

arkitekter från Göteborg har fått uppdraget att göra detaljritningen för Nolhagahallens 

modernisering och ombyggnad” (BU3). Visserligen är det ny information att det är PP 

arkitekter från Göteborg som ska göra detaljritningen, men meningen blir inte så 

svårläst ändå, eftersom den är ganska kort. Inte desto mindre skulle tema-rema-följden 
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kunna följas med konstruktionen ”det är X som Y”. Ett annat exempel på temabrott 

finns i följande mening, där den kursiverade delen definieras som början av meningen: 

”Birgitta Staxän som jobbar i butiken Solen i Alingsås var en av de som tog emot en 

ros” (BK3). Att det var Birgitta Staxän som jobbar i butiken i Alingsås som tog emot en 

ros är ny information för läsaren. Meningen hade enkelt kunnat bli mer lättläst och 

kunnat följa tema-rema-följden genom att ges en förändrad ordning på innehållet före 

och efter huvudverbet. Det beror på att de är känt sedan tidigare i texten att man delat ut 

rosor.  

 Dock verkar det som om brott mot tema-principen ibland leder till vänstertunga 

meningar och informationspackning. Följande mening blir tungläst på grund av brott 

mot tema-principen: ”Ungdomsboende, vävstuga, gym, replokaler för musikgrupper, 

möbelförråd, lagerutrymme samt ett 50-tal hobbylokaler för personer som bland annat 

sysslar med veteranfordon och rallycross inryms också i fastigheten” (AB2). Skribenten 

hade enkelt kunna byta ordföljd i meningen så att innehållet före och efter huvudverbet 

bytte plats, vilket hade gjort den betydligt mer lättläst. I andra fall tycks brott mot tema-

principen snarare bero på att informationen i en mening borde ha varit uppdelad på två 

eller fler meningar. Det ger följande meningar exempel på: ”De farliga kemikalier från 

brandskum som kan finnas i dricksvatten på flera håll i Sverige har inte använts på 

någon av de platser som ligger i anknytning till de dricksvattentäkter vi har i Alingsås 

kommun” (BB2) och ”Alexander Ståhle som är stadsbyggnadsforskare vid KTH och vd 

för konsultföretaget Spacescape berättade lade [sic] under denna programdel stor vikt 

vid walkability, det vill säga att en stad är trivsam om man kan promenera där” (BB3). 

På grund av meningarnas informationstäthet blir den inledande informationen ny och 

meningarna tunga att läsa. Istället borde meningarna delas upp i flera meningar som 

utgår från det som är känt för läsaren.  

 För att kunna få en översikt över kommuntexternas grad av tematisk bindning 

redogör jag för beräkningen av det tematiska värde för kommuntexterna. Beräkningen 

gav följande resultat: 
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Tabell 6. Tematiskt värde  

Kommun Tematiskt värde 

Ales texter 67 

Alingsås texter 72 

Arbogas texter 78 

 

Arboga kommuns texter har flest tematiska bindningar, sedan kommer Alingsås texter. 

Lägst andel tematiska bindningar har Ales texter. Skillnaderna mellan kommunernas 

texter är emellertid små. 

 Sammanfattningsvis har samtliga texter en hög grad av tematisk bindning. De 

meningar som bryter mot tema-rema-följd har ibland en tendens till att vara 

vänstertunga och informationstäta, men inte alltid. Arbogas texter har högst andel 

tematiska bindningar.  

 

5.5 Koherens: orsakssamband 

I samtliga analyserade texter är 22 (40 %) av orsakssambanden mellan meningar 

utskrivna och 34 (60 %) av orsakssambanden är utelämnade. Bland Ales texter är 

hälften (50 %) av alla orsakssamband utelämnade. Bland Alingsås texter är drygt hälften 

(55 %) av alla orsakssamband utelämnade, och bland Arbogas texter är merparten, 7 

(58 %) utskrivna och 5 är utelämnade. Exempel på utelämnade orsakssamband finns i 

följande meningar: 

 

Vårens arrangemang har målgrupper från de allra yngsta till 

de äldsta. Med fokus i övre och nedre delen av åldersskalan:  

– Medelålders personer har förhållandevis enkelt att ta del av 

både breda och smala kulturarrangemang i till exempel 

Göteborg. Vi vill vara tillgängliga för äldre och yngre nära 

deras dagliga liv, säger Lisa. (AU1) 

 

I en omarbetad version med utskrivna orsakssamband skulle texten kunna 

se ut på följande vis: 
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Vårens arrangemang har målgrupper från de allra yngsta till 

de äldsta. Med fokus i övre och nedre delen av åldersskalan:  

- Det beror på att medelålders personer har förhållandevis 

enkelt att ta del av både breda och smala kulturarrangemang 

i till exempel Göteborg. Därför vill vi vara tillgängliga för 

äldre och yngre nära deras dagliga liv, säger Lisa.  

 

Det blir tydligt att det finns ett orsakssamband mellan meningarna som inte är uttryckt. 

Texten blir mer lättförståelig när dessa orsakssamband läggs till. Exempel på uttryck i 

texterna som används för att markera orsakssamband är: på så vis, varför, för, efter att, 

därför, på så vis och för att. 

 

5.6 Uppföljning av LIX-analysen 

För att kunna reda ut vad som ligger bakom LIX-värdena och se hur de hänger samman 

med de övriga faktorer jag undersökt, har jag tittat ytterligare på 14 av de utvalda 

texterna. Sju av dem klassas enligt LIX-analysen som lätta, och sju av dem som svåra.  

 En gransking av sju av de texter som enligt LIX-analysen klassas som lättlästa 

visar delvis spridda orsaker till resultaten, men också gemensamma drag. Sex av 

texterna har ett högt eller mycket högt verbvärde. En av texterna har ett medelhögt 

verbvärde. Det innebär att texterna är relativt verbtäta, har många aktiva verb och få 

passiva verb. Sex av texterna har ganska hög grad, hög grad eller mycket hög grad av 

röst. En har låg grad av röst. Det innebär att de korta meningarna inte tycks ha lett till en 

lägre grad av röst.  

 Fyra av texterna har många tematiska bindningar och tre av dem få tematiska 

bindningar. I de sistnämnda texterna tycks de korta meningarna leda till att texten blir 

informationstät, med ny information i början av meningarna. På samma sätt finns i tre 

av texterna många utelämnade orsakssamband. Här tycks användningen av korta 

meningar vara på bekostnad av den tematiska bindningen och utskrivna orsakssamband. 

Det gör att fyra av de texter som här granskats och som klassats som lättlästa, bara är 

det på vissa sätt, men inte på andra. Tre av texterna är dock lättlästa med tanke på 

samtliga av de granskade aspekterna. De har också få passiva verb.  

 Vidare har jag granskat samtliga sju texter som klassas som svåra. Två av texterna 

har ett mycket lågt verbvärde, fyra av texterna har ett medelhögt verbvärde och en text 
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har ett högt verbvärde. Det innebär att dessa texter generellt sett har färre verb, färre 

aktiva verb och fler passiva verb än de texter som klassats som lättlästa.  

 Två av texterna har låg grad av röst, och tre har inte någon röst alls. Det innebär 

att dessa texter generellt sett har en lägre grad av röst än de som klassats som lättlästa. 

Fem av sju av texterna har få tematiska bindningar. Två av sju texter har många 

utelämnade orsakssamband.  

 I två av de sju svåra texterna tycks långa meningar framför allt bero på att man 

sammanfogat två huvudsatser och många av meningarna skulle enkelt kunna delas i två 

kortare meningar. I de fem övriga texterna gör likväl de långa meningarna att texterna 

blir informationstäta och ibland komplexa. Ofta har dessa långa meningar få tematiska 

bindningar, med ny information både i början och i slutet, vilket bidrar till 

informationstätheten. Ett exempel på detta finns i följande mening: ”Sociala företag, 

kooperativ och företagssamverkan kan användas som verktyg för att behålla och 

utveckla ett levande samhälle med försörjningsmöjligheter, service och gemenskap” 

(BA3). Här finns två olika fraser, inledningsvis och avslutningsvis, med uppräkningar. 

Det gör att meningen blir informationstät och inte får en tematisk bindning. Det beror på 

att den inledande uppräkningen, liksom den avslutande, innehåller ny information. En 

annan informationstät mening utan tematisk bindning är följande: ”Vid efterforskningar 

som VA-avdelningen gjort tillsammans med räddningstjänsten har brandskum under 

perioden 1985 till 2003 inte använts på platser som ligger i anknytning till några 

dricksvattentäkter i Alingsås kommun” (BB2). Tre långa adverbiella fraser gör 

meningen informationstät.  

 Ett annat exempel på hur adverbiella fraser gör meningen informationtät finns i 

följande mening: ”I Blekinge upptäcktes i december 2013 högfluorerande ämnen, bland 

annat PFAS och PFHxS, i dricksvattnet vilket ledde till att vattenverket stängdes” 

(CB2). Det höga antalet adverbiella fraser, och den följd de kommer i, gör meningen 

komplex.  

 Ett exempel på hur uppräkning och en kombination av satser kan göra en mening 

informationstät och komplex ser man i följande: ”Inom området som handlar om hur 

tillgängliga kommunens medarbetare är för medborgarna, till exempel hur snabbt 

kommunen svarar på e-post, hur lätt det är att få tag på en handläggare via telefon och 

vilket bemötande man får när man ringer till kommunen är Arbogas resultat bra även 

om resultaten sjunkit något jämfört med förra året” (CK3). I denna mening har man 
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velat trycka ihop mycket information, som skulle varit betydligt mer läsbar uppdelad i 

flera meningar.  

 Sammanfattningsvis tycks de sju texter som klassats som lättlästa innehålla fler 

verb överlag, fler aktiva verb och färre passiva verb än de texter som klassats som svåra. 

Dessutom har de en högre grad av röst. Det visar sig att både de texter som klassats som 

lättlästa och svåra har ganska få tematiska bindningar och har utelämnade 

orsakssamband i ungefär lika hög grad. I de texter som klassats som svåra tycks många 

långa meningar präglas av få tematiska bindningar med ny information i början av 

meningen. Det, liksom faktorer såsom långa uppräkningar och långa fraser bidrar till att 

de svåra texterna blir informationstäta och ibland komplexa.  

 

5.7 Översikt över kommuntexternas läsbarhetsresultat 

Nedan följer en översikt över kommuntexternas resultat i läsbarhetsanalysen: 

 

Tabell 7. Översikt över texternas läsbarhet 

 Ales texter Alingsås texter Arbogas texter 

LIX 39,7 – mest lättlästa 

 

44,5 – mindre lättlästa 44,9 – minst lättlästa 

Röst 1,4 – mindre röst 

 

2,3 – mest röst 1,1 – minst röst 

Verb 61 – flest verb och 

aktiva verb 

40 – färre verb och 

aktiva verb 

38 – lägst antal verb 

och aktiva verb 

Tematisk 

bindning 

67 – lägst grad av 

tematisk bindning 

72 – högre antal 

tematiska bindningar 

78 – högst antal 

tematiska 

bindningar 

Orsakssamband 50 % utelämnade – 

låg kausalitet 

55 % utelämnade – 

låg kausalitet 

41 % utelämnade – 

hög kausalitet 

 

Resultaten visar att den kommun, Ale, som enligt LIX-analysen har flest lättlästa texter, 

också har texter med flest verb och aktiva verb. Å andra sidan har de sämst tematisk och 

kausal bindning. På samma sätt har Arboga kommun, som enligt LIX-analysen har flest 

svårlästa texter, också texter med lägst antal verb och aktiva verb. Dessutom har dessa 

texter lägst grad av röst. På motsvarande sätt som Ale kommuns texter, har de dock bäst 

tematisk och kausal bindning. Resultatet vad gäller röst är det som bryter mönstret i och 

med att Alingsås kommuns texter har betydligt högre grad av röst än de andra 

kommunernas texter. 
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6 Diskussion 

Diskussionsdelen inleds med en diskussion om resultatet i relation till det som ofta 

kallas samhällets språkklyfta. Därefter diskuteras läsbarhetsindex som metod samt 

resultaten av röst- och kausalitetsanalyserna. Vidare behandlas kopplingar mellan å ena 

sidan grad av röst och verbtyp och mellan å andra sidan informationspackning, långa 

meningar, verbtäthet och tematisk bindning. Avslutningsvis diskuteras resultatet i 

relation till tidigare forskning.  

 

6.1 Samhällets språkklyfta  

Den här uppsatsen visade inledningsvis på forskningsresultat som tyder på en 

språkklyfta i samhället (Gustavsson & Håkansson 2010). Den studien har emellertid 

endast fokuserat på ordförståelse. Jag menar att det blir missvisande att utifrån endast 

ordförståelse tala om en allmän språkklyfta i samhället. För att kunna tala om en sådan 

bör fler språkliga nivåer undersökas. Denna studie har fokuserat på flera förenklande 

och försvårande drag på olika språkliga nivåer i de undersökta texterna, även om just 

ordförståelse inte undersökts.  

 Resultaten visar att de flesta av de undersökta texterna har en ganska hög grad av 

läsbarhet. Skillnaderna mellan de tre kommunerna är små. Merparten av texterna är 

lättlästa eller medelsvåra ifråga om ord- och meningslängd. Många texter är verbtäta 

med få passiva verb och har dessutom en hög grad av koherens. På vissa sätt uppvisar 

emellertid texterna brister. Framför allt finns generellt sett en låg grad av röst i texterna. 

Vidare saknas ibland utsatta orsakssamband och vissa meningar är informationstäta och 

komplexa. Huruvida det rör sig om en språkklyfta mellan kommuntexterna och 

kommuninvånarna går dock inte att utröna utan en användarstudie, vilket denna 

undersökning inte rymmer. Likväl blir det tydligt att kommunernas texter i många 

avseenden kan förbättras för att göras mer läsbara. 

 

6.2 Läsbarhetsindex  

Enligt resultaten av analysen av läsbarhetsindex är många av kommuntexterna antingen 

lättlästa eller medelsvåra. Efter att ha jämfört LIX-analysens resultat med 

orsaksanalysen visar det sig dock att en sådan mätning inte är så exakt och entydig som 

vissa forskare gör gällande. Ifråga om LIX-analyser menar Melin (2004:75) att ”[p]recis 

som vi med en febertermometer kan avgöra om en person är sjuk eller inte kan LIX 
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avgöra om en text är lätt eller svår. Men lika lite som en termometer kan LIX ställa 

precisa diagnoser på vad patienten/texten lider av”. Resultatet av min analys visar 

emellertid att LIX-analysens resultat inte tycks vara så entydigt. Resultatet tycks 

förvisso vara delvis sammankopplat med verbantal och verbtyp samt till 

informationstäthet och komplexitet. Dock tycks det inte säga något om textbindning och 

röst. Det tyder på att LIX-analysen möjligvis kan fånga läsbarhetsdrag inom meningar, 

men inte kan göra det mellan meningar. Således är en sådan symtommätning till viss del 

användbar, men också begränsad i sina resultat.  

 

6.3 Röst och kausalitet 

Undersökningens resultat av röst- och kausalitetsanalys visar på att många texter har en 

låg grad av röst och utelämnade orsakssamband. Likväl förekommer också på många 

ställen en definierad avsändare eller mottagare, citat, vi-form, du-form och kausala 

uttryck. Det tycks inte finnas något självklart samband mellan dessa faktorer och 

läsbarhetsindex, tematisk bindning och verbtäthet i texterna. Det gör att dessa faktorer 

kan vara svårfångade. Detta resultat bekräftas delvis av Reichenberg (2000:157), som 

visar hur utsatta orsakssamband inte per automatik leder till enklare syntaktiska 

konstruktioner eller kortare meningar.  

 Analysens resultat indikerar dock en koppling mellan verbtyp och röst. I de 

meningar som innehåller passiva verb krävs inte någon aktör, och en aktör är också 

utsatt i väldigt få av dessa meningar. På samma sätt visar det sig i de analyserade 

texterna att en ökad andel statiska verb leder till färre aktörer, eftersom aktiva verb då 

ofta nominaliseras och aktörer inte krävs. Då aktiva verb används, blir däremot oftare 

mottagare och sändare tydliga i texterna. Således påverkar verbtypen graden av röst. Det 

blir tydligt att flera faktorer bidrar till det som Forsberg (2008:16) menar är att ”trolla 

bort personerna i texten”. Detta samband bekräftas av Reichenberg (2000:87), som visar 

hur en ökad grad av dynamik i texten leder till en ökad grad av röst. Dynamik innefattar 

bland annat en hög grad av aktiva verb.  

 

6.4 Informationspackning, långa meningar, tematisk bindning och 

verbtäthet 

Analysens resultat indikerar att det kan finnas ett samband mellan korta meningar och 

dålig textbindning. Detta resultat bekräftas av tidigare forskning. Ransgart (2006) menar 

att bristen på sambandsord i texter ibland kan bero på en önskan att förkorta meningar 
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och förenkla syntaxen. Reichenberg (2000) visar på hur en följd av sådana 

läsbarhetsformler som Björnssons (1974) har varit att många läroboksförfattare kortade 

ner meningarna. Som följd har det gett en bristande koherens. Korta meningar tycks 

således inte alltid vara mer läsbara. Ibland kan de istället leda till att informationen 

förtätas.  

 Vidare kan analysens resultat visa att det finns en koppling mellan få tematiska 

bindningar och informationstäthet. Tidigare forskning visar liknande resultat. Melin 

(2004:70) menar att ”[i]nnehåller texten ingen information alls, det vill säga bara 

pladder, förstår läsaren ingenting. Och har vi en maximal informationspackning blir 

förståelsen också noll. Detta beror på att läsning alltid är ett möte mellan det vi får veta 

och den kunskapsram vi sätter in det nya i”. Det visar hur viktig den tematiska 

bindningen är för förståelsen. Temat är vår kunskapsram, och remat den nya 

informationen. Hellspong och Ledin (1997:78) menar också att vänstertunga meningar 

är ett vanligt sätt att förtäta information.  

 En annan koppling som analysens resultat möjligtvis indikerar är den mellan 

meningslängd, informationstäthet, komplexitet samt verbtäthet och verbtyp. Långa 

meningar tycks i de analyserade texterna oftare leda till färre verb totalt samt färre 

aktiva verb och fler passiva verb. Sådana meningar tycks också vara mer 

informationstäta och komplexa än andra meningar. Det stämmer med vad Hellspong 

och Ledin (1997:79) påvisar, när de säger att ett vanligt sätt att förtäta information att 

bygga ut nominalfraser och minska antalet verb. Dessutom leder fler passiva verb till en 

mer komplex text (Hellspong & Ledin 1997). 

 

6.5 Resultatet i relation till tidigare forskning 

Denna undersökning har resultat som möjligen kan bekräfta delar av de undersökningar 

som Språkrådet genomförde av myndighetstexter 2001 och 2010. Deras resultat visar att 

de granskade texternas problem inte främst ligger på ord- och meningsnivå. Snarare 

handlar det om mer svårfångade problem, såsom bristande mottagaranpassning och 

sättet på vilket huvudbudskapet framhävs. Brister finns också vad gäller ”textbindning, 

mottagarperspektiv och syftesformulering” (Nyström Höög m fl. 2012:22). Till skillnad 

från i Språkrådets undersökning har inte syftesformulering undersökts. Emellertid visar 

resultaten av denna undersökning på liknande sätt att problem inte främst ligger på ord- 

och meningsnivå. Mina resultat visar på att ord och meningar i de granskade texterna är 

relativt korta, verben relativt många och av en mer läsbar typ, det vill säga många aktiva 
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och få passiva verb. Istället finns de största bristerna framför allt i graden av röst, men 

även till viss del ifråga om textbindning. Röst är tätt sammankopplat med 

mottagaranpassning. Således kan denna undersöknings resultat möjligtvis bekräfta 

Språkrådets resultat vad gäller mottagaranpassning och textbindning. 

 Resultaten av denna undersökning och av Språkrådets forskning motsägs till viss 

del av Rahm & Ohlssons (2009) forskning, vilken problematiserar myndigheters 

klarspråksarbete. Deras forskning visar på texter med ett medvetet språk, vilket leder till 

frekvent du-tilltal, aktiva satser och enkel syntax. Visserligen stämmer deras resultat 

delvis överens med min studie ifråga om aktiva satser och enkel syntax. Dock skiljer 

den sig från denna ifråga om du-tilltal. Rahm och Ohlsson menar att de texter de 

analyserat snarare är svåra att förstå på grund av informationsurvalet. Motiveringar och 

förklaringar saknas och texten vänder sig till för stora och heterogena mottagargrupper. 

Informationsurval har dock inte analyserats i min undersökning. Många av de texter 

som ingår i denna analys har dock inte en specificerad mottagare utan vänder sig 

förmodligen, på samma sätt som texterna i Rahm & Ohlssons undersökning, till stora 

och heterogena mottagargrupper. Man kan ana att det leder till sådana problem som att 

texterna saknar en hög grad av röst. Detta är i enlighet med vad Forsberg (2008:17) 

visar när hon påpekar att anledningen till att texter omformuleras så att människorna blir 

osynliga kan vara både att mottagaren inte definierats och att man inte vill definiera vem 

som har ansvaret för det skrivna. Det är svårt att specificera en homogen mottagargrupp 

för kommuntexterna, och därmed kan det också bli svårt att använda direkt tilltal. Dessa 

resultat bekräftas även av Salö (2009), vars undersökning visar på ett behov av att 

kommuners webbplatser i högre grad mottagaranpassas i både struktur och språk. Även 

Salö menar att de flesta texter han undersökt är syntaktiskt enkla, men han påvisar 

problem på ordnivå. Sådana problem har dock inte undersöks i denna analys.  

 

7 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka läsbarheten av nyhetsartiklar från tre 

kommuners hemsidor. Jag ställde mig frågan hur läsbara texterna är, vilka faktorer som 

påverkar läsbarheten samt om resultaten skiljer sig mellan kommunerna. Läsbarheten 

har undersökts ifråga om läsbarhetsindex, texternas röst, informationspackning, 

tematisk bindning och orsakssamband. Materialet har bestått av nyhetsartiklar från Ale, 

Alingsås och Arboga kommuns hemsidor. Metoden grundas till huvudsak på Melins 

(2004) studier av försvårande och förenklande faktorer i texter.  



  
 

28 

 En viktig och grundläggande förutsättning för undersökningens relevans är 

språklagen, vilken innebär att offentligt språk ska vara vårdat, enkelt och begripligt. En 

annan viktig förutsättning är den brist på granskningar av kommunala texter.  

 En första granskning av kommunernas hemsidor gav ett sken av både hög 

tillgänglighet och hög läsbarhet, bland annat genom lättlästsidor. Det visade sig 

emellertid att läsaren till stor del är hänvisad till den ordinarie informationen på 

kommunernas hemsidor, vilket gör det högst relevant att undersöka dess läsbarhet. Det 

visade sig att språket på de sidor jag undersökt bara till viss del kan anses vara enkelt 

och begripligt. 

 Resultatet av undersökningen visar ganska små skillnader mellan de tre 

kommunernas texter. De analyserade texterna visade sig ha en ganska hög grad av 

läsbarhet ifråga om ord- och meningslängd, verbtäthet och verbtyp. De visade likväl på 

brister som leder till sämre läsbarhet framför allt ifråga om grad av röst, men även till 

viss del ifråga om tematisk bindning och utsatta orsakssamband. Dessutom visade 

resultatet på ett möjligt samband mellan LIX, verbtäthet och verbtyp och textbindning, 

samt mellan verbtyp och röst. För att kunna dra generella slutsatser av 

läsbarhetsanalysen behövs dock ett större material och tydligare differenser i resultatet 

än de jag i denna analys fått fram. Denna undersöknings resultat kan möjligtvis bekräfta 

de resultat som framkommit i tidigare forskning om läsbarhet och myndighetstext.

 Således blir det tydligt att det finns behov av vidare forskning om läsbarhet och 

kommunala texter. Dessutom efterfrågas läsbarhetsforskning med fokus på ordval och 

ordförståelse, vilket denna analys varit för begränsad i sitt omfång för att rymma. 

Vidare hade en användarstudie av läsbarhet av kommunala texter kunnat säga mer hur 

läsbara texterna är i praktiken när de ska tolkas av sina mottagare. sultat  
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