
 

 

 

Kandidatuppsats  

Från klarspråk till lättläst 
– en jämförande textanalys av myndighets- 
information om att starta företag 
 

Författare: Gunnel Hammar 
Handledare: Astrid Skoglund 
Examinator: Maria Lindgren 
Termin: VT 2015 
Ämne: Svenska språket, kandidat-
kurs med inriktning mot språkråd-
givning och textvård 
Nivå: Grundnivå   
Kurskod: 2SV20E 



  
 

i 
 

Sammandrag 
 
Syftet med den här uppsatsen är att jämföra läsbarhet, språk, innehåll och läsarsamspel i 

två versioner av myndighetsbroschyren Starta företag: originalversionen, som är klar-

språksbearbetad, och en version som är på lättläst svenska. Som metod används kritisk 

textanalys efter Hellspong och Ledin (1997). Denna metod kompletteras med redskap 

för bildanalys och kvantitativ analys. Följande språkdrag studeras: ord- och menings-

längd, fackord, bilder, bildtexter, informationstäthet, textbindning, komposition, textens 

och bildernas innehåll samt attityder, ramar och språkhandlingar. 

      Undersökningen visar att det finns både likheter och skillnader mellan broschyrerna. 

I båda används till största delen du-tilltal. Huvudstrukturen är tydlig och textbindningen 

är överlag god, vilket är bra för läsbarheten. Till det som är mindre bra ur läsbarhets-

synpunkt hör en stor andel sammansatta substantiv, bilder som inte är informativa, att 

bildtexter och annan koppling mellan text och bild saknas och att det inte finns några 

sammanfattningar. Skillnader mellan broschyrerna finns bland annat i innehåll, behand-

ling av fackord och hur avsändarens syn och förväntningar på läsaren märks i texten. 

Slutligen visar undersökningen att båda broschyrerna är heterogena i flera avseenden. 

Det gäller till exempel informationstäthet, användningen av tilltal och omtal och mäng-

den grafiska element. 
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1 Inledning 
 
Klarspråk och lättläst är två skrivsätt som båda tillämpas för att göra texter tillgängliga; 

på myndigheters webbplatser finns ofta lättlästa texter som ett komplement till de klar-

språksbearbetade. Klarspråk är ”språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de av-

sedda mottagarna”, och lättläst text är ”skriven på ett sätt som ska vara särskilt lätt att 

läsa, med bland annat korta meningar och enkla ord” (Rikstermbanken 2015). I Sverige 

har vi en klarspråksparagraf i språklagen från 2009 som talar om hur språket i offentlig 

verksamhet ska vara (SFS 2009:600). När det gäller lättläst arbetar Myndigheten för 

tillgängliga medier med detta på regeringens uppdrag (Myndigheten för tillgängliga 

medier 2015:1).  

      Att behoven av lättillgängliga texter finns står klart; den senaste PIAAC-studien 

visar att drygt 13 procent av Sveriges vuxna befolkning ligger på den lägsta läsfärdig-

hetsnivån (Myndigheten för tillgängliga medier 2015:2). Samtidigt har kraven på män-

niskors textkompetens i arbetslivet både förändrats och ökat (Karlsson 2006, Blåsjö 

2010). För myndigheterna har kraven på tillgängliga texter skärpts i och med en ny       

diskrimineringslagstiftning (Diskrimineringsombudsmannen 2015).  

      Men vad är det egentligen för skillnad mellan texter som är klarspråks- respektive 

lättlästbearbetade? I den här uppsatsen jämför jag en klarspråksbearbetad broschyr om 

att starta företag med en lättläst version av samma text. Det saknas forskning som jäm-

för lättlästbearbetade och klarspråksbearbetade texter. Här finns alltså en forsknings-

lucka, och min förhoppning är att den här uppsatsen ska bidra till att minska den luckan. 

1.1 Syfte och frågor  
Syftet är att undersöka och jämföra läsbarhet, språk, innehåll och läsarsamspel i två 

versioner av myndighetsbroschyren Starta företag – den klarspråksbearbetade original-

versionen och en version på lättläst svenska. Uppsatsens frågor är: 

• Vilka likheter och skillnader i läsbarhet, språk, innehåll och läsarsamspel finns 

mellan originalbroschyren och den lättlästa broschyren? 

• Vilka språkliga drag utmärker versionerna?  

1.2 Disposition 
Efter detta inledande avsnitt följer avsnitt 2, som innehåller en bakgrund med centrala 

begrepp, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. I avsnitt 3 presenteras studi-

ens material, det vill säga de två broschyrerna, samt hur analysen är upplagd och av-
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gränsad. Själva analysen finns i avsnitt 4. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning 

och diskussion av resultatet i avsnitt 5. 

 

2 Teoretisk bakgrund 
I det här avsnittets tre delar förklarar jag centrala begrepp och redogör för tidigare 

forskning och uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

2.1 Centrala begrepp 
Centrala begrepp för uppsatsen är läsbarhet, multimodal text samt klarspråk och lättläst. 

Med läsbarhet menar jag i vilken mån en text är lätt- eller svårtillgänglig för läsaren. 

      Att även bilder och det grafiska ingår innebär att jag har anammat ett vidgat textbe-

grepp. Texterna är multimodala – det vill säga innehåller visuella element såsom bilder 

och grafik, som skapar mening tillsammans med skriften (Holsanova 2010:19). Följden 

är en vidgad syn på vad som är en text. I uppsatsen använder jag dock för tydlighetens 

skull benämningen text när jag menar det skrivna, till skillnad från bilder och grafiska 

element. 

      För begreppen klarspråk och lättläst utgår jag från Rikstermbankens definitioner som 

står i uppsatsens inledning. Det finns uppenbara likheter mellan klarspråk och lättläst. 

Båda bygger på grundprincipen att läsarens behov ska styra valet av innehåll, struktur 

och språk, men lättläst ska vara ännu enklare och tydligare (Ehrenberg-Sundin m.fl. 

2014:23). Man kan, något förenklat, säga att lättläst går lite längre än klarspråk när det 

gäller att förenkla (Lundberg & Reichenberg 2009:65).  

 
2.2 Tidigare forskning   
Här presenterar jag forskning inom området läsbarhet samt några tidigare studier om 

klarspråk och lättläst. 

2.2.1 Läsbarhet 
Den tidiga läsbarhetsforskningen var inriktad på mätbara egenskaper hos texter som till 

exempel längden på ord och meningar, andelen substantiv och fördelningen mellan sub-

stantiv och verb. Förutom Björnsson med boken Läsbarhet (1968) kan nämnas West-

man (1974), Einarsson (1978) samt Melin och Lange (2000). Senare forskning visar på 

andra egenskaper hos text som ökar dess läsbarhet. Reichenberg, som fokuserar på 

läromedel, tar bland annat upp faktorer som att det finns uttryck som visar på orsaks-

samband, och att svåra ord förklaras (Reichenberg 2008:14–38). Bilder ökar läsbarheten 

om det finns hänvisning till dem från löptexten och de har en bildtext som anknyter till 
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textens innehåll (Reichenberg 2011:85). Att markera hur språk och bild är kopplade till 

varandra är viktigt i multimodala texter och kan göras till exempel med hjälp av meta-

språk, hänvisningar av olika slag, grafiska element eller fysisk närhet (Holsanova 

2010:140). De delar i texten som saknar koppling mellan text och bild bearbetas separat 

av läsaren. Om det i stället finns en koppling mellan dessa båda skiftar läsaren fram och 

tillbaka, vilket leder till bättre förståelse (Holsanova 2010:98). Väl valda bilder, till-

sammans med bildtexter, hjälper läsaren att förstå sammanhangen i texten (Pettersson 

2008:78). Texter som har grafiskt markerade avsnitt, i form av ingresser, bildtexter, 

mellanrubriker, texter på tonade plattor och faktarutor, har också visat sig ha ett större 

uppmärksamhetsvärde än texter utan sådana element (Pettersson 2008:96). Ju mer en 

skribent kan göra för att förbereda läsaren på vad hen kan vänta sig i textens fortsätt-

ning, desto bättre. Hjälpen kan bestå av rubriker, introduktioner, övergångar, en klar 

disposition och tydliga grafiska signaler (Melin 2011:28).  

      Att använda personliga pronomen som du är ett sätt att öka läsbarheten genom att 

språket blir ledigare och mindre tungt (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2014:28–29). Men du-

tilltalet kan vara problematiskt. Ett alltför personligt språk med många du-tilltal kan 

verka distanserande och hierarkiserande och resultera i ett språk som tilltalar några få 

och lämnar många utanför (Lind Palicki 2010:141,148–149). Att göra en text tillgäng-

lig, det vill säga läsbar för så många människor som möjligt, handlar om att anpassa 

texten till olika läsares tolkningsramar, förkunskaper och läsmål (Lundberg 2010:84). 

Med andra ord handlar det om mottagaranpassning, och då krävs att man vet vilka     

läsarna är. Det vetenskapliga rådet på Centrum för lättläst har konstaterat att vi vet all-

deles för lite om såväl olika läsargruppers förutsättningar som enskilda läsares särdrag. 

Faktorer som kön, ålder, språklig och etnisk bakgrund, livserfarenheter och begåvning 

samspelar när det gäller läsförståelse och tillgänglighet – både positivt och negativt (Ett 

dokument om lättläst, 2013:17). 

2.2.2 Klarspråk och lättläst 
Monica Reichenberg har i en studie jämfört tolv autentiska texter med samhälls-

information från Västra Götalandsregionen, med texter som är lättlästbearbetade för 

hörande och döva läsare. Samtliga undersökta lättlästa texter är kortare än original-

versionerna. För att snåla med utrymmet tvingas skribenterna till exempel minska    

antalet bilder eller avstå från bildtext. Risken är stor att de förenklade texterna faktiskt 

blir svårare än de autentiska (Reichenberg 2011:97–99). 



  
 

7 

      Camilla Forsbergs magisteruppsats visar att de lättlästa myndighetstexter som hon 

undersökt både är lättare och svårare att läsa och tolka än normalversionerna. Troligen 

blir texterna inte lättlästa i sin helhet för någon eftersom de riktar sig till många läsare 

med olika behov (Forsberg 2012). 

      Mea Bryntessons examensarbete på Språkkonsultlinjen innehåller en kvantitativ 

textanalys av två typer av lättlästa texter samt intervjuer med funktionshindrade läsare. 

Målgruppen är mycket heterogen, och slutsatsen är att det är svårt att konkret styrka 

texttypernas riktlinjer utifrån målgruppens läsupplevelse (Bryntesson 2010).         

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsens teoretiska ramverk är kritisk textanalys efter Hellspong och Ledins modell 

(1997), som är inspirerad av Hallidays språksyn och Faircloughs kritiska diskursanalys 

(Halliday 1978, Fairclough 1992). Modellen bygger på tre grundantaganden:   

      1. Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan språklig och social struktur. 

Denna så kallade konstruktivistiska språksyn utgår från att det finns ett ömsesidigt be-

roende mellan språk och samhälle respektive mellan text och kontext. Språket är        

situationsvarierande och vår språkliga kompetens är en del av en bredare social      

kompetens. Med hjälp av språk och texter reflekterar och handlar vi i omvärlden, samt 

kodar våra reflektioner och vårt handlande som text. Detta motsvarar den ideationella, 

den interpersonella och den textuella strukturen i språket, alltså innehållet, samspelet 

med läsaren och textens form (Hellspong & Ledin 1997:258–259). 

      2. Språkliga val har alltid en orsak och en innebörd. 

Enligt kritisk textanalys finns det alltid en orsak till att en text är utformad som den är. 

Detta ger en grund till att värdera och kritisera den. Språkliga val, till exempel val av 

ord eller ett språk som är formellt eller informellt, är inskrivna i olika sociala samman-

hang och vittnar om dem. De språkliga valen och den repertoar som används i en text 

kan i en analys ringas in och tolkas (Hellspong & Ledin 1997:259–261).  

      3. Texter ger indikationer på sociala och ideologiska krafter i samhället. 

När det gäller på vilket sätt texter är knutna till sociala och ideologiska förhållanden     

är kulturkontexten viktig. Ändras kulturkontexten förändras också förutsättningarna för 

olika situationskontexter. Texten påverkar kontexten och tvärtom. För myndighetstexter 

går det att se tre viktiga förändringar under senare tid: informalisering, individualisering 

och kommersialisering (Hellspong & Ledin 1997:262). Social stabilitet leder i regel till 

homogena och enhetliga texter, medan social förändring leder till heterogena och mot-

sägelsefulla texter. Om man i stället ser på texterna utifrån ett maktperspektiv kan man 
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tala om ett solidariskt respektive hierarkiskt förhållningssätt till mottagaren. I det första 

fallet signalerar texten jämlikhet genom ett vardagligt och informellt språk, i det senare 

ojämlikhet och auktoritet genom ett opersonligt och formellt språk. Att uttryckssättet är 

jämlikt behöver dock inte betyda att maktrelationen är jämlik, och vice versa. Det gäller 

att göra en ideologisk och social tolkning och bedöma de språkliga valen (Hellspong & 

Ledin 1997:263–264). 

 

3 Material och metod 
I följande avsnitt beskriver jag undersökningens material, som består av text och bilder i 

två versioner av informationsbroschyren Starta företag. Därefter beskrivs metoden, som 

är en kombination av kvantitativ och kvalitativ textanalys på tre nivåer – textuell,     

ideationell och interpersonell struktur – kompletterad med verktyg för bildanalys. 

3.1 Broschyren Starta företag 
Starta företag riktar sig till personer som vill starta, eller har startat, företag och ges ut 

av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Patent- och registrerings-

verket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket och 

Tullverket i samverkan under namnet Verksamt. Broschyren uppdateras två gånger per 

år (Verksamt 2015). Det finns ingen enskild ansvarig utgivare; broschyren finansieras 

gemensamt av de myndigheter som står bakom den (Bolagsverket 2015:2). 

    Materialet består av originalversionen (se bilaga 1) respektive den lättlästa versionen 

av broschyren (se bilaga 2). Originalversionen är klarspråksbearbetad (Skatteverket 

2014:1). Starta företag finns bland annat att beställa och ladda ner på webbplatsen verk-

samt.se. Under första delen av 2015, fram till mitten av april, har drygt 50 000 exemplar 

delats ut och laddats ned av originalbroschyren, och knappt 15 000 exemplar av den 

lättlästa. Den största andelen är i tryckt form (Bolagsverket 2015:1). 

      Broschyren är ständigt aktuell eftersom den uppdateras kontinuerligt och för att  

personer som vill eller planerar att starta företag i Sverige troligtvis förr eller senare 

kommer i kontakt med den. I den breda målgruppen för broschyren ingår unga och äldre 

människor med skilda bakgrunder, förutsättningar och förkunskaper samt olika anled-

ningar till att starta företag. Den lättlästa versionen är särskilt viktig för den relativt 

stora andel nysvenskar som startar företag. Vart åttonde småföretag i Sverige drivs av 

en person med utländsk bakgrund; bland unga företagare, upp till och med 30 år, är an-

delen med utländsk bakgrund så stor som en femtedel (Tillväxtverket 2015). 
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     Broschyren är i A4-format. Originalversionen omfattar 28 sidor, 10 062 ord och 24 

bilder, medan den lättlästa består av 32 sidor, 6 156 ord och 13 bilder. Broschyrerna är 

indelade i fem avsnitt efter de fem steg man tänker sig att en företagare går igenom: 

Fundera, Starta, Driva, Utveckla och Avveckla. Varje avsnitt har en egen färg som  

återkommer i rubriker, mellanrubriker och övrig layout. Framsidan på de båda                 

broschyrerna, där de fem stegen finns med, syns på bild 1 respektive 2 nedan.  

 

                                    
Bild 1. Original-                           Bild 2. Lättlästa  
versionen.                                                   versionen.                           

Framsidan på den lättlästa versionen skiljer sig från originalet i ett avseende: Rubriken 

är kortad och har etiketten Lättläst. Allra först i de båda broschyrerna finns en kort in-

ledning, följt av en innehållsförteckning. Efter de fem huvudavsnitten finns ett avsnitt 

med kontaktuppgifter till myndigheter, organisationer och tjänster som har med          

företagande att göra. Insprängt mellan och i de fem avsnitten finns intervjuer med      

personer som har startat företag och andra paratexter med information. Som paratexter 

räknas rubriker, ingresser, faktarutor och dottertexter, det vill säga små artiklar i anslut-

ning till en större med egen rubrik (Melin 2011:66). 

      Det finns foton, framför allt på människor, både på de medverkande intervju-

personerna och på icke namngivna personer. Förutom fotona finns också andra visuella 

element i form av figurer, symboler och tabeller. Utformningen av bilder och paratexter 

skiljer sig en del mellan de båda versionerna, vilket jag återkommer till i analysen. För 

en överskådlig bild av broschyrerna – se miniatyrer av samtliga sidor i bilaga 1 (origi-

nalversionen) och bilaga 2 (den lättlästa versionen). 

      I analysen ingår såväl skriven text som bilder och övriga grafiska element i           

broschyrerna. I de flesta fall ingår broschyrerna i sin helhet; i ett par fall ingår endast 

brödtexten – alltså inga paratexter. Vilka delar som analyseras framgår i analysavsnittet.  
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3.2 Textanalysens upplägg, avgränsningar samt metodkritik 
Som tidigare nämnts görs den kritiska textanalysen med hjälp av Hellspong och Ledins 

modell för brukstextanalys på de tre nivåerna textuell, ideationell respektive interperso-

nell struktur. Den textuella strukturen handlar om textens yttre form, vilken i sin tur 

innefattar tre nivåer: den lexikogrammatiska (ord och meningar), textbindning (länkarna 

mellan satser och meningar) och komposition (stycken och avsnitt) (Hellspong & Ledin 

1997:65). Den ideationella strukturen handlar om textens innehåll, medan den interper-

sonella innefattar hur texten samspelar med läsaren (Hellspong & Ledin 1997:115, 158). 

I den textuella och ideationella strukturen ingår även en analys av broschyrens bilder, 

helt enligt det nya textbegreppet (Holsanova 2010). Eftersom Hellspong och Ledins 

modell inte innefattar redskap för bildanalys kompletterar jag deras modell med bild-

analysverktyg från Pettersson (2008). Med detta verktyg analyserar jag bilderna och 

bildtexterna. Jag har också med några kvantitativa analysverktyg för att mäta menings-

längd, andelen långa ord per mening, andelen substantiv, andelen sammansatta substan-

tiv samt nominalkvoten. Dessa är från Björnsson (1968), Westman (1974), Einarsson 

(1978) och Melin & Lange (2000).       

      På de tre nivåerna – textuell, ideationell respektive interpersonell struktur –         

analyseras följande drag: 

1. Ord- och meningslängd, fackord, bilder, bildtexter, informationstäthet, textbind-

ning samt komposition (textuell struktur). 

2. Textens, bildernas och bildtexternas innehåll (ideationell struktur). 

3. Attityder, ramar och språkhandlingar (interpersonell struktur). 

Under rubriken komposition ingår faktorer som har med layout att göra. En avgränsning 

här är att broschyrernas radlängd eller radfall inte ingår.  

      Metoden på varje nivå beskrivs i detalj före respektive delanalys i avsnitt 4. Till 

analysen hör också en beskrivning av texternas situationskontext. Det handlar om vad 

texten ingår i för verksamhet, vilka som är deltagare och vilket kommunikationssätt som 

används. Kontextbeskrivningen hjälper till att förklara varför en text ser ut som den gör 

(Hellspong & Ledin 1997:42–43, 49). För att kunna göra denna beskrivning har jag  

varit i kontakt med några av de kommunikatörer och konsulter som varit inblandade i 

produktionen av broschyrerna. De intervjuade personerna har informerats om syftet med 

studien och har gett sitt samtycke till att medverka i undersökningen. Jag har därmed 

följt de forskningsetiska riktlinjer som finns för forskning (Vetenskapsrådets etiska rikt-
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linjer för humsamforskning 2015). De texter som analyseras är offentliga och kräver 

inte några särskilda etiska hänsyn. 

      Jag arbetar med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. I och med att 

analysen görs på ett litet urval texter är undersökningen att betrakta som en fallstudie. 

Det medför att man kan gå på djupet och ge en fyllig bild av det som undersöks,       

samtidigt som det är viktigt att vara medveten om att möjligheterna till att göra genera-

liseringar är begränsade (Karlsson 2006:149–150). 

 

4 Analys 
Det här avsnittet inleds med en beskrivning av kontexten, följd av analyser av de båda 

broschyrernas textuella, ideationella respektive interpersonella struktur. På den textuella 

och ideationella nivån ingår även en analys av bilderna. 

4.1 Kontext 
Broschyren Starta företag har sedan den första utgåvan 2006 kommit ut i flera         

versioner. Den första lättlästa versionen kom 2011. Dessutom finns en engelsk version. 

Broschyren är en av flera tjänster inom ramen för Verksamt och ses som en första in-

formationskälla för den som vill starta företag (Verksamt 2015). Den lättlästa versionen 

vänder sig primärt till den som har läs- och skrivsvårigheter eller inte har svenska som 

modersmål (Starta företag – lättläst 2013).  

      En tidigare huvudredaktör för broschyrerna uppger att originalbroschyren har totalt 

elva skribenter; varje myndighet har en representant. Den lättlästa versionen bearbetas 

av någon som är kunnig i lättläst, men ändras så lite som möjligt (Bolagsverket 2014). 

Idén om en lättläst version härstammar från de konsulter inom text och grafisk form 

som i nära samarbete med en kommunikatör tog fram den allra första versionen (Duo-

longo 2014). Avsändaren ville underlätta för målgruppen genom att göra hela tryck-

saken tillgänglig. En utmaning var att vara både juridiskt korrekt och heltäckande  

(Skatteverket 2014:2). Efter dessa första utgåvor har broschyrerna producerats i annan 

regi. De har ändrats och det har tillkommit nya textavsnitt, bilder och andra grafiska 

element (Duolongo 2014). Projektledaren på den byrå som producerat broschyren under 

senare tid berättar att det i grunden är samma text som har ändrats något varje år. Det 

har gjorts korrekturändringar i texten och troligen har en lättlästskribent skrivit nya  

delar, men exakt vilka har projektledaren svårt att svara på. Det är heller inte säkert att 

skribenten har känt till att texten ska vara med i just den här broschyren (Ordförrådet 

2014).  
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       Broschyren Starta eget har således en lång historia med många skribenter och pro-

ducenter inblandade. En del material finns troligen kvar från ursprungsversionen, men 

detta är svårt att överblicka även för de ansvariga.  

 
4.2 Textuell struktur 
På denna nivå analyseras ord- och meningslängd, fackord, antalet bilder och bildernas 

storlek, bildtexter, informationstäthet, textbindning samt komposition. Jag går därmed 

från en detaljerad nivå till en mer övergripande. 

 
4.2.1 Ord- och meningslängd 
Läsbarhetsindex (Lix) ger ett mått på andelen långa ord, alltså ord längre än sex bokstä-

ver, och det genomsnittliga antalet ord per mening i en text (Björnsson 1968). Principen 

är att ju lägre Lixvärdet är, desto mer läsbar är texten. Men metoden behöver          

kompletteras med andra mått. En text kan nämligen ha ett lågt Lixvärde och ändå vara 

svår (Reichenberg 2011:84). Ord kan också vara svåra trots att de är korta (Lundberg & 

Reichenberg 2009:39). Lixvärdena har jag fått fram genom att använda en räknare som 

finns på nätet (Lixräknare u.å.). Meningarnas längd, antalet långa ord per mening, Lix-

värden samt referensvärden redovisas i tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. Meningslängd, antal långa ord per mening och Lixvärde för broschyrerna (brödtext) 
 

Mått Original Lättläst   Referensvärden   

Meningslängd 14 12 Fackpress 15, nyhetsartikel 141 

Långa ord/mening 

 
Lix 

29,1 

 
44 

22,6 

 
35 

Saklitteratur 29, dagspress 25,  
skönlitteratur 181 

40–50 = medelsvår/normal tidning 
30–40 = lättläst/populärtidning 2 

    

1) Melin & Lange 2000, 2) Lixräknare (u.å.) 
 
Som tabell 1 visar är meningslängden ganska lika i de båda broschyrerna. Original-

textens värde motsvarar det normala för nyhetsartiklar, och den lättlästa ligger ett par 

procentenheter under. Antalet långa ord är däremot betydligt fler i originalversionen. 

Lixvärdet för originalbroschyrens brödtext motsvarar en medelsvår nivå, som normal 

tidningstext, och den lättlästa en lättläst nivå, som populärtidningar. 

4.2.2 Fackord 
Fackord hör till ett visst expertområde och är i regel noggrant definierade för att få ett 

förfinat och exakt uttryckssätt (Hellspong & Ledin 1997:71–72). En fördel med fackord 
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är att de är entydiga och motverkar mångordighet, medan en nackdel är att de läsare 

som inte förstår fackorden kan stängas ute (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2014:107). Här un-

dersöks vilka fackord som finns i broschyrerna och om de förklaras. 

      Analysen visar att det i den lättlästa versionen finns tio fackord som förklaras i para-

texter i anslutning till texten. Hit hör ord som e-tjänst, säkerhet, marknadsföra och   

betalningsanmärkning. Andra ord förklaras där de förekommer i texten, till exempel 

registerutdrag, varumärkesskydd, årsbokslut, karensdag och konkurs. 

      I originalversionen finns en mängd fackord som inte uttryckligen förklaras i texten. 

Bland dem finns borgensman, marknadsföring och immateriella tillgångar – ord som 

däremot förklaras i den lättlästa. Här finns alltså en skillnad; läsaren av original-

broschyren förväntas förstå de ord som läsaren av den lättlästa versionen får en         

förklaring till. Flera av orden har med facken ekonomi, juridik och arbetsmarknad att 

göra, och många är sammansättningar som är vanliga just bland fackorden (jfr 

Hellspong & Ledin 1997:71). I avsnittet Avveckla finns en mening som får illustrera 

den fackspråkliga stil som blir följden:  
Du måste ta hänsyn till såväl juridiska, skattemässiga, finansiella, affärsmässiga, organi-
satoriska som psykosociala och känslomässiga aspekter. 

Motsvarande information står inte med i den lättlästa versionen.  

      Om att låna på banken står det så här i avsnittet Utveckla i originaltexten respektive 

den lättlästa versionen:  
Banklån är den vanligaste formen av extern finansiering. Det är framför allt lämpligt när 
det handlar om investeringar i materiella tillgångar som går att sälja på en andrahands-
marknad. (Originalversionen) 

Ett sätt att få in pengar är att låna på banken. Det kan vara bra om du ska köpa maskiner 
eller byggnader. (Lättlästversionen) 

I originalversionen finns en mängd svåra fackuttryck. I den lättlästa är motsvarande 

innehåll så förenklat att det tvärtom kan vara svårt att förstå av den anledningen. Varför 

ska man köpa just maskiner eller byggnader? Formuleringen ”ett sätt att få in pengar” är 

väldigt vardaglig jämfört med originalets, och den lättlästa meningen får inte med inne-

börden av ordet investering. I de här exemplen har originalversionen ett språk som 

närmast liknar businessjargong riktat till redan insatta personer, medan den lättlästa har 

ett mycket förenklat språk. 

      Risken att läsare känner sig utestängda på grund av fackorden är stor i original-

broschyren, men risken finns även i den lättlästa. Där ingår några ord som kanske inte är 

självklara, och som inte förklaras: budget, varumärke, skadestånd och bransch. 

      Sammanfattningsvis innehåller den lättlästa versionen betydligt färre fackord än 
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originalversionen, och de som är med förklaras. Å ena  sidan är språket i den lättlästa 

versionen alltså enklare än i originalversionen, men  å andra sidan finns risken att de 

förenklade omformuleringarna i lättlästversionen inte täcker in fackordens fulla inne-

börd. 

 
4.2.3 Informationstäthet 
En text med många substantiv kallas nominal och är i regel informationstät (Hellspong 

& Ledin 1997:75). Genom att räkna andelen substantiv av orden får man ett mått på 

informationstätheten (Melin 1995:100). Jag undersöker också hur stor andel av substan-

tiven som är sammansatta. Att använda sammansatta substantiv är ett sätt att öka nog-

grannheten i texten (Hellspong & Ledin 1997:110). En text med hög andel sammansatta 

substantiv blir komplex eftersom de brukar vara koncentrerade uttryck för längre fraser 

(Melin 1995:100). Ett substantiv räknas som sammansatt om det kan delas upp i två 

eller flera led som var för sig kan fungera som självständiga ord med någorlunda bibe-

hållen betydelse (Einarsson 1978:59).  

     Andelen substantiv och sammansatta substantiv för de båda broschyrerna redovisas i 

tabell 2 nedan, tillsammans med referensvärden hämtade från Westman (1974).   
 
Tabell 2. Andel substantiv och sammansatta substantiv för broschyrerna (brödtext) 

Mått Original Lättläst   Referensvärden   

Substantiv (%) 26 24 Broschyr 29, bruksprosa 271 

Sammansatta substantiv ( %) 35 29 Broschyr 32, bruksprosa 271 
    

1) Westman (1974) 

Som framgår av tabellen innehåller originalbroschyren en högre andel substantiv, men 

båda broschyrerna har ett värde som ligger under referensvärdena för broschyrer och 

bruksprosa. Värdena är inte anmärkningsvärt höga. 

      Andelen sammansatta substantiv i originaltexten ligger ganska högt över referens-

värdet för bruksprosa, medan den lättlästa broschyren ligger något över. Jämfört med 

referensvärdet för broschyrer ligger originaltexten över, medan den lättlästa i stället 

ligger en bit under. Värdena är således förhållandevis höga. Bland sammansättningarna 

i broschyrtexterna är relativt vardagliga ord som aktiebolag, sjukpenning och webbplats 

frekventa. I båda broschyrerna förekommer också svåra och abstrakta ord som kompan-

jonförsäkringar, kommanditdelägare, näringsgrensindelning och stiftelseurkund. 
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      Ytterligare ett sätt att undersöka informationstätheten är att mäta nominalkvoten. 

Den enkla nominalkvoten, också kallad substantiv-verb-kvoten, får man genom att 

dela antalet substantiv med antalet verb (Westman 1974, Einarsson 1978, Melin & 

Lange 2000). Värdena för den enkla nominalkvoten i respektive avsnitt i broschyrer-

na finns i tabell 3 nedan. Referensvärden för broschyrer och brukstext är från West-

man (1974); den genomsnittliga enkla nominalkvoten för broschyrer är 1,74 och för 

brukstext 1,68.  För muntlig debatt är den genomsnittliga nominalkvoten 0,68; detta 

värde är från Einarsson (1978). 

 
Tabell 3. Enkel nominalkvot i olika avsnitt av broschyrerna (brödtext) 

Avsnitt Original Lättläst 

Förstasidan 

Fundera  

Starta 

1,42 

0,89 

1,19 

1,68 

0,69 

0,93 

Driva 

Utveckla 

1,42 

1,24 

1,11 

0,81 

Avveckla 

Kontakter 

1,0 

1,70 

0,72 

1,1 

Hela brödtexten 1,29 1,0 
 

 

Totalvärdet för originalets brödtext motsvarar ett värde som är under snittet för broschy-

rer, medan den lättlästa versionens medelvärde ligger en bra bit under. Mängden sub-

stantiv i texterna balanseras med hjälp av en relativt hög andel verb. Men det finns 

skillnader mellan olika delar i broschyren. Värdena i originalversionen är som lägst i 

Funderaavsnittet, och högst i avsnittet med kontaktuppgifter. Avsnittet Fundera närmar 

sig därmed genomsnittet för muntlig debatt, medan avsnittet med kontakter ligger näst-

an precis i nivå med medelvärdet för bruksprosa strax under snittvärdet för broschyrer. I 

den lättlästa broschyren har Funderaavsnittet ett värde som motsvarar en muntlig debatt, 

medan inledningen har ett nominalt framställningssätt i nivå med snittet för bruksprosa. 

      Totalt sett är ingen av broschyrerna särskilt informationstät i avseende på andelen 

substantiv, men mängden sammansatta substantiv är relativt hög i båda versionerna. 

Analysen av den enkla nominalkvoten visar att det både finns delar som är nominala 

och verbala. 
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4.2.4 Antalet bilder och storlek på bilderna 
För att se i vilken mån bilder används i broschyrerna undersöker jag dels det totala   

antalet bilder, dels fördelningen mellan avsnitten i respektive broschyr. Till bilder     

räknas förutom foton också illustrationer och schematiska bilder som diagram och    

matriser (Pettersson 2008:78–84). Bilderna delas in i kategorierna foton, tabeller,     

figurer och symboler. Som symboler räknas de illustrationer som till exempel symboli-

serar en telefon, samt ordbilden verksamt.se. Den ungefärliga storleken på de bilder som 

förekommer i broschyrerna jämförs också. Först redovisas antalet bilder. Se tabell 4 

nedan.  

 
Tabell 4. Antal foton, tabeller, figurer och symboler i olika avsnitt av broschyrerna 

Avsnitt Original Lättläst 

Omslag 

Sidan 1 

1 foto 

1 foto  

1 foto 

– 

Fundera 1 foto 3 foton 

Starta 2 foton, 1 tabell, 1 figur, 5 symboler 2 foton, 1 figur 

Driva 

Utveckla 

3 foton, 1 tabell, 2 figurer, 3 symboler 

– 

1 foto, 1 figur 

1 foto 

Avveckla 1 foto 1 foto 

Kontakter 

Baksida 

Totalt 

 

 
Summa 

1 symbol 

1 symbol 

9 foton 
2 tabeller 
3 figurer 
10 symboler 
24 

1 symbol 

1 symbol 

9 foton 
0 tabeller 
2 figurer 
2 symboler 
13 

 
Som tabellen visar har originalbroschyren nästan dubbelt så många bilder som den lätt-

lästa versionen. Det är alltså färre bilder till fler sidor i den lättlästa versionen, medan 

bilderna fördelas på en större mängd text i originalversionen. Antalet foton är exakt 

samma i broschyrerna – skillnaderna finns i antalet tabeller, som den lättlästa helt sak-

nar, samt i antalet figurer och symboler. Sett till de olika avsnitten är skillnaden i bild-

mängd störst för avsnitten Starta och Driva. 

      En uppskattning av storleken på bilderna visar att bilderna i samtliga fall är större i 

originalversionen än i den lättlästa broschyren. Den lättlästa versionen är alltså mindre 

bildrik även ur denna aspekt. Skillnaden i bildmängd åskådliggörs översiktligt i        

bilagorna 1 och 2, där broschyrerna visas som miniatyrer. 
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4.2.5 Bildtexter 
Bildtexter är viktiga komplement till bilderna som hjälp till läsarna att förstå samman-

hangen i texten (Pettersson, 2008:78). Jag har därför undersökt i vilken utsträckning det 

finns bildtexter i broschyrerna.  

      Resultatet visar att varken foton, tabeller eller figurer i någon av broschyr-

versionerna har bildtext. Bilderna står alltså helt för sig själva. Ett par av bilderna har 

rubrik, som till exempel den första tabellen med företagsformer som upptar en hel sida i 

originalversionen, men det finns ingen förklaring eller läsanvisning till tabellen. Övriga 

foton, figurer och tabeller i broschyrerna ligger insprängda i texten utan någon för-

klarande bildtext. Med symbolerna är det litet annorlunda. De uppträder tillsammans 

med en text, men här är det bilden som kompletterar texten. 

4.2.6 Textbindning 
Textbindning handlar om hur textens delar samspelar. Hit hör att med hjälp av referens-

bindning visa hur idéerna löper genom texten, och att göra de logiska sambanden tyd-

liga genom konnektivbindning (Hellspong & Ledin 1997:80–81). Jag har avgränsat 

textbindningsanalysen till dessa två typer av textbindning. 

      Ordens syftning, alltså deras referens, är det som skapar referensbindning. Referent 

är lika med det ord som pekar ut samma referens, vilket vanligen görs med en nominal-

fras (Hellspong & Ledin 1997:81). Huvudformen av referensbindning är identitet, och 

sambanden kan bland annat markeras med identisk upprepning, modifierad upprepning, 

pronominalisering och varierad upprepning (Hellspong & Ledin 1997:82–83). Jag har 

analyserat de tydligaste bindningarna i en av textens dominerande ledfamiljer, som är 

ordet företag, i broschyrernas fem huvudavsnitt. 

      I den lättlästa versionen används just ordet företag eller företaget i mycket hög ut-

sträckning – alltså genom identisk upprepning. Endast i ett par fall används pronomina-

liseringen det. Några ord med modifierad upprepning förekommer i stycken som be-

handlar respektive företagsform i avsnittet Starta: enskild näringsverksamhet, aktie-

bolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, bolag och förening. Här är 

det tydligt hur leden hänger ihop. I avsnittet Driva används den modifierade upprep-

ningen ombud ett par gånger. Dessutom används i ett par fall verksamhet, person och 

säljare, alltså varierad upprepning. 

      Även i originalversionen är den identiska upprepningen företag frekvent, men den 

varierade upprepningen verksamhet används också. Detta kan förvirra läsaren eftersom 

ordet också kan användas i en annan betydelse, som i meningen ”Du anses vara arbets-
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lös först när det inte är någon verksamhet i företaget.” Som varierad upprepning       

används också någon enstaka gång eget i uttrycken starta eget och driva eget samt   

orden juridisk person, organisation, person och säljare. Modifierad upprepning syns 

precis som i den lättlästa texten med de olika företagsformerna i avsnittet Starta. Några 

få exempel finns också på pronominalisering med det och ett.  

      Med hjälp av konnektivbindning signaleras orsaksförhållanden mellan olika delar i 

texten. Kärnan av konnektiver består av en grupp adverb, till exempel därför, som anger 

en orsak eller slutsats, konjunktioner, till exempel men, som uttrycker en motsats, 

subjunktioner, till exempel ändå som signalerar ett medgivande och uttrycket för att 

som röjer en avsikt (Hellspong & Ledin 1997:88–89). Jag har undersökt förekomsten av 

konnektiver för att se hur konnektivbindningen fungerar i de båda broschyrerna.       

      Analysen visar att båda broschyrtexterna överlag innehåller konnektiver som för att, 

också, så att och även som hjälper till att visa på samband mellan satserna i texten. En 

vanlig konnektiv är om, som särskilt ofta finns som inledning till meningar. Två exem-

pel visas nedan:  
Om du behöver pengar när du startar företag kan banklån vara ett alternativ. 
 
Om du behöver låna pengar kan du visa affärsplanen för banken. 
 

Textbindningen är tydlig, men om är så vanligt att det riskerar att bli enformigt. 

      Det finns partier där konnektivbindningen fungerar mindre bra. I ingressen till av-

snittet Driva i den lättlästa broschyren står det:  
Håll ordning på företagets papper så blir det enklare att sköta ekonomin. Som företagare 
ska du ha kvitto på allt och bokföra alla inbetalningar och utbetalningar. 
 

Här finns konnektiver i form av så och och, men det saknas en explicit koppling mellan 

de båda meningarna. Tydligare vore det om meningarna hade stått i omvänd ordning 

med ett förklarande därför emellan.  

      Ett annat exempel är från originalbroschyrens avsnitt Driva. Förutom den inledande 

konnektiven Om saknas här konnektivbindningar:  
Om du i stället köper varor från ett annat EU-land och låter transportera dem hit till Sve-
rige är situationen den omvända. Du ska uppge ditt VAT-nummer till säljaren i det andra 
EU-landet som inte ska fakturera någon moms. Ditt VAT-nummer hittar du på ditt regis-
terutdrag. I momsdeklarationen tar du upp utgående moms beräknad på värdet av inköpet 
omräknat till svenska kronor. Du har avdragsrätt enligt samma regler som för annan 
moms på inköp.  

Meningarna staplas efter varandra utan koppling. Här hade ord som då eller i stället 

hjälpt läsaren. Sammantaget fungerar dock textbindningen i stort sett väl i båda bro-

schyrerna, i de avseenden jag har undersökt. 
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4.2.7 Komposition 
På denna nivå undersöks i vilken mån rubriker, paratexter, punktlistor och fetstil an-

vänds i texterna. Genom att använda innehållsrika och intresseväckande rubriker och 

underrubriker kan man vägleda läsaren genom en komplex text, och med hjälp av 

punktlistor och färgkodning underlättas orienteringen och skapas en tydlig struktur 

(Holsanova 2010:140). Dessutom undersöks om det finns sammanfattningar i            

broschyrerna. Att sammanfatta längre texter är en punkt bland klarspråksprinciperna 

(Hedlund 2014:7), liksom i Lundberg och Reichenbergs vägledande principer för lätt-

läst, där man rekommenderar att hjälpa läsaren genom att göra summeringar (2009:64). 

      Analysen visar att broschyrernas huvudstruktur är tydlig, och att den tydliggörs med 

färgkodningen av de fem företagarstegen som genomsyrar layouten. Hur det är med 

rubriker, paratexter, punktlistor och fetstil i broschyrerna framgår av tabell 5 nedan.  

Tabell 5. Antal mellan- och underrubriker, paratexter, punktlistor och fetstilta ord 

Avsnitt Original Lättläst 

Förstasidan – 1 mellanrubrik, 1 punktlista 

Fundera 
 

5 mellanrubriker, 1 punktlista, 
2 fetstilta ord, 3 paratexter  

5 mellanrubriker, 5 paratexter  

Starta 13 mellanrubriker, 11 underrubriker, 
11 paratexter, 7 punktlistor, 7 fetstilta ord  

12 mellanrubriker, 7 underrubriker, 
8 paratexter, 3 punktlistor,  
13 fetstilta ord  

Driva 

 
Utveckla 

15 mellanrubriker, 10 underrubriker, 
4 punktlistor, 15 paratexter, 35 fetstilta ord 

4 mellanrubriker, 6 paratexter, 6 fetstilta ord 

10 mellanrubriker, 14 underrubriker,  
2 paratexter, 4 punktlistor 

1 paratext 

Avveckla 4 mellanrubriker, 2 paratexter, 1 fetstilt ord  1 paratext 

Kontakter 

 
Totalt 
 
 
 
 
SUMMA 

4 mellanrubriker, 2 paratexter,  
86 fetstilta ord  

40 mellanrubriker 
21 underrubriker 
39 paratexter  
8 punktlistor 
139 fetstilta ord  
277  

2 mellanrubriker, 15 underrubriker, 
2 paratexter, 30 fetstilta ord  

32 mellanrubriker  
36 underrubriker 
19 paratexter 
8 punktlistor 
43 fetstilta ord  
138  

 
Som tabell 5 visar finns det totalt sett fler av de olika elementen i originalbroschyren. 

Framför allt används mer fetstil och paratext i originalbroschyren. Läsarna av denna 

version får alltså mer sådan vägledning och hjälp att orientera sig i texten. Den lättlästa 

broschyren har däremot fler underrubriker. Om man ser det totala antalet i relation till 
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sidantal och textmängd är det färre element till fler sidor i den lättlästa versionen,     

medan elementen fördelas på en större mängd text i originalversionen. 

      Punktlistor används lika mycket i båda versionerna. Enligt Holsanova får punktupp-

ställningar mycket uppmärksamhet och blir också lästa, likaså faktarutor (2010:92). 

Faktarutor ryms inom kategorin paratexter i tabellen, vilken det finns dubbelt så många 

av i originalversionen som i den lättlästa.  

      Det finns också skillnader mellan de olika avsnitten i respektive broschyr. Original-

versionens förstasida är helt i avsaknad av de olika elementen, medan övriga avsnitt är 

relativt välförsedda, framför allt Fundera, Driva och Starta. I den lättlästa versionen är 

det avsnitten Utveckla och Avveckla som utmärker sig genom att enbart ha varsin para-

text, vilket i båda fallen är en ingress. Här saknas all form av markeringar i övrigt.   

      Ingen av broschyrerna har några sammanfattningar, vilket alltså strider mot         

rekommendationer för både klarspråk och lättläst. När det gäller lättläst läggs också viss 

vikt vid att texterna inte ska bli för långa (Lundberg & Reichenberg 2009:8). Dessa två 

råd blir motstridiga eftersom sammanfattningar sannolikt ökar den totala mängden text. 

      Analysen av kompositionen visar att huvudstrukturen är tydlig i båda broschyrerna. 

Analysen visar också att det ser olika ut i olika delar av broschyrerna, men att läsarna av 

originalbroschyren totalt sett får mer hjälp med orienteringen i texten än läsarna av lätt-

lästversionen tack vare bland annat fetstil och paratext. Sammanfattningar saknas i båda 

broschyrerna. 

 
4.3 Ideationell struktur 
På den här nivån analyseras texternas samt bildernas och bildtexternas innehåll. Över-

sikter över respektive broschyrs innehåll finns i bilagorna 3 och 4.  

 

4.3.1 Texternas innehåll 
Faktadelen är central för brukstexter. Därför är det viktigt att analysera textens innehåll 

(Hellspong & Ledin 1997:115). Innehållsstrukturen i de båda texterna jämförs på    

makronivå. Detta innebär att jag studerar deras huvudämne (Hellspong & Ledin 

1997:118). I den här analysen jämförs dels hur väl innehållet stämmer överens med  

rubrikerna i varje broschyr, dels vilka innehållsskillnader som finns mellan                

broschyrerna.   

      Innehållstrukturen för de båda broschyrtexterna, med rubriker, innehåll och sidom-

fång, framgår av de två tabeller som finns i bilagan av utrymmesskäl. Sidmässigt är det 

små skillnader. Totalt är den lättlästa broschyren två sidor längre. Avsnittet Fundera har 
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två sidor mer och avsnitten Starta respektive kontakter har en sida mer, medan Driva-

avsnittet är en sida kortare i den lättlästa versionen.  

      Den första tabellen i bilaga 3 visar att mellanrubrikerna i originalbroschyren stäm-

mer väl överens med innehållet i texterna. Enda undantaget gäller förstasidans rubrik, i 

form av frågan ”Vill du starta företag?”.  Frågan speglar inte direkt innehållet, som är en 

beskrivning av broschyren och webbplatsen verksamt.se. Enligt Holsanova (2010:139) 

kan läsare lätt tappa förtroendet när rubrikerna inte återspeglar brödtextens innehåll.  

      I den lättlästa broschyren finns en tydlig koppling mellan rubrik och innehåll på 

förstasidan och i stora delar av övriga avsnitt. Dessutom har förstasidan en extra infor-

mativ mellanrubrik (se tabellen i bilaga 4). I några fall tillkommer information som inte 

täcks upp av rubrikerna, som till exempel när det står om förseningsavgifter och betal-

ningsanmärkningar under rubriken Gör bokslut och deklarera i avsnittet Driva. I       

avsnitten Utveckla och Avveckla saknas helt mellanrubriker. Här tar den lättlästa      

broschyren upp flera olika ämnen utan att hjälpa läsaren med rubriker, vilket inte är bra 

ur läsarsynpunkt (jfr Holsanova 2010:139).  

      En jämförelse av innehållet i de båda versionerna visar att en del av den information 

som är med i originalbroschyren saknas i den lättlästa. Det gäller styckena i Fundera 

som talar om vilka krav som ställs på en näringsverksamhet, och om företagare som är 

under 26 år. I avsnittet Starta finns stycken om hållbart företagande och olika regler för 

årsbokslut, och i Driva finns en punktlista med datum företagare behöver hålla reda på. 

Dessa saknas i den lättlästa versionen. Styckena om skatt, utdelningar och återbäring i 

avsnittet Driva är mycket kortade i den lättlästa versionen; här finns i stället en upp-

maning om att kontakta Skatteverket om man vill veta mer. Samma sak gäller stycket 

om moms. Slutligen är det en hel del innehåll i avdelningarna Utveckla och Avveckla 

som inte finns med i den lättlästa versionen: till exempel om export och fördelar med 

patent-, design- eller varumärkesskydd (Utveckla), och om sociala avgifter och jobb-

skatteavdrag samt hänsyn att ta vid ägarskifte (Avveckla). 

      I den lättlästa broschyren finns information om att det kan kosta pengar och ta tid att 

få tillstånd av olika slag (Starta). Dessa uppgifter saknas i originalet. För övrigt finns 

viss information som ingår i brödtexten i den lättlästa versionen i stället som paratexter i 

originalversionen.  

      Sammanfattningsvis visar analysen av textens innehåll att speglingen mellan rubrik 

och innehåll ibland brister, framför allt i den lättlästa broschyren. I den lättlästa version-

en saknas också en del innehåll jämfört med originalversionen. 
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4.3.2 Bildernas och bildtexternas innehåll 
För analysen av bilder och bildtexter använder jag Petterssons analysmodell (2008:114). 

Analysen görs med hjälp av fem öppna frågor om innehållet: 

1. Vad har bilderna för funktion eller funktioner? 

2. Är bilderna nödvändiga för att förmedla det avsedda budskapet? 

3. Är bilderna huvudsakligen dekorativa?  

4. Vilken typ av innehåll har bilderna?  

5. Vilken koppling finns mellan text och bild?  

Analysen visar att flertalet foton är gemensamma för broschyrerna, men att fyra av dem 

finns med i enbart den ena (bild 7 och 8 respektive 9 och 10). I båda broschyrerna do-

minerar personbilder, som företrädesvis visar glada ansikten. Tre av fotona är på de 

företagare som berättar om sina erfarenheter (se bild 4, 5 och 6). Många av personerna 

är aktiva eller i arbete, vilket man ser på att det finns en penna, dator eller spår av andra 

yrken i form av konfektion eller arbetshandskar. Fotona passar på så sätt ihop med   

temat ”verksamt” (se bild 3, 7, 8, 9 och 10). 

       
Bild 3, 4, 5 och 6. Personbilder. 
 

  
Bild 7 och 8. Bilder som endast är med i originalbroschyren. 
                        

  
Bild 9 och 10. Bilder som endast är med i den lättlästa broschyren. 

Bilderna är inte nödvändiga för att förmedla budskapet i texten, utan fyller mer en    

dekorativ än informativ funktion. Sådana bilder kan användas för att göra texten lufti-
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gare och mer lockande för läsaren (jfr Holsanova 2010:67). Till exempel finns ett foto 

på en kvinna som håller upp en klänning vid avsnitten om pensioner, och ett foto på en 

uppåtblickande man, kanske med ett fordon i bakgrunden, vid avsnittet Avveckla (se 

bild 11 respektive 12 nedan). Kopplingen till texten är svag. Det fotona snarare gör är 

att förmedla en positiv känsla och visa olika typer av människor – unga och äldre,  

kvinnor och män, svenskar och nysvenskar samt glimtar av några olika yrken. Positivt 

stämningsskapande bilder av det här slaget används enligt Holsanova (2010:68) ofta 

med förhoppningen att avsändaren ska framstå som professionell, vänlig och rolig.  

 

   
Bild 11. Kvinna med klänning.  Bild 12. Man (med fordon?) 
 

De figurer som finns med i broschyrerna är däremot informativa. Två figurer visar med 

cirklar och pilar företagandets olika stadier och finns med i avsnitten Starta och Driva i 

lite olika tappning (se i bilagorna 1 och 2). Ytterligare en informativ figur finns i origi-

nalversionens stycke om bokföring i avsnittet Driva (se bild 13.) 

      De tabeller som finns med i originalbroschyren är också informativa. En av dem 

sammanfattar företagsformer på en helsida mitt i avsnittet Starta (se i bilaga 1), och en 

visar på olika sätt att redovisa moms beroende på företagets omsättning (se bild 14). 

   

Bild 13. Figur om bokföring.Banken                    Bild 14. Tabell om moms.Banken                                t                         

Informativa är också de symboler som framför allt finns med i originalbroschyren. 

Dessa förstärker i de flesta fall textens budskap. Se exemplen nedan som visar symboler 

för en dator, informationsfilm och räkneverktyg (bild 15, 16 respektive 17). Ordbilden 

verksamt.se syns på bild 18 nedan. 
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Bild 15, 16 och 17.                           Bild 18. Ordbild. 
Symboler. 

Bildtexter saknas som vi såg tidigare helt till fotona i broschyrerna. För att läsare ska 

kunna identifiera bilder bör de vara försedda med förklarande och styrande bildtext 

(Holsanova 2010:142). Den hjälpen får inte broschyrernas läsare. Finns det någon annan 

koppling mellan text och bild? Ja, till personporträtten finns kopplingen i form av att 

namnen på personerna står i färg och fetstil i paratexten intill fotot (se bild 19 nedan). 

  

Bild 19. Personporträtt med  
namn i färgad fetstil i texten. 

Ännu starkare hade kopplingen varit om namnet, och kanske också kort information om 

företagaren, hade stått i en bildtext under fotot. Övriga foton i broschyrerna saknar helt 

koppling till texten. 

      De två tabeller som enbart finns i originalversionen står i anslutning till den text 

som handlar om samma sak – bokföring, moms respektive företagsformer – men utan 

någon hänvisning. På så sätt är tabellerna i broschyrerna ganska svårtolkade. Enligt 

Holsanova (2010:142) blir tabeller lättare att tolka med en förklarande kommentar.  

      Figurerna i broschyrerna introduceras inte heller i texten. De ligger i anslutning till 

den text som handlar om ämnet, men koppling saknas i övrigt. Symbolerna i              

broschyrerna har däremot oftast en tydlig koppling till textinnehållet intill. Bredvid en 

av filmsymbolerna i originalversionen informeras till exempel om en film på temat 

hållbart företagande, och bredvid telefonsymbolen i lättlästversionen står det om att 

ringa. Se bild 20 respektive 21 nedan.  

  
Bild 20. Filmsymbol. Bild 21. Telefonsymbol. 
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Svårare är det att förstå kopplingen där det står om webbplatsen och e-tjänsten i origi-

nalversionen (bild 22 nedan). Om tanken är att läsaren ska gå till webbplatsen för att 

hitta rådgivare att ringa upp är det aningen långsökt. En tydligare koppling mellan text 

och bild hade det blivit med en symbol som föreställer internet.  

 
Bild 22. Telefonsymbol vid text om e-tjänst. 

Sammanfattningsvis visar analysen av bildernas och bildtexternas innehåll att fotona i 

de båda versionerna snarare har en dekorativ än informativ funktion. Kopplingen mellan 

text och bild är generellt sett svag i båda versionerna – inte minst för att det saknas bild-

texter. 

 
4.4 Interpersonell struktur 
Här undersöker jag läsarsamspelet i texterna. Jämförelser görs mellan innehållsligt jäm-

förbara delar i de olika broschyrversionerna – ord, meningar eller stycken – för att se 

vad som skiljer sig i fråga om språkhandlingar, attityder och ramar. 

4.4.1 Språkhandlingar 
Det finns flera slags språkhandlingar. De allmänna består av påståenden, frågor, upp-

maningar, interjektioner och utrop. De speciella styrs av sammanhanget. Till exempel 

finns positiva och negativa språkhandlingar, sociala strategier – i form av förtrolighets- 

eller försiktighetsstrategier, och metatextuella språkhandlingar. Språkhandlingar kan 

vara direkta och indirekta. I det senare fallet kan funktionen endast förstås utifrån sam-

manhanget (Hellspong & Ledin 1997:161–167). 

      Analysen visar att frågor används ett tiotal gånger i båda versionerna och på ett 

likartat sätt, som till exempel i början av avsnittet Fundera: 
Älskar du att sälja och träffa kunder? Vill du jobba ihop med någon eller trivs du bäst när 
du arbetar ensam? 

Frågorna förblir obesvarade i texten, men fungerar dialogskapande och bidrar på de 

ställen de förekommer till en samtalsliknande relation med läsaren (jfr Hellspong & 

Ledin 1997:206, 277). Detta förstärks av att läsaren tilltalas med du. 

      På originalversionens förstasida används flera imperativer: ”Missa inte”, ”passa på” 

och ”utveckla din affärsidé”. Dessa talar inte bara om vad mottagaren kan göra på 

webbplatsen verksamt.se, utan uppmuntrar också läsaren till handling och är dessutom 

det mest direkta uttryckssättet (jfr Hellspong & Ledin 1997:180–181). På samma plats i 
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den lättlästa versionen består språkhandlingarna av enbart påståenden, till exempel: ”På 

verksamt.se kan du …” För övrigt används imperativer här och där i båda broschyrerna, 

ofta i form av ”Tänk på” och ”Kontakta”, varvat med påståenden. 

      Originalversionens förstasida avslutas med utropet ”Lycka till med livet som       

företagare!” Detta finns inte med i den lättlästa versionen. En sådan positiv språkhand-

ling handlar enligt Hellspong och Ledin om att ge uttryck för känslor, eller att få någon 

att lystra. Interjektionen markerar också en dialog (1997:162). Utöver detta utrop finns 

inga sådana språkhandlingar i någon av texterna.  

      I den lättlästa versionen avslutas Funderaavsnittet med ett stycke som har rubriken 

Anmäl ditt företag. Stycket avslutas med följande uppmaning: 
Skicka in din anmälan tidigt så att alla papper är klara när du ska starta företaget. 

Här antyds att mottagaren ska vara sent ute och inte ha pappren i ordning. Motsvarande 

uppmaning saknas i originalet. Här finns informationen i stället omnämnd, mer som i 

förbifarten, i slutet av avsnittet om att ha sin hobby som företag: 
Då kan det vara dags att ansöka om F-skatt hos Skatteverket och påbörja livet som före-
tagare. 

Informationen finns också med på en annan plats i broschyren, i avsnittet Starta:  
Det är viktigt att du i god tid skickar in dina uppgifter så att allt är klart när du startar din 
verksamhet. 

Båda dessa uppmaningar är i påståendeform och andas inte samma misstro mot läsaren. 

      Det finns metatextuella språkhandlingar på förstasidan i båda versionerna, men i 

övriga delar av broschyrerna saknas de nästan helt. Hur något förklaras i texten kan visa 

hur sändaren uppfattar den tänkta läsaren (jfr Hellspong & Ledin 1997:167). Gemen-

samt för de båda versionerna är att läsaren genom metatexten får veta att broschyren ger 

en överblick av vad man behöver veta för att starta och driva ett företag. Läsaren av den 

lättlästa versionen får dessutom reda på att hen får veta ”det viktigaste”, alltså ett urval. 

Avsändaren tror sig alltså veta vilket urval som är lämpligt för mottagaren. Läsaren av 

originalversionen förväntas i stället göra detta urval själv vid behov.  

      I originalversionen står det sedan om hur informationen är strukturerad, med de fem 

stegen. Dessa uppgifter saknas i den lättlästa versionen. Däremot finns metatext om att 

informationen är just lättläst och vad det innebär. Dessutom finns metatext om att myn-

digheternas telefonnummer och webbadresser står i slutet av broschyren. 

      I ett stycke i avsnittet Driva om att anlita en annan företagare står det så här i origi-

nalversionen respektive den lättlästa versionen: 
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Om du köper en tjänst av någon som har ett eget företag, till exempel anlitar en hantver-
kare för att inreda din lokal, ska du ta reda på om företaget är godkänd för F- eller FA-
skatt. Om den du anlitar bara har A-skatt ska du dra skatt och i vissa fall betala arbetsgi-
varavgifter på ersättningen för utfört arbete. (Originalversionen) 

Om ditt företag köper en tjänst av ett annat företag är det bra om det företaget har F-skatt. 
Annars ska du betala in skatt på betalningen som personen får. (Lättlästversionen) 

I den lättlästa versionen görs det mer problematiskt att anlita en företagare som inte har 

F-skatt, genom formuleringen är det bra och det lite hotfulla annars, som också åter-

finns tidigare i Drivaavsnittet i den lättlästa versionen:  
Lämna deklarationen till Skatteverket i tid, annars får du betala förseningsavgift. 

På motsvarande ställe i originalversionen står det:  
Om du lämnar in deklarationen för sent får du betala förseningsavgift. 

 Även i broschyrens sista avsnitt Avveckla används språkhandlingar på olika sätt. Jäm-

för de här formuleringarna från original- respektive lättlästversionen: 
Tänk igenom de skattemässiga konsekvenserna av en avveckling. (Originalversionen) 
 
Bokföringen ska avslutas på rätt sätt och du ska tänka på hur avvecklingen påverkar din 
skatt. (Lättlästversionen) 

I det första fallet är det en rätt så neutral uppmaning med imperativet tänk, men i det 

andra fallet är det snarare en befallning, alltså en negativ språkhandling, i och med ordet 

ska. Det är också skillnad på de båda uttrycken de skattemässiga konsekvenserna och 

hur avvecklingen påverkar din skatt. Det första är distanserat genom omtalet, samtidigt 

som det är mer abstrakt, medan det andra kommer närmare läsaren genom du-tilltalet 

och att uttrycket är mer konkret. I det första fallet läggs mer eget ansvar på läsaren. 

      Om risken för konkurs står det så här i broschyrerna:  
Ingen vill avsluta sin verksamhet genom att gå i konkurs, men om ditt företag inte kan 
betala sina skulder och inte kommer att kunna betala dem under en lång tid kan konkur-
sen vara oundviklig. (Originalversionen) 
 
Om företaget går dåligt och inte kan betala sina skulder kan det sluta med konkurs. (Lätt-
lästversionen) 

I den första formuleringen från originalbroschyren används en slags försiktighetsstrategi 

i och med de inledande ingen vill avsluta sin verksamhet med konkurs. Det gör att det 

negativa budskapet mildras något. Formuleringen från den lättlästa broschyren går mer 

rakt på. En viss distans skapas dock eftersom det inte är du-tilltal just här, som det där-

emot är i originalversionen. Att skriva kan konkursen vara oundviklig som i originalet 

är också mer försiktigt än den lättlästa versionens kan det sluta med konkurs. Ordet 

sluta är i sig definitivt och mer negativt. 
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      Sammanfattningsvis visar analysen av texternas språkhandlingar att det finns tydliga 

skillnader mellan originalbroschyren och lättlästversionen. I lättlästversionen förekom-

mer fler negativa språkhandlingar. Analysen visar också att metatexter används på olika 

sätt i de båda broschyrversionerna. 

 
4.4.2 Attityder 
Som analysen av bildernas innehåll visade signalerar fotona i båda broschyrerna en  

positiv attityd till företagande. Attityden till mottagaren kan också märkas genom     

värdeord – antingen plusord eller minusord, eller genom garderingar – att avsändaren 

reserverar sig mot något, och understrykningar – att avsändaren visar sig säker 

(Hellspong & Ledin 1997:169–171). Dessa olika slags attityder undersöks här. 

       Till att börja med visar analysen att benämningen ”livet som företagare” används på 

originalbroschyrens förstasida och i stycket Fundera. Det är en målande formulering 

som ger en vision om företagande som en livsstil – alltså något mer än enbart fakta och 

regler om hur man gör. Att som i originalversionen beskriva företagsstarten som att man 

ska ”uppfylla drömmen att bli företagare” är också målande och positivt tack vara plus-

orden uppfylla och drömmen. I den lättlästa versionen saknas dessa ord. Det fortsätter i 

originalversionen respektive lättlästversionen med: 
Ett sätt att starta är att förvandla sin hobby till företag. (Originalversionen) 

Du kanske har en hobby som du kan tjäna pengar på. (Lättlästversionen) 

Ordet förvandla i originalversionen är positivt laddat. Formuleringen i lättlästversionen 

är inte bara mindre positiv, utan innebär med ordet kanske en gardering, det vill säga att 

avsändaren inte riktigt tror att mottagaren har någon hobby eller är kapabel att om-

vandla den till ett företag att tjäna pengar på.  

       Flera plusord finns också i ett stycke som helt saknas i den lättlästa versionen – det 

om hållbart företagande i avsnittet Starta:  
Vill du starta ett hållbart företagande och förena lönsamhet med miljöhänsyn och socialt 
ansvarstagande? Ett hållbart företagande kan innebära att du förbättrar din konkurrens-
kraft och skapar nya affärsmöjligheter.  

Orden hållbart, lönsamhet, miljöhänsyn, ansvarstagande, förbättrar, konkurrenskraft 

och affärsmöjligheter visar alla på positiva sidor av företagandet, även om det positiva 

dämpas något genom garderingen kan innebära. 

       I den lättlästa versionen finns i Funderaavsnittet formuleringen:  
Om din anmälan blir godkänd får du ett registerutdrag. 
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Det är alltså inte säkert att anmälan blir godkänd, vilket signaleras genom garderingen 

om. Motsvarande information formuleras så här i originalet:  
Uppfyller din verksamhet de tre kraven ses den som en näringsverksamhet och inte en 
hobby. 

Underförstått handlar det även här om att anmälan kan bli godkänd eller inte, men det 

görs inte lika troligt som i den lättlästa versionen att ansökan faktiskt kan bli underkänd. 

       I avsnittet Starta står om hur man skriver en affärsplan. I denna uppmanas den lätt-

lästa broschyrens läsare att skriva ner:  
… vem du tror ska köpa det som du säljer. 
… hur mycket du tror att du kan sälja. 

Originalbroschyrens läsare uppmanas beskriva: 
… vilken vara eller tjänst du vill sälja. 
… vem som ska köpa varan eller tjänsten. 

I det första fallet finns en gardering i och med ordet tror. Att skriva att någon vill sälja 

och ska köpa något blir inte alls lika försiktigt mot läsaren. Här anas olika förväntningar 

hos avsändaren om vad läsaren är kapabel till. 

            I avsnittet om att starta företag när man är utan arbete benämns mottagaren i 

originalversionen både som arbetssökande och arbetslös, varav det förra har mindre 

negativ klang än det senare. Samtidigt distanserar avsändaren sig genom att använda 

omtal i stället för direkt tilltal: 
Arbetsförmedlingen erbjuder stöd till arbetssökande som har en affärsidé och vill starta 
eget. En förutsättning är att du är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Det är alltså inte säkert att det är läsaren av broschyren som behöver stöd, även om till-

talet närmar sig i den andra meningen. Jämför med motsvarande text i lättlästversionen:  
Om du är arbetslös och vill starta företag kan du få hjälp av Arbetsförmedlingen. 

Här används enbart ordet arbetslös, som är mer negativt laddat, och mottagaren be-

skrivs åter igen som någon som kommer att behöva hjälp. I och med det direkta tilltalet 

blir det tydligt att läsaren kan vara den som är arbetslös. 

      Även i avsnittet Utveckla finns skillnader mellan de båda versionerna, framför allt i 

ett avsnitt om riskkapital. I originalversionen står att det är 
… en insats som du själv eller någon annan gör i ditt företag med egna medel för att i 
framtiden kunna få avkastning på insatsen. Det är lämpligt för speciellt riskfyllda företag 
med goda vinstmöjligheter. 
 

Det framgår att det är riskfyllt, men också att det finns chans till både avkastning och 

goda vinstmöjligheter, ord som är positivt laddade. I den lättlästa versionen förklaras 

närmare vad riskkapital är och vem som kan satsa pengar, och så står det:  
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Om satsningen går bra får den som har satsat riskkapital vara med och dela på vinsten.  
Om det går dåligt förlorar den som har satsat sina pengar. 
 

Det är en mer pessimistisk bild som kommer fram här, i och med minusord som går 

dåligt och förlorar. Den eventuella vinsten är dessutom delad. 

      Ett annat exempel är från avsnittet Avveckla. I originalversionen respektive den 

lättlästa versionen står:  
Om du börjar planera avvecklingen i god tid så får du makten över ditt ägarskifte.      
(Originalversionen) 
 
Om du vill avveckla ditt företag behöver du tid för att planera. (Lättlästversionen) 
 

I originalet finns de positiva uttrycken börja planera i god tid och få makt över ditt 

ägarskifte. I den lättlästa saknas dessa uttryck; här är budskapet snarare att mottagaren 

behöver och ska avsätta tid för planeringen.  

      I originalversionen förekommer också plusord som lyckas, lyckat och attraktivt. 

Motsvarande plusord saknas i den lättlästa versionen. Här står, med garderingar som 

om, kan det finnas och kanske:  
Om företaget går bra kan det finnas köpare som är intresserade. Kanske känner du någon 
som vill ta över? 

 

Sammanfattningsvis visar attitydanalysen att det finns tydliga skillnader i hur värdeord 

används i originalversionen respektive lättlästversionen. Originalversionen känneteck-

nas av positivt värdeladdade ord om företagande, medan lättlästversionen ger en mer 

pessimistisk bild. 
 

4.4.3 Ramar 
Textens ramar handlar om vilken tänkt och förutsatt situation vi kan läsa in, uttryckligen 

eller underförstått. Som yttre ramar finns en sändare och en mottagare för texten. Som 

inre ramar finns ett textjag och ett textdu. De inre kan vara samma som sändaren och 

mottagaren, eller så är de det inte (Hellspong & Ledin 1997:172–173). Viktigt för hur vi 

uppfattar ramen är bland annat hur tilltal och omtal används i texten. Används direkt 

tilltal och du, eller används omtal i tredje person? Hur texten skapar närhet och distans 

är också viktigt. Du-tilltal och imperativ skapar närhet; passiv form, negativa språk-

handlingar och omtal skapar distans (Hellspong & Ledin 1997:173–183).  

      Min analys av broschyrernas ramar visar att du-tilltal används nästan helt konse-

kvent i båda versionerna. Du är för övrigt det vanligaste ordet i broschyrerna. Några ni 

finns också i avsnitten om att driva bolag tillsammans. Detta direkta tilltal drar in      

läsaren i texten och signalerar förtrolighet och förtroende (jfr Hellspong & Ledin 

1997:173). En sida som inte riktigt följer mönstret med du-tilltal är den lättlästa         
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broschyrens förstasida. Framför allt gäller det rubriken Till läsaren, som talar över    

huvudet på den som ska läsa texten.  

      Skillnader finns också det när det gäller benämningen av avsändaren. Benämningen 

vi förekommer egentligen inte i någon av broschyrerna, men den används på förstasidan 

i originalet. Det blir mer personligt och informellt, samtidigt som vi är ett ord som kan 

vara mångtydigt (jfr Hellspong & Ledin 1997:174). Det är först i den tredje meningen, 

där det står oss myndigheter, som det blir tydligt att det är myndigheterna som avses. 

Däremot står det inte, till skillnad från i den lättlästa versionen, vilka myndigheter det 

är. Vi-tilltalet används på ett sätt som om det är självklart för mottagaren vilka som är 

vi, vilket gör det svårare för läsaren. 

      För övrigt benämns avsändaren i många fall genom omtal av respektive myndighet, 

till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Bolagsverket. Detta omtal är 

en naturlig följd av att avsändaren består av många myndigheter.  

      En skillnad mellan broschyrerna handlar om att de konstruerar olika textdu. Så här 

står det på originalversionens respektive lättlästversionens förstasida: 
Missa inte webbplatsen verksamt.se. Där hittar du mer information och e-tjänster från 
flera myndigheter på ett ställe. (Originalversionen) 

I slutet av broschyren finns en beskrivning av vad myndigheterna kan hjälpa till med.  
Har du frågor kan du ringa eller skriva till myndigheterna. (Lättlästversionen) 

Broschyrens textdu är i det första fallet en person som själv söker information och an-

vänder e-tjänster, medan personen i det andra fallet förutsätts vara någon som behöver 

hjälp och som behöver ta kontakt genom att ringa eller skriva för att få hjälpen.  

      I avsnittet om att starta företag i samband med studier står det så här i originalver-

sionen respektive den lättlästa versionen:  
Du kan mycket väl starta företag samtidigt som du studerar. (Originalversionen) 
 
Studenter kan också starta företag. (Lättlästversionen) 

I originalversionen gör du-tilltalet tillsammans med understrykningen mycket väl att 

textens textdu är en trolig student, nu eller senare. I den lättlästa texten blir studenter 

genom omtalet några andra, och det görs mindre troligt att det är läsaren av den här tex-

ten som är eller ska bli student.  

      I avsnittet som handlar om att hyra lokal står i den lättlästa versionen:  
Om du tycker att det är för dyrt kan du diskutera hyran med hyresvärden.  

Textens textdu kan ha svårt att betala hyran, något som inte antyds i originalbroschyren:  
När du har hittat en lokal som du kan tänka dig att hyra ska du läsa igenom hyreskontrak-
tet noga. Du ska känna till vad som ingår i hyran och vilken uppsägningstid du har […]. 
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Kontakta hyresvärden om du vill göra ändringar i lokalen. Ta reda på om hyresvärden 
kan tänka sig att stå för renoveringen och om du behöver bygglov. 

Jämför också nedanstående utdrag från Startaavsnittets stycke om försäkringar i origi-

naltexten respektive den lättlästa texten: 
Om du som företagare blir arbetslös och söker ersättning från arbetslöshetsförsäkringen 
gäller speciella regler, förutom de allmänna villkoren. (Originalversionen) 
 
Om företaget går dåligt och du måste sluta med det kan du få pengar från arbetslöshets-
försäkringen. (Lättlästversionen) 

I den lättlästa versionen finns en mer negativ laddning. Här är utgångspunkten att     

arbetslösheten beror på att företaget inte går så bra, vilket inte är fallet i originalet. 

      Analysen av textens ramar visar sammanfattningsvis att du-tilltal används i större 

delen av båda broschyrerna och att broschyrerna konstruerar olika text-du. 

      Det här avsnittets analys av språkhandlingar, attityder och ramar visar slutligen på 

skillnader i samspelet med läsaren, och avslöjar olika syn och förväntningar på läsaren i 

de båda versionerna. 

 

5 Sammanfattande diskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka och jämföra läsbarhet, språk, inne-

håll och läsarsamspel i en klarspråksbearbetad och en lättläst version av myndighets-

broschyren Starta företag. Nedan sammanfattas och diskuteras undersökningens       

resultat. Först redovisas likheterna och därefter skillnaderna mellan de båda versionerna. 

5.1 Likheter mellan broschyrerna 
Det finns en hel del som är bra för läsbarheten i båda broschyrerna. Ingen av texterna 

har anmärkningsvärt långa meningar. Det är heller inte så stor andel substantiv – i jäm-

förelse med referensvärdet för broschyrer från 1970-talet är de båda broschyrerna i min 

undersökning mindre informationstäta (jfr Björnsson 1968, Westman 1974, Einarsson 

1978, Melin & Lange 2000). Mer problematiskt är de förhållandevis stora skillnaderna 

mellan olika delar av broschyrerna. I båda versionerna finns både inslag av nominalt 

och verbalt framställningssätt, vilket gör texterna heterogena. 

      Textbindningen fungerar i de delar jag har analyserat. Att ordet företag används i 

mycket hög grad för att referera till begreppet med samma namn underlättar för läsarna 

av den lättlästa broschyren. Även i originalversionen används den identiska upprep-

ningen företag frekvent, även om läsaren här behöver hålla ordning på något fler varian-

ter för samma begrepp. Men det finns också skillnader i referensbindningen mellan 

olika delar av båda broschyrerna, vilket bidrar till ett aningen heterogent intryck.     
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Konnektivbindningen är överlag god. Läsarna får kontinuerligt hjälp att tolka hur     

textens delar hänger ihop tack vare konnektiver som även, så att, också, för att och om. 

Undantag från detta finns i båda broschyrerna, vilket visar vilka problem som uppstår 

när konnektiver saknas (jfr Hellspong & Ledin 1997:89, Reichenberg 2011). 

      Båda broschyrerna har en tydlig huvudstruktur som förstärks genom färgkodningen 

av de bärande avsnitten. De figurer som finns med är informativa, liksom de tabeller 

som förekommer enbart i originalversionen. Även symbolerna är i regel informativa. 

      Språkhandlingar i form av frågor används i båda broschyrerna och fungerar dialog-

skapande; likaså används en hel del imperativer, som är en direkt och uppmuntrande 

språkhandling. I båda broschyrerna används också till stora delar ett personligt du-tilltal. 

Ibland kan detta verka exkluderande på vissa grupper i fraser med konstruktionen du 

som respektive dig som (jfr Lind Palicki 2010:148–149). Broschyrernas förstasidor av-

viker dock från tilltalsmönstret i övrigt – här är avsändaren vi i originalbroschyren, och i 

den lättlästa versionen distanserar sig avsändaren genom att inte använda du lika      

konsekvent som i resten av broschyren. 

      Det finns också gemensamma drag i broschyrerna som är mindre bra ur läsbarhets-

synpunkt, och dit hör att båda texterna har relativt hög andel sammansatta substantiv (jfr 

Melin 1995, Reichenberg & Lundin 2009). Såväl originalet som den lättlästa broschyren 

ligger över medelvärdet för brukstext, även om den lättlästa klarar sig under snittvärdet 

för broschyrer. Bland sammansättningarna finns ord som kompanjonförsäkringar och 

näringsgrensindelning – ord som också är svåra och abstrakta. 

      I båda broschyrerna används dekorativa foton på människor med den troliga funk-

tionen att förmedla en positiv känsla för företagande (jfr Holsanova 2010). Fotona upp-

tar stort utrymme i broschyrerna, men är inte nödvändiga. Här skulle avsändaren i stället 

ha kunnat använda utrymmet till bildinnehåll som stödjer budskapet. Att ingen av bro-

schyrernas bilder är försedda med regelrätta bildtexter är också dåligt ur läsbarhetssyn-

punkt. Kopplingen till bilderna är över huvud taget svag, eftersom det oftast saknas 

hänvisning från texten till de foton, figurer och tabeller som förekommer. Det innebär 

att läsarna inte får någon hjälp att tolka dessa (jfr Pettersson 2008, Holsanova 2010, 

Reichenberg 2011). Det finns i båda broschyrerna avsnitt som är mindre välförsedda 

med grafiska element – det gäller förstasidan i originalbroschyren och avsnitten Ut-

veckla och Avveckla i den lättlästa, vilket ger lägre uppmärksamhetsvärde och mindre 

hjälp till läsaren (jfr Pettersson 2008, Holsanova 2010, Melin 2011). Detta bidrar också 

till att broschyrerna blir heterogena. Annat som riskerar att försvåra för läsarna är att det 
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i större delen av broschyrerna saknas läsanvisningar i form av metatext. I båda            

broschyrerna saknas också sammanfattningar av längre textpartier. 

 

5.1 Skillnader mellan broschyrerna 
Det finns flera drag som skiljer de två broschyrversionerna åt. Lixanalysen visar att den 

lättlästa versionen är enklare tack vare en lägre andel långa ord. Den lättlästa texten är 

också betydligt kortare. Men Lix ger bara en fingervisning om läsbarheten (jfr 

Reichenberg 2011). En faktor som minskar läsbarheten hos originaltexten är en stor 

mängd fackord som inte förklaras (jfr Reichenberg 2008). I den lättlästa texten är det 

betydligt färre fackord, och de som förekommer förklaras antingen direkt i texten eller 

genom paratext. Risken är stor att läsaren av originaltexten inte förstår, eller känner sig 

utestängd, på grund av fackorden. Men i den lättlästa versionen finns i stället risken att 

svåra ämnen förklaras på ett så kort och skenbart enkelt sätt att de faktiskt blir svårare 

att förstå. Det kan bli följden när ersättningarna av fackorden inte täcker in den fulla 

innebörden (jfr Ehrenberg-Sundin m.fl. 2014). 

     Originalbroschyren har både fler och större bilder, samtidigt som bilderna fördelas 

på något fler sidor i den lättlästa versionen. Detta är inte självklart sämre, eftersom de 

flesta bilderna inte är informativa (jfr Pettersson 2008, Reichenberg 2011). När det    

gäller olika element som visar textens komposition har originalbroschyren också fler 

sådana; framför allt gäller detta paratexter och fetstil som hjälper läsaren. Den lättlästa 

har i stället något fler underrubriker. 

     De flesta sidor i originalbroschyren har rubriker som återspeglar brödtextens inne-

håll, vilket är bra för läsbarheten (jfr Holsanova 2010). I den lättlästa broschyren       

fungerar detta sämre. Där finns information som inte täcks upp av rubriker, och det 

finns två avsnitt som helt saknar mellanrubriker. Jämfört med originalet saknas också 

information i samtliga avsnitt, sannolikt på grund av att texten är kortad (jfr 

Reichenberg 2011). I originalversionen ryms en hel del information i paratexter i stället 

för brödtexten. Detta ger större uppmärksamhetsvärde (jfr Pettersson 2008). 

     De symboler som används i broschyrerna har oftast en tydlig koppling till texten 

intill. Det är förvånande att flera av dessa enkla symboler, som kan bidra till att förtyd-

liga budskapet, har tagits bort i den lättlästa versionen. Likaså saknas tabeller. Man har 

valt dekorativa bilder framför dessa informativa element, vilket är sämre för läsbarheten 

(jfr Lundberg & Reichenberg 2009, Holsanova 2010 och Reichenberg 2011). 
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     De metatexter som finns används olika i texterna. Medan originalversionens läsare 

får reda på hur broschyren är upplagd, får läsarna av den lättlästa versionen veta att   

broschyren är just lättläst och att det finns kontaktuppgifter till myndigheter. Läsarna av 

den lättlästa broschyren borde ha lika stor nytta av informationen om strukturen i      

broschyren och varför den ser ut som den gör. 

     Även när det gäller samspelet med läsaren i övrigt finns det skillnader mellan     

versionerna. Genom språkhandlingar, positiva och negativa budskap och försiktighets-

strategier avslöjas avsändarens syn på läsarens kunskaper och förmåga. Tilltalet med vi, 

som enbart används i originalbroschyren, är inte bara mer personligt, utan gör också att 

avsändaren är underförstådd. Läsarna av originalbroschyren förväntas ha kunskaper om 

avsändaren redan när de börjar läsa i broschyren, till skillnad från läsarna av den lätt-

lästa broschyren. 

     Avsändaren förväntar sig även i fortsättningen sämre förkunskaper hos läsaren av 

den lättlästa broschyren. Detta märks i valet att förklara fackorden, men också på      

attityden till läsaren och på textens ramar. Så kallade garderingar och förstärkningar 

visar vad avsändaren tror om läsarens möjligheter att lyckas med sitt företagande. Är det 

en person som själv söker upp information, som klarar att skicka in sina papper och be-

talar hyran i tid respektive riskerar att företaget går dåligt eller inte? Läsaren till den 

lättlästa broschyren beskrivs i högre grad som att hen behöver hjälp genom hur broschy-

rerna bygger upp olika textdu. Det är som att avsändaren kopplar ihop läsförmågan med 

hur förmågan är på andra områden. I originalversionen finns även målande beskrivning-

ar och plusord, vilka bidrar till att ge en positiv bild av både företagande och läsarens 

möjligheter att lyckas. Motsvarande saknas i den lättlästa versionen, vilket också ger ett 

torrare språk. Dessutom är det intressant att notera den kontrast som finns mellan      

attityden till den lättlästa broschyrens läsare, och det positiva budskap om företagande 

som broschyrens foton förmedlar. Detta bildbudskap matchar bättre de textramar och 

den attityd som finns gentemot läsaren av originalbroschyren. 

     Många skribenter och producenter har varit inblandade i broschyrerna genom åren. 

De broschyrer som gavs ut 2014 är i olika grad omarbetade versioner av den allra första 

upplagan. Detta påverkar sannolikt texterna. Att flera skribenter varit inblandade och att 

ändringar gjorts efter hand har förmodligen orsakat att broschyrerna delvis är hetero-

gena. Produktionsvillkoren skiljer sig också åt broschyrerna emellan. I originalversion-

en är det många olika skribenter inblandade i varje version, och i lättlästversionen har 

det hänt att en skribent har medverkat utan att veta att texten ska placeras i just den här 
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broschyren. Det är uppenbart att det är svårt både att mottagaranpassa och att anpassa 

språk, innehåll och form efter resten av broschyren då. 

     Ett problem med lättlästkonceptet är att målgruppen inte är homogen (jfr Bryntesson 

2010, Reichenberg 2011, Forsberg 2012). I den målgrupp som Myndigheten för till-

gängliga medier uppger kan behöva lättläst ingår läsare i olika åldrar, läsare med olika 

begåvning, läsare med och utan funktionsnedsättning eller sjukdom samt läsare som är 

födda i olika länder och kulturer (2015:3). Även inom de olika grupperna med behov av 

lättlästa texter kan spännvidden vara stor (Reichenberg 2011:82). För att läsaranpassa en 

text behöver man göra en noggrann analys av målgruppens förutsättningar, för-

kunskaper med mera (jfr Lundberg 2010). 

     Klart är att det behövs mer forskning på området lättläst. Det speciella radfall som 

används i Starta företag-broschyren och andra lättlästa texter har till exempel inte      

undersökts i min studie. Det saknas forskning som stödjer det skrivsättet, och det är   

angeläget att få mer kunskaper både om hur radfallet och andra faktorer påverkar läs-

barheten för olika läsare.  
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Bilaga 2. Den lättlästa versionen av broschyren 
 

  



  
 

III 

Bilaga 3. Originalbroschyrens rubriker, innehåll och omfång 
 

Rubrik Innehåll Omfång 

Vill du starta ett företag? Beskrivning av broschyrens innehåll och verk-
samt.se 

1 sid. 

Innehåll 

Fundera 
Hobby eller företag? 
Starta företag samtidigt som 
du är anställd 
Starta företag när du är  
arbetssökande 
Starta företag när du  
studerar 
Starta företag när du är  
under 25 år 

 

En bra affärsidé är grunden.  
Tre krav på näringsverksamhet. 
Krav på den som är anställd + företagare. (FA-skatt) 
 
Vad som gäller för den som är arbetslös och vill 
starta företag. Aktivitetsstöd. 
Studera och ha företag. Studiemedel. 
 
Lägre egenavgifter för unga företagare. 

1 sid. 

2 sid. 

Starta 
Skapa en affärsplan 
Finansiera starten 
Ta reda på om du behöver 
tillstånd 
Välj företagsform 
Skydda företagets namn 
Registrera ditt företag 
Välj rätt SNI-kod 
Hållbart företagande 
Kom igång med  
marknadsföring 
Ta hand om alla värden 
Hitta lokal 
Försäkra dig och ditt  
företag 
Allmän pension och  
tjänstepension 

Planera starten och skriv en affärsplan.  
Beskriv hur affärsplanen ska genomföras. 
Banklån, Almi. 
Tillsyns- och tillståndsmyndigheter. 
 
Vanligaste företagsformerna.  
Bolagsverket. Namnskydd. Varumärkesskydd. 
Hur du registrerar olika uppgifter på verksamt.se 
Beskriv din verksamhet med hjälp av SNI-koder. 
Miljöhänsyn och socialt ansvar i företaget. 
Nå ut och hitta kunder till dina varor/tjänster. 
 
Vårda varumärket. Patent- och registreringsverket. 
Behov av och krav på lokal. 
Olika typer av företags-, arbetslöshets- och liv- och 
olycksfallsförsäkringar. 
Du har själv ansvar för att tjäna in till pensionen. 

7 sid. + 
1      

tabell- 
sida  

Driva 
Bokför företagets  
transaktioner 
Behöver du kassaregister? 
Gör avdrag i verksamheten 
Betala skatt på det företaget 
tjänar 
Ta ut ersättning eller lön 
Gör utdelningar och få  
återbäring 
Så här fungerar moms 
Gör bokslut och deklarera 

Regler för skatteinbetalningar, ordnad bokföring. 
Varför och hur du bokför. Eget ansvar. 
 
Kassaregister krävs vid kontant försäljning. 
Vilka avdrag som du får göra. 
Olika beskattning av företagets vinst beroende på 
företagsform. 
Räkna ut lön/ersättning från överskottet. 
Aktiebolag och fåmansföretag kan dela vinsten. 
 
Momsregler, momssatser, utgående/ingående moms. 
Olika regler för årsbokslut i olika företagsformer. 

9 sid. 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Skicka in deklarationen och 
pengarna i tid 
Skicka in årsredovisning 
Anställ personal 
Anlita en annan företagare 
Viktiga datum för  
företagare 
Handla med utlandet 
 
Om du blir sjuk eller får 
barn 

Försenade inbetalningar medför kostnader och risk 
för betalningsanmärkningar. 
När behövs årsredovisning till Bolagsverket? 
Vad det innebär att bli arbetsgivare. 
Kolla om företagaren har F-skatt. 
Vilka datum du behöver hålla reda på. 
 
Vilka regler som gäller i Sverige och de länder du 
tänker handla med inom och utanför EU. 
Sjukförsäkring och föräldraförsäkring vid olika före-
tagsformer. 

Utveckla 
Nå nya marknader 
Finansiera tillväxt 
Locka investerare 
Leda ett växande företag 

Satsa på tillväxt och ny marknad eller företagsform. 
Från hemma till nya marknader. Export. Adressändr. 
Banklån, riskkapital. 
Fördel med patent-, design- eller varumärkesskydd. 
Dela på ansvaret, ta stöd utifrån. 

1 sid. 

Avveckla 
Pension och arbete 
Sälja företaget 
Generationsskifte 
Konkurs 

Avsluta, sälja eller lämna över, olika företagsformer. 
Lägre sociala avgifter + större jobbskatteavdrag. 
Hänsyn att ta vid ägarskifte. 
Utmaningar vid överlämning till barn. 
När och varför det blir konkurs. 

1 sid. 

Här finns mer hjälp att få 
Informationstjänster och  
e-tjänster 
Myndigheter 
 
Rådgivning och nätverk 
Övriga kontakter 

 

Utbildningar och service för företagare. 
Webbplatser och telefonupplysningar. 
 
Kontaktuppgifter till Arbetsförmedlingen, Bolags-
verket osv. 
Kontaktuppgifter. 
Banken, övriga rådgivare, personliga kontakter? 

3 sid. 

 

 

 

 

26 sid. 
totalt 

  



  
 

V 

Bilaga 4: Den lättlästa broschyrens rubriker, innehåll och omfång 
 

Rubrik Innehåll Omfång 

Till läsaren 

 
verksamt.se 

Beskrivning av broschyren. Urval, lättläst, avsändare 
(myndigheterna). 

Innehåll och tjänster på webbplatsen verksamt.se. 

0,5 sid. 

0,5 sid. 

Innehåll 

Fundera 
Starta företag när du är  
anställd 
Starta företag när du är  
arbetslös 
Starta företag när du  
studerar 
Anmäl ditt företag 
Tre företagare berättar 

 

Ha en idé om du vill starta företag. 
Vad som gäller om jag vill starta som anställd. 
 
Hjälp från Arbetsförmedlingen. 
 
Studielån och studiebidrag blir mindre. 
 
Anmäl på verksamt.se för att få F- eller FA-skatt. 
Intervjuer med tre företagare. 

1 sid. 

3 sid. 

Starta 
Gör en affärsplan 
Låna pengar 
Behöver du tillstånd? 
Välj företagsform 
Välj rätt SNI-kod 
Vad ska företaget heta? 
Ansök om  
varumärkesskydd 
Kom igång med  
marknadsföring 
Ta hand om det unika i ditt 
företag 
Hitta en lokal 
Försäkra dig och ditt  
företag 
Din pension 

Planera och skriv en affärsplan. 
Innehållet i planen.  
Banklån, säkerheter, borgen, kostnader. 
Hur man söker tillstånd, ev. kostnad och tid. 
Vanligaste formerna, det viktigaste. 
Vad SNI är och hur koden registreras. 
Välj ett godkänt företagsnamn och registrera det. 
Skydda varumärket genom att registrera det. 
 
Nå ut och hitta kunder till dina varor/tjänster. 
 
Utveckla och vårda varumärket. Patent- och registre-
ringsverket. 
Behov av och krav på lokal. Registrera adressen. 
Företags-, liv- och olycksfalls- samt arbetslöshets-
försäkringar. 
Du ansvarar själv för att tjäna in till pensionen. 

9 sid. 

Driva 
Gör bokföring 
Behöver du kassaregister? 
Dra av kostnader 
Betala skatt 
 
Så här fungerar moms 
 
Gör bokslut och deklarera  
 
 
 

Håll ordning på ekonomin. 
Vad innebär bokföringen? Du har själv ansvar. 
Kontant- eller kortbetalning kräver kassaregister. 
Regler för avskrivning av kostnader. 
Vinstens storlek och företagsformen avgör hur 
mycket skatt du betalar. 
Skatt på varor och tjänster. Oftast 25 % Ingå-
ende/utgående moms, momsdeklaration. 
Regler för årsbokslut och deklaration. Förseningsav-
gifter och betalningsanmärkningar. Årsredovisning 
till Bolagsverket. 
 

8 sid. 



  
 

VI 

Vill du anställa personal? 
 
 
Handla med utlandet 
 
Om du blir sjuk  
 
Om du får barn 

Vad som gäller när du blir arbetsgivare. Hjälp från 
Arbetsförmedlingen. Om en anställd blir sjuk. Anlita 
en annan företagare. 
Ta reda på regler vid köp/sälj av tjänster och varor 
inom och utanför EU. 
Sjukförsäkring via Försäkringskassan vid olika före-
tagsformer. 
Föräldraförsäkring via Försäkringskassan vid olika 
företagsformer. 

Utveckla Låta företaget växa, genom banklån eller riskkapital. 
Byta företagsform. Ändringar på verksamt.se 

1 sid. 

Avveckla Planera att avveckla eller sälja företaget, beroende 
på företagsform. Skattepåverkan? Vad innebär kon-
kurs? 

1 sid. 

Hit kan du ringa 
 

Rådgivning och nätverk 
Övriga kontakter 

Ring eller skriv till myndigheterna. Telefonnummer 
och webbadresser. 

Organisationer och nätverk som kan ge råd. 
Bank, annan rådgivare, andra erfarna personer. 

4 sid. 

 

 

30 sid. 
totalt 
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