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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete handlar om hur olika bearbetningssätt för text fungerar 
för sina målgrupper. Syftet med studien är att jämföra språkliga faktorer i 
textbearbetningar på Tydlig svenska och Lättläst, samt att undersöka hur 
dessa faktorer upplevs av läsare med funktionsnedsättningar. 
Undersökningen består av två delar: kvantitativ textanalys och kvalitativa 
intervjuer. Textanalysen syftar till att lyfta fram särskiljande textuella drag i 
två bearbetningar på Lättläst och Tydlig svenska. Dessa textfaktorer ligger 
sedan till grund för fem intervjuer med representanter för de 
funktionsnedsättningar som ingår i målgruppen samt en kontrollgrupp. De 
aktuella funktionsnedsättningarna är lindrig utvecklingsstörning, Aspergers 
syndrom och barndomsdövhet. Resultaten från textanalysen visar att 
skillnaderna är större mellan själva bearbetningarna än mellan texttypernas 
riktlinjer. Bearbetningarna skiljer sig bland annat åt i fråga om ordföljd, 
meningslängd och textbindning. Intervjuresultaten visar på att målgruppen 
är mycket heterogen, och att det är svårt att konkret styrka texttypernas 
riktlinjer utifrån målgruppens läsupplevelse. Slutsatsen blir att det är 
viktigare att skribenten förstår sin målgrupp än att hon strikt följer en 
uppsättning riktlinjer. 
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1 Inledning  
Som språkkonsult finns det ett särskilt viktigt begrepp som genomsyrar hela 
vår yrkesidentitet: Klarspråk1. Man kan säga att det är ett förhållningssätt till 
kommunikation, och rent konkret står det för ”myndighetstexter skrivna på 
ett vårdat, enkelt och begripligt språk” (Språkrådet: Klarspråk [www]). 
Detta brukar allmänt accepteras som det bästa sättet att utforma texter för 
”den vanliga medborgaren”.  Generaliseringar av den här typen – med en 
homogen målgrupp och en textanpassning därefter – är ofta nödvändig men 
lämnar också många medborgare utanför. Klarspråk är inte klart nog för 
alla. 

Man räknar med att så många som en fjärdedel av Sveriges vuxna 
befolkning inte läser så bra som man förväntas göra efter grundskolan 
(Grunden för fortsatt lärande 1996, s. 26). Det finns en rad olika 
anledningar till att man kan ha läs- och skrivsvårigheter som till exempel en 
funktionsnedsättning eller att man har svenska som andraspråk. Eftersom 
det är en demokratisk rättighet att få tillgång till och kunna läsa 
samhällsinformation och liknande texter är det viktigt att ta hänsyn till dessa 
grupper, och arbeta för att inkludera även dem. 

Det är ett komplext problem hur man effektivt (och ekonomiskt) skriver 
begripliga texter för så många som möjligt. En vanlig lösning idag är att 
man, som komplement, erbjuder texter på Lättläst, vanligtvis producerat av 
Centrum för lättläst. De har idag något utav ett monopol på textbearbetning 
för lässvaga målgrupper. Men både monopolet och Lättlästs förtjänster har 
ifrågasatts och kritiserats från olika håll. Handikappförvaltningen i Västra 
Götalandsregionen2 är en av de verksamheter som aktivt valt bort Lättläst 
som standardalternativ3. De har istället valt att ta fram ett eget alternativ: 
Tydlig svenska. 

I den här uppsatsen jämför jag texttyperna Lättläst och Tydlig svenska i en 
tvådelad undersökning med textanalys och läsarintervjuer. På flera sätt 
innebär min uppsats att jag fått möjlighet att ge mig in på tämligen 
outforskade områden. Eftersom Tydlig svenska är en ny texttyp har den 
heller inte undersökts vetenskapligt tidigare. Även om man länge varit 
medveten om att många läsare kräver anpassade former av text finns det 
relativt lite forskning om vad dessa läsare har för behov och hur väl olika 
typer av bearbetningar fungerar för dem. Den forskning som finns har ofta 
haft en kvantitativ inriktning medan jag med min uppsats vill tillföra en 
kvalitativ aspekt utifrån läsarnas upplevelse av texten.  

                                                 
1 Klarspråk, Lättläst och Tydlig svenska skrivs, när texttypen avses, för tydlighetens skull 
med inledande versal i denna uppsats. För utförligare motivering se avsnitt 2.1. 
2 I fortsättningen omnämnd enbart som Handikappförvaltningen. 
3 De tillhandahåller fortfarande Lättlästa texter på begäran. 
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Uppsatsarbetet har till viss del varit ett samarbete med 
Handikappförvaltningen i Västra Götalandsregionen, men har på intet vis 
varit något beställningsarbete.  

1.1 Centrum för lättläst 

Centrum för lättläst har sitt ursprung i arbetet med LL-böckerna, och består 
idag av tidningen 8 SIDOR, LL-förlaget, Läsombudsverksamheten och 
Lättlästtjänsten. Det är Lättlästtjänsten som skriver om texter till Lättläst 
och som ordnar kurser i att skriva Lättläst. På sin hemsida säger de att de 
”arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter 
tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller 
är otränade läsare” (Centrum för lättläst 2009 [www]). 

Stiftelsens syn på textbearbetning bygger på egna erfarenheter, kontakter 
med användare och forskning. På hemsidan står att läsa att de både tar 
initiativ till forskningsprojekt och samarbetar med forskningsnätverk. 
(Centrum för lättläst 2009 [www]). 

1.2 Handikappförvaltningen 

Handikappförvaltningen är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen, 
som ”ger specialistinsatser till personer som har medfödda eller varaktiga 
funktionsnedsättningar” (Cullberg 2009 [e-post]). Det kan till exempel vara 
habilitering, rehabilitering och teckentolkning.  

Ett tvärprofessionellt nätverk inom Handikappförvaltningen har under de 
senaste fem åren ”arbetat med Lättläst och att följa forskningen på området 
tillgänglig information” (ibid.). Utifrån nätverkets erfarenhet att Lättläst inte 
fungerar tillfredsställande för Handikappförvaltningens målgrupp har de 
arbetat fram en egen texttyp: Tydlig svenska. 

Tydlig svenska utgår ifrån Klarspråk men ska vara ännu tydligare samt 
förstärkt med beskrivande bilder och tydlig layout. 
Handikappförvaltningens ledning har beslutat att Tydlig svenska ska 
användas i texter som vänder sig till handikappförvaltningens målgrupper 
och till allmänheten (Cullberg 2009 [e-post]). Texter på Lättläst ska sedan 
bara tas fram på begäran. 

1.3 Syfte och avgränsningar 

Med det här examensarbetet vill jag koppla samman två i sig intressanta 
områden: inomtextuella faktorer och läsupplevelse. Jag vill undersöka hur 
två bearbetningar som har samma syfte, målgrupp och innehåll skiljer sig åt 
ifråga om läsbarhet, och hur de tilltänkta läsarna upplever dessa skillnader. 
Undersökningens specifika syfte är därför att jämföra språkliga faktorer i 
bearbetningar på Tydlig svenska och Lättläst, samt att undersöka hur dessa 
faktorer upplevs av läsare med funktionsnedsättningar. De forskningsfrågor 
jag arbetat utifrån är följande: 
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1. Vilka skillnader kan jag som språkvetare finna i de två 
textbearbetningarna? 

2. Hur upplever de tilltänkta läsarna dessa skillnader? 

För att besvara dessa frågor och för att kunna analysera resultaten måste jag 
dock börja med att frångå det inomtextuella och analysera delar av 
kontexten. Dels ger den gemensamma kontexten en djupare förståelse för 
texternas förutsättningar, dels bestämmer skillnaderna i kontexten 
förutsättningarna för texttyperna. Förenklat innebär detta att jag 
inledningsvis gör en jämförelse av texttypernas riktlinjer för att senare 
kunna diskutera skillnader i texterna med kontexten som bakgrund.  

Jag studerar primärt inte texternas innehåll eftersom det är detsamma för 
båda texterna. Jag analyserar heller inte det ursprungliga mediets betydelse 
utan utgår bara ifrån själva texten.  

När det gäller undersökningen av läsupplevelse utgår den ifrån kvalitativa 
intervjuer och fokuserar på vad deltagarna tycker om texterna och hur de 
själva upplever läsbarheten och läsförståelsen. Jag undersöker alltså inte 
någon mätbar eller faktisk läsförståelse. Jag ämnar heller inte att undersöka 
varför vissa faktorer upplevs som svåra då en sådan undersökning inte ryms 
inom de givna ramarna. 

2 Grundläggande begrepp 
I detta kapitel kommer jag att gå igenom de begrepp som är grundläggande 
för min uppsats och redogöra för vilka definitioner jag utgått ifrån. Kapitlet 
är indelat utifrån vilka områden begreppen rör. Först kommer jag att gå 
igenom begreppen som rör texten och dess egenskaper för att sedan gå över 
till de begrepp som rör lässvårigheter och textanpassningar, med en 
fördjupning av de två sätten att bearbeta text – Tydlig svenska och Lättläst. 
Tidigare forsknings definitioner av begreppen samt en fördjupad 
forskningsbakgrund kommer jag att ge i kapitel tre. 

2.1 Texten 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för hur jag i den här uppsatsen 
använt centrala begrepp som rör texten. Själva begreppet text kan ges en rad 
olika definitioner men för den här uppsatsen räcker det med den 
allmänspråkliga definitionen: ett avgränsat skriftligt meddelande med en 
sändare och en mottagare. 

I den här uppsatsen använder jag begreppet läsbarhet utifrån den definition 
som ges av Björnsson i Läsbarhet (1968): ”Läsbarheten är summan av 
sådana språkliga egenskaper hos en text, vilka gör den mer eller mindre 
svårtillgänglig för läsaren” (s. 13). Detta innebär att läsbarheten utgår ifrån 
egenskaper hos själva texten men samtidigt är beroende av sin läsare. Som 
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Hellspong säger så kan ”[e]n lagtext […] ha god läsbarhet för en domare 
som ska avgöra ett mål men sämre läsbarhet för en lekman som vill veta vad 
lagen tillåter” (2001, s. 85). Att analysera läsbarheten handlar därför om att 
bedöma olika textegenskaper utifrån den tilltänkta mottagaren. 

Lättläst är ett ord som både har en allmänspråklig betydelse och en mer 
preciserad fackspråksbetydelse. I den här uppsatsen utgår jag från 
Hellspongs definition: ”Om en text är lätt eller svår att läsa beror på vilka 
krav den ställer på läsaren. Ju mer den fordrar av tid, ansträngning, 
motivation, förkunskaper och lässkicklighet, desto svårare är den” (2001, s. 
85). Detta mått påverkas alltså av innehållsliga faktorer såväl som språkliga. 
Begreppen lättlästhet och läsbarhet ligger som synes ganska nära varandra 
och går ofta in i varandra. Jag har dock försökt hålla mig till faktorer som 
faller inom ramen för läsbarhet och inte gå in på det som rör lättlästheten.  

Rent terminologiskt anser jag att det är ett problem att lättläst kan uppfattas 
på tre olika sätt: allmänspråkligt, fackspråkligt och som beteckning på en 
texttyp. Jag har som sagt uteslutit den allmänspråkliga användningen i den 
här uppsatsen och försökt undvika den fackspråkliga. För att särskilja den 
tredje användningen har jag valt att skriva beteckningen Lättläst (texttypen 
från Centrum för lättläst4) med inledande versal. Jag kommer för 
tydlighetens och konsekvensens skull även att skriva Tydlig svenska med 
inledande versal. 

Läslighet definieras både av Björnsson och av Hellspong som de egenskaper 
som rör textens yttre gestalt, så som typsnitt och överskådlig grafisk form 
(Björnsson 1968, s. 14; Hellspong 2001, s. 85). Jag ansluter mig till denna 
definition. 

Denna uppsats har visserligen inte till syfte att undersöka texternas 
begriplighet men i och med att begreppet ligger nära läsbarhetsbegreppet 
och framförallt eftersom de två begreppen ofta blandas ihop är det rimligt 
att kort nämna skillnaden. Jag definierar begriplighet utifrån att den relaterar 
till den ”djupare specifika förståelsen” av en text(Gunnarsson 1981, s. 84), 
vilket läsbarhetsbegreppet alltså inte gör.  

2.2 Lässvårigheter och textanpassningar 

Med lässvårigheter menas vanligen både svårigheter med avkodning (till 
exempel dyslexi) och svårigheter att ta till sig innehållet. I den här uppsatsen 
fokuserar jag på den senare varianten – hur språkliga faktorer försvårar 
möjligheten att ta till sig innehållet. Lässvårigheter kan ha en rad olika 
orsaker men en av de vanligaste orsakerna är någon typ av 
funktionsnedsättning.  

                                                 
4 Dock använder jag liten bokstav i namnet ”Centrum för lättläst” eftersom ordet där ingår i 
deras namn. 
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En funktionsnedsättning innebär en ”nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga” (Socialstyrelsens termbank [www]). 
Socialstyrelsen avråder från att man använder termen funktionshinder 
eftersom det har en annan betydelse. I de fall denna term används i 
uppsatsen är det utifrån att den fortfarande används i Lagen om Stöd och 
Service (LSS) som ingår i de texter som utgör mitt material.  

De funktionsnedsättningar som är aktuella för den här studien är Aspergers 
syndrom, lindrig utvecklingsstörning och barndomsdövhet5. Dessa tre 
funktionsnedsättningar är alla diagnoser och för den här uppsatsen har det 
räckt att de deltagande läsarna haft en diagnos. Vad diagnosen grundats på 
har inte vägts in, utan jag har utgått ifrån att diagnoserna ställts utifrån 
erkända kriterier. Några av dessa kriterier och framförallt vad 
funktionsnedsättningarna kan innebära för läsningen kommer att tas upp i 
forskningsöversikten i kapitel tre. 

För att möta funktionsnedsatta läsares behov kan man använda sig av 
anpassade former av text vilket kan innebära till exempel inläsningar, 
punktskrift eller teckentolkning. En typ av anpassning är bearbetade texter 
vilket innebär att man bearbetar en text språkligt och ibland innehållsligt 
utifrån en uppfattning om vad som gör texter lättare att läsa för målgrupper 
med lässvårigheter.  

Lättläst och Tydlig svenska kan båda fungera som textbearbetningssätt men 
fungerar även som sätt att skriva originaltexter, utan förlaga. Därför kan 
man även tala om dem som texttyper (jfr Hellspong & Ledin 1997, s. 20 f.). 
I den här uppsatsen kommer jag att benämna Lättläst och Tydlig svenska i 
sin helhet som texttyper och de konkreta texterna för bearbetningar  

3 Forskningsöversikt och litteraturgenomgång 
Eftersom mitt exakta forskningsområde, läsbarhet för människor med vissa 
funktionsnedsättningar, är relativt outforskat kommer jag här att ge en kort 
genomgång av litteratur som rör de enskilda områdena: läsbarhet, 
lässvårigheter och textanpassningar. Jag kommer också att kort presentera 
teorierna bakom textanalys. Begriplighetsforskningen har jag, utifrån 
undersökningens avgränsningar, uteslutit. 

                                                 
5 Barndomsdöva som grupp ser sig inte själva som funktionsnedsatta utan som en språklig 
minoritet (Sveriges dövas riksförbund [www]). I den här uppsatsen är barndomsdövhet 
dock definierad som funktionsnedsättning utifrån att det är den definitionen som placerat 
dem inom Tydlig svenskas målgrupp. 
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Det bör påpekas att uppsatsens omfång påverkat urvalet och den 
forskningsbakgrund som här redovisas är begränsad till vad jag anser 
relevant för den aktuella studien, för bakgrund och tillämpning. 

3.1 Läsbarhet 

All kommunikation består av minst tre delar: sändare, mottagare och 
meddelande. Läsbarhetsforskningen är en tvärvetenskaplig disciplin som 
fokuserar på mottagaren och meddelandet och samspelet dem emellan. 
Språkvetenskapen har, tillsammans med psykolingvistiken, främst bidragit 
till den läsbarhetsforskning som rör meddelandet – texten, närmare bestämt 
språket i texten. Läsbarheten hos en text beror, förutom språket, även på 
innehållet och typografin. I den här litteraturgenomgången, och i uppsatsen 
som helhet, ligger fokus på studiet av de språkliga egenskapernas roll för 
läsbarheten. 

Christer Platzack ger en utav de mest omfattande översikterna av 
läsbarhetsforskningen i sin Läsbarhetsforskning – en översikt (1971). Där 
sammanfattar han den forskning som på allvar började hos amerikanska 
pedagoger som ville få fram en metod för att bestämma svårighetsgraden i 
olika texter. Platzack delar sedan in läsbarhetsforskningen i två olika 
inriktningar utifrån ansats och metod: den tidiga ”symptommetoden” och 
den senare utvecklade ”orsaksmetoden”. 

Den symptominriktade forskningen arbetade med att ta fram 
läsbarhetsformler där man kombinerar olika språkliga faktorer (så som 
andelen ovanliga ord och genomsnittlig meningslängd) för att få numeriska 
värden på svårighetsgraden hos texter. Carl Hugo Björnssons 
läsbarhetsindex (lix) är ett exempel på en sådan formel (se nedan). Platzack 
menar att man med dessa formler letade efter ”lätträknade språkliga faktorer 
som var goda symptom på att en text var svår, inte faktorer, som direkt var 
orsak till svårigheterna” (1971, s. 5). Denna typ av undersökningar fungerar 
för ändamålet – att generellt och objektivt uttala sig om texters 
svårighetsgrad. Forskningsansatsen har dock sina, uppenbara, 
begränsningar. ”[E]ftersom formelforskarna bara plockade fram symptom 
på textsvårigheter, inte orsaker, så har man med denna typ av 
läsbarhetsforskning ingen egentlig hjälp att ge sändaren – författaren. Denna 
behöver få uppgift om vad för språkliga faktorer som de facto är svåra för 
läsaren att uppfatta” (1971, s. 5).  

Detta problem adresserades istället av en ny forskningsgren: 
psykolingvistiken. Där har man arbetat med att isolera enskilda språkliga 
faktorer, och experimentellt undersöka dessas inverkan på läsbarheten. Man 
undersökte alltså de bakomliggande orsakerna till att vissa texter var svåra. 
En nackdel är att man många gånger tvingats arbeta med konstruerade texter 
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eftersom de faktorer man undersökt sällan förekommer tillräckligt frekvent i 
autentiska texter.  

Christer Platzack (1974b) gjorde även själv en omfattande 
läsbarhetsundersökning där han isolerade olika språkliga faktorer och 
testade läsbarheten experimentellt – enligt ”orsaksmetoden” (se ovan). 
Undersökningen utgick från två hypoteser: 

• att meningar med ledtrådar till den underliggande strukturen är mer 
lättlästa 

• att text blir mer lättläst om den tillåter läsaren att snabbt ”ställa upp 
en riktig hypotes om meningens funktionella betydelse” (Platzack 
1974b, s. 123). 

Platzack fann att resultaten av hans studie stödde båda hans hypoteser, och 
sammanfattar: ”Om en författare vill skriva läsbart bör han alltså sträva efter 
att skriva så att läsaren så snabbt som möjligt får meningens funktionella 
betydelse klar för sig” (ibid.). 

Konkreta resultat från studien var bland annat att ”oinledda” relativsatser 
var mer svårlästa än inledda, finalt placerade bisatser var lättare att läsa än 
bisatsinskott mellan finit verb och objekt samt att allt för korta meningar 
försvårar läsningen (ett genomsnitt under nio ord) (Platzack 1974b, s. 121 
f.). 

En intressant aspekt som Platzack problematiserar är huruvida man kan 
generalisera läsbarhetsfaktorerna och säga att det som är svårt för läsare A 
också är svårt för läsare B. Han stödjer sig både på sina egna försök och på 
tidigare forskning6 när han konstaterar att om meningen M1 är lättare att 
läsa än M2 för person A, är den även lättare att läsa för person B. 
Resonemanget utgår dock ifrån Platzacks indelning av läsare utifrån 
utbildningsnivå. 

Carl Hugo Björnsson var en av de tidigaste läsbarhetsforskarna i Sverige, 
och den vars namn kanske starkast är kopplat till begreppet läsbarhet. I 
boken Läsbarhet (1968) presenterar han den första svenska 
läsbarhetsformeln – lix7, som räknas ut med formeln: genomsnittlig 
meningslängd + andelen långa ord (fler än sex bokstäver). Denna formel var 
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.  

                                                 
6 Jag har själv inte kunnat få tag i och läsa de undersökningar som Platzack hänvisar till. 
7 Bruket av versaler och gemener i förkortningen ”lix” varierar i olika källor. Jag har dock 
valt att använda gemener i likhet med upphovsmannen Björnsson. 
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Lix-formeln används fortfarande som ett mått på texters läsbarhet eller 
lättlästhet, och är standard i många textanalyser. Den har dock mött mycket 
kritik så som att ord kan vara svåra och ovanliga fast de är korta, och att det 
är många faktorer som inte kommer till uttryck i lix. Forskarna Ingvar 
Lundberg och Monica Reichenberg försvarar dock lix som ett verktyg som 
fungerar om man tar det för vad det är: en statistisk symptommätare. ”Den 
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 [www], s. 
40). 

Läsbarhetsforskningen har på senare år fått stå tillbaka för begriplighets-
forskningen och har därför inte utvecklats mycket sedan sjuttiotalet. Lars 
Melin påpekar i sin artikel ”Packat och oklart” att detta är synd eftersom det 
finns en poäng i att fortsätta undersöka ytspråket då ”[a]lla textstrategier 
slutar i ytspråk” (Melin 2008 [www], s. 1). Själv undersöker han 
informationspackningens inverkan på lästid, minnesbehållning samt 
textuppskattning. I sitt resultat kan han konstatera att ”[k]omplexitet gör 
[…] en text svårare att läsa, men informationspackning är ännu mer 
läsarovänlig” (Melin 2008 [www], s. 8). 

3.2 Lässvårigheter 

I det här avsnittet ger jag en kort introduktion till de tre aktuella 
diagnoserna: lindrig utvecklingsstörning, Aspergers syndrom och 
barndomsdövhet. En del av materialet är hämtat från Vad är lättläst? av 
professor Ingvar Lundberg och docent Monica Reichenberg (2008 [www]). 
De ger där en kort presentation av (bland andra) dessa 
funktionsnedsättningar som målgrupper för Lättläst. Gemensamt för just 
dessa tre grupper är tyvärr också att det idag finns mycket lite forskning 
kring deras läsning (Lundberg & Reichenberg 2008 [www], s. 19 ff.).  

All information som ges nedan är inte hämtad från vetenskapliga källor, 
eftersom dessa varit svåra att finna, all fakta är dock kontrollerad av en 
legitimerad psykolog och habiliteringschef (Bryntesson 2009 [intervju]). 

3.2.1 Lindrig utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning är en diagnos som fastställs med hjälp av olika tester. 
Diagnosen kräver dels att psykologiska tester visar på en IQ under 70, dels 
att personen i fråga har nedsatt förmåga att fungera i sin omgivning. 
Diagnosen förutsätter också att störningarna inträffat under 
utvecklingsperioden, före 16 års ålder (Bryntesson 2009 [intervju]). Enligt 
logoped Ulrika Kjellby Westerlund är personer med utvecklingsstörning 
långsamma läsare, och har ofta problem med avkodningen. Arbetsminnet är 
begränsat, och de har svårt att göra egna analyser och reflektioner. Samtidigt 
som texter inte får vara för långa och belasta arbetsminnet, riskerar 
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förkortade versioner att bli för informationstäta – enskilda ord och meningar 
blir för informationsbärande och förklarande sammanhangsord faller bort 
(Kjellby Westerlund 2009 [intervju]).  

Webbplatsen Handikapp & Habilitering (Stockholms läns landsting) har en 
informationsruta om lindrig utvecklingsstörning: ”Personer med lindrig 
utvecklingsstörning har ett logiskt tänkande och kan förstå och använda 
abstrakta symboler, till exempel siffror och bokstäver. Till skillnad från 
personer med måttlig och grav utvecklingsstörning kan de i tankarna gå 
utanför sin egen verklighet och sina egna erfarenheter. […] De har ett 
konkret språk men kan ha svårt att förstå ordspråk och abstrakta uttryck” 
(Klasén McGrath 2008 [www]). 

3.2.2 Aspergers syndrom 

Aspergers syndrom är en ”utvecklingsavvikelse inom autismspektrat” 
(Winter 2008, s. 7). Diagnosen är en ”beteendediagnos” som ställs med 
hjälp av frågor och observationer, och alltså inte med någon typ av test 
(Bryntesson 2009 [intervju]). Människor med Aspergers syndrom har ofta 
svårigheter inom fyra olika huvudområden: socialt samspel, 
kommunikation, mentaliseringsförmåga (att förstå hur andra tänker) och 
sensorisk känslighet (Winter 2008, s. 7). Som läsare kan personer med 
Aspergers syndrom ha svårt med tolkningar och abstraktioner; de tolkar 
uttryck bokstavligt och har svårt att förstå underförstådda budskap. De är 
ofta noga med ords exakta betydelse och ogillar felanvändningar och 
tvetydigheter. De kan också ha svårt att komma ihåg ordföljd (Winter 2008, 
s. 16 f.). 

3.2.3 Barndomsdövhet 

Barndomsdöva är människor som är födda döva eller som blivit döva tidigt i 
livet. De har teckenspråk som modersmål och svenska som andraspråk. Det 
är viktigt att poängtera att det svenska teckenspråket inte är tecknad svenska 
– det är ett eget språk med egen grammatik (Sveriges dövas riksförbund 
2009 [www]). Barndomsdöva har ett extra hinder när de ska lära sig skriva 
och läsa svenska eftersom de inte kan höra hur orden uttalas. Lundberg och 
Reichenberg beskriver barndomsdövas lässvårigheter på följande vis: 
”eftersom vår alfabetiska skrift har sin grund i det talade språket blir skriften 
för de döva ett nytt och på många sätt svårt språk. Skrivtecknen har ingen 
relation till de dövas tecken […] Utan tillrättalagda texter blir de 
ofrånkomligen utanför” (Lundberg & Reichenberg 2008 [www], s. 22).  
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3.3 Textanpassning 

I och med att det inte finns så mycket forskning om hur de olika 
funktionsnedsättningarna påverkar läsningen finns det inte heller särskilt 
mycket forskning kring hur man bäst anpassar och bearbetar texter för dessa 
målgrupper. I det här avsnittet ger jag en kort presentation av två nyliga 
studier som undersökt hur Lättläst fungerar som bearbetningsätt, samt 
Monica Reichenbergs avhandling om hur man kan anpassa text till 
andraspråkstalare, en annan grupp som ingår i målgruppen för Lättläst. 

I sin avhandling Röst och kausalitet i lärobokstexter (2000) undersökte 
Monica Reichenberg andraspråkstalande elevers förståelse av olika 
textversioner som bearbetats utifrån variablerna kausalitet och röst. Hon 
fann då att kombinationen röst och kausalitet ”gör att elevernas läsförståelse 
ökar samtidigt som de blir bättre på att inferera” (Reichenberg 2000, s. 173). 
Hon understryker också att det rör sig om att förenkla själva texten, inte 
innehållet: ”Att ge texter röst och en ökad grad av kausalitet handlar inte om 
att förenkla innehållet i texterna. Vad det går ut på är att förtydliga 
komplexa sammanhang” (ibid.). Även om Reichenbergs undersökning och 
slutsatser avser andraspråkstalare anser jag att dessa slutsatser borde vara 
överförbara även till andra lässvaga gruppers behov. 

Lena Olsson Kihl undersöker i sin magisteruppsats (2005) hur begriplig 
lättläst samhällsinformation är för utvecklingsstörda. Hon ställer sig där 
också frågan vad det är ”som gör en text svår för dessa personer” (Olsson 
Kihl 2005, s. 2). Hennes undersökning bestod dels av en textanalys, dels av 
intervjuer där utvecklingsstörda fick läsa texterna högt samt svara på frågor 
om texterna. Hennes resultat indikerar att orsakerna till läsarnas svårigheter 
är: ”ordval, abstrakta förklaringar och innehållsliga otydligheter i texten 
samt att texten krävde förkunskaper som läsarna inte hade” (ibid. s. 55). 
Hon drar slutsatsen att eftersom dessa orsaker redan är kända inom den 
forskning som Lättläst utgår från så styrks Lars Melins påstående att det ”är 
lättare att tala om vad som gör en text svårläst än att tala om vad som gör 
den lättläst” (Melin 2004 citerad från Olsson Kihl 2005). 

Jens Eeg-Olofsson har i sitt examensarbete testat hypotesen att Lättläst 
myndighetsinformation är lättare att förstå ”för alla” (Eeg-Olofsson 2004). 
Han lät 245 gymnasieungdomar korsvis läsa två informationstexter i en 
obearbetad och en Lättläst version. Studiens sammanlagda resultat ”visade 
ingen signifikant skillnad med avseende på textversion, medan enstaka 
testfrågor gav signifikant utslag till förmån för den lättlästa versionen” 
(Eeg-Olofsson 2004, s. 1). Särskilt intressant för min studie är Eeg-
Olofssons avslutande slutsatser där han blickar framåt mot framtida 
forskning och efterlyser dels ”undersökningar exklusivt med testgrupper 
som tillhör Centrum för lättlästs målgrupper”, dels ”en kombination av 
kvantitativ och kvalitativ metod” (Eeg-Olofsson 2004, s. 38). 
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3.4 Textlingvistik och diskursanalys 

Textlingvistik och diskursanalys utgör tillsammans den teoretiska grunden 
för uppsatsens textanalys. Eftersom dessa begrepp, och då diskursanalys i 
synnerhet, kan uppfattas på olika sätt kommer jag här att ge en introduktion 
för att belysa vilka aspekter inom detta område som analysen utgått ifrån. 
Hur jag förhåller mig till dessa teorier kommer att förklaras närmare i nästa 
kapitel (4.1), och hur textanalys fungerar som metod tas upp i metodkapitlet 
(6.1).  

Mycket förenklat kan man säga att textlingvistiken är en utveckling av den 
satsgrammatiska och semantiska forskningen (jfr Virtanen 1999, s. 46). 
Diskursanalysen är sedan i sin tur en utveckling av textlingvistiken. Båda 
utvecklingsstegen kan ses som logiska, och det är svårt att definiera någon 
exakt brytpunkt. Genomgången nedan blir därför något förenklad, men bör 
ändå fungera väl för syftet med denna uppsats. 

Textlingvistik kan alltså ses som startpunkten för de textanalytiska 
teorierna, och kan sägas ta ett vidare helhetsgrepp än grammatiken och 
semantiken. Källgren, Sigurd & Westman beskriver, det då nya 
forskningsområdet, textlingvistik som att ”man tar steget från enskilda 
meningar till sekvenser av meningar, till text och kommunikation” 
(Källgren m.fl. 1977, s. 5) 

Tuija Virtanen talar om att textlingvistiken utvecklats och att man kan se på 
texten ur fem olika perspektiv: koherens, strukturellt perspektiv, kognitivt 
perspektiv, interaktivt perspektiv och socialt perspektiv (1999, s. 46 ff.). 
Både det fjärde och det femte perspektivet – det interaktiva och det sociala – 
skulle enligt min mening lika gärna kunna klassas som diskursanalytiska 
perspektiv. Detta styrker påståendet att övergången textlingvistik–
diskursanalys är svår att exakt definiera. Virtanen säger också i sin 
avslutning att ”[f]okus inom textlingvistiken har genom åren blivit allt 
vidare. Istället för att enbart studera textinterna företeelser, med en relativt 
begränsad syn på vad en text kan vara för något, tar man idag hänsyn till en 
kulturell kontext där det blir omöjligt att dra någon klar gräns runt själva 
texten som forskningsobjekt” (Virtanen 1999, s. 50).  

Viktiga forskare för utvecklingen mot en ökad kontexthänsyn har till 
exempel varit Michel Foucault som analyserade maktförhållanden genom 
text och kontext, och Norman Fairclough som analyserade hur påverkan 
sker i båda riktningarna – texten påverkar kontexten och kontexten påverkar 
texten. Det var denna typ av forskning som styrde textanalysen mot den 
helhetssyn man idag applicerar genom diskursanalys.  
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Catharina Nyström beskriver tydligt skillnaden mellan textlingvistik och 
diskursanalys när hon i sin textlingvistiska bok Hur hänger det ihop? 
skriver att textlingvistiken studerar det textinterna medan diskursanalysen 
fokuserar på samspelet mellan text och kontext (Nyström 2001, s. 10). 
Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips ger en liknande definition i 
Diskursanalys som teori och metod (2000): ”Den kritiska diskursanalysen 
gör en konkret lingvistisk textanalys av språkbruket i social interaktion” (s. 
68). Det bör påpekas att jag i min uppsats inte gör någon kritisk 
diskursanalys i meningen att analysera hur texterna samspelar med och 
påverkar samhället i vidare bemärkelse, utan fokuserar på texten så som den 
getts i en given, snäv kontext (textens funktion och 
publiceringssammanhang). 

Definitionerna och ansatserna skiftar men för den här uppsatsens läsare 
räcker det med en förståelse för att det är ett teoretiskt kontinuum jag utgått 
ifrån, där alla aspekter har ett egenvärde ur forskningssynpunkt. Som 
definition i denna uppsats passa Nyströms uppdelning mellan det textinterna 
och kontextsamspelet bra (se ovan). 

4 Från teori till metod 
Detta kapitel är avsett att fungera som en ingång till material- och 
metoddelen. Jag kommer här att redogöra för hur teorierna i föregående 
kapitel omsätts till förhållningssätt och metod. Eftersom mitt specifika 
problemområde är förhållandevis outforskat positionerar jag mig här även 
gentemot tidigare forskning.  Jag kommer också att visa en förenklad 
modell för studiens upplägg i sin helhet. 

Sedan tidigare finns alltså läsbarhetsforskningen, textlingvistiken och 
diskursanalysen. För forskningsansatsen i den här uppsatsen är ingen av 
teorierna tillräcklig i sig, men alla är nödvändiga för helheten; tillsammans 
fungerar de som något av en flerstegsraket. 

 Jag tar alltså min utgångspunkt i läsbarhetsforskningen som anser att 
enskilda textegenskaper påverkar läsningen och läsaren. Nästa steg är 
textlingvistiken som anser att man kan komma åt och analysera dessa 
textegenskaper genom textanalys. Vad textlingvistiken saknar är 
kontexthänsynen och den står diskursanalysen för. Det är här mottagaren 
och textens påverkan på mottagaren kommer in.  

Fokus inom dessa forskningsgrenar är dock fortfarande själva texten, och 
textanalysen som metod är ett hypotetiskt och subjektivt verktyg där 
forskaren får representera mottagaren. De gånger man inkluderar de faktiska 
läsarna inom läsbarhetsforskningen rör det sig oftast om kvantitativa 
undersökningar i form av exempelvis mätningar av lästid eller ögonrörelser.  
Man har även forskat en del kring hur olika textelement påverkar en mätbar 



 

 

läsförståelse. Mig veterligen har den kvalitativa forskningen inom området 
hittills varit mycket begränsad. Jag tror därför att den kvalitati
vanlig inom de mer samhällsvetenskapliga forskningsfälten, även skulle 
kunna tillföra något till språkvetenskapen. 

Jag vill alltså positionera min uppsats med ett avstamp i den kvantitativa 
textanalysen, med en kontexthänsyn fokuserad på mot
kvalitativ uppföljning. Detta hoppas jag ska ge en nyanserad helhet som 
förhoppningsvis kan tillföra något inom språkvetenskapen.

4.1 Studiens upplägg

För att på tydligaste sätt förklara hur min studie 
en kort genomgång av min undersökningsmodell, de enskilda delarna 
kommer sedan att förklaras utförligare 

Den tidigare läsbarhetsforskningen har visat på språkliga faktorer som 
försvårar läsningen. Med hjälp av textanalys
hos de olika bearbetningarna, ur ett inomspråkligt perspektiv, och få fram 
särskiljande läsbarhetsfaktorer vilket 
komplettera denna bild 
metod och intervjuar 
olika faktorerna. Tillsammans med textanalysen 
intervjuerna sedan ge en mer nyanserad bild av hur bearbetningarna 
fungerar för sina mottagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Förenklad modell för studien
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läsförståelse. Mig veterligen har den kvalitativa forskningen inom området 
hittills varit mycket begränsad. Jag tror därför att den kvalitativa intervjun, 
vanlig inom de mer samhällsvetenskapliga forskningsfälten, även skulle 
kunna tillföra något till språkvetenskapen.  

Jag vill alltså positionera min uppsats med ett avstamp i den kvantitativa 
textanalysen, med en kontexthänsyn fokuserad på mottagaren och med en 
kvalitativ uppföljning. Detta hoppas jag ska ge en nyanserad helhet som 
förhoppningsvis kan tillföra något inom språkvetenskapen. 

Studiens upplägg 

För att på tydligaste sätt förklara hur min studie är uppbyggd ska jag här ge
mgång av min undersökningsmodell, de enskilda delarna 

kommer sedan att förklaras utförligare i respektive avsnitt.  

Den tidigare läsbarhetsforskningen har visat på språkliga faktorer som 
ningen. Med hjälp av textanalys kan jag jämföra dessa fa

hos de olika bearbetningarna, ur ett inomspråkligt perspektiv, och få fram 
särskiljande läsbarhetsfaktorer vilket ger en bild av läsbarheten. För att 
komplettera denna bild använder jag mig av en mer renodlat kvalitativ 

 mottagare om deras upplevelse av texterna och de 
olika faktorerna. Tillsammans med textanalysen kan analysen av 
intervjuerna sedan ge en mer nyanserad bild av hur bearbetningarna 
fungerar för sina mottagare.  

modell för studien i sin helhet 
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5 Material  
Uppsatsens material består dels av de två bearbetningarna, dels av de 
inspelade intervjuerna med olika läsare. Jag analyserade visserligen inte 
förlagan till bearbetningarna men eftersom arbetet med att ta fram en 
originaltext var startpunkten för materialarbetet kommer detta kapitel att 
inledas med en kort bakgrund till texturvalet. Jag kommer sedan att ge en 
bakgrund till de båda bearbetningarna för att slutligen beskriva 
intervjumaterialet. 

5.1 Originaltexten 

Materialet för själva undersökningen består alltså av två bearbetningar av 
samma text. Första steget var därför att välja en grundtext. Jag gjorde detta i 
samråd med Handikappförvaltningen, utifrån tre krav: texten skulle vara 
relevant för målgrupperna, den skulle gå att läsa utanför sitt sammanhang 
och den skulle vara kort. Bland Handikappförvaltningens egna texter hittade 
vi en text om Råd och stöd som kvalificerade som relevant eftersom de tre 
aktuella funktionsnedsättningarna alla berättigar till Råd och stöd. Texten 
bestod ursprungligen av fem avsnitt men för undersökningen tog vi bort två 
delar: ”Vem kan ansöka” och ”Överklagande av beslut”. Avsnittet om vem 
som kan ansöka togs bort utifrån risken att intervjudeltagarna skulle kunna 
känna sig utpekade i själva intervjusituationen om deras 
funktionsnedsättning uttryckligen togs upp i texten. Det var 
Handikappförvaltningens åsikt, och eftersom de känner till 
deltagargrupperna bättre än jag så accepterade jag detta. Avsnittet om hur 
man överklagar togs bort eftersom det rent innehållsmässigt inte tydligt 
hängde ihop med de andra delarna. I och med att vi tog bort de två delarna 
blev texten också en sida lång, vilket gjorde att det uppfyllde kriteriet som 
en relativt kort text.  

Den slutgiltiga texten bestod av tre rubricerade avsnitt: 

1. Råd och stöd – en rättighet för dig med vissa funktionshinder 
2. Vad är LSS? 
3. Vem kan ge insatserna? 

Det första avsnittet tar upp vad Råd och stöd är, vilka som kan ge det och 
vilka som beslutar om det. Det andra avsnittet förklarar LSS, som är den lag 
där Råd och stöd ingår. Det tredje avsnittet tar upp vilka verksamheter som 
ger Råd och stöd. 

Skribenten på Handikappförvaltningen var alltså med i valet av text. 
Fördelarna med detta var dels att skribenten känner målgruppen och är mer 
kompetent att avgöra relevansen för deltagarna, dels att skribenten på grund 
av sitt pressade schema ville ha en text som ändå skulle bearbetas till Tydlig 
svenska, och det kunde hon såklart avgöra bättre än jag. Jag ansåg att 
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eftersom vi gjorde textvalet tillsammans övervägde de praktiska fördelarna i 
det här fallet risken att urvalet blev begränsat. 

Texten är hämtad från Handikappförvaltningens webbplats och alltså 
plockad ur sitt medium och en del av sin kontext. Jag gjorde dock 
bedömningen att texten gick att läsa utanför sitt ursprungsmedium eftersom 
den inte innehöll några mediespecifika textdrag, så som sidhänvisningar 
eller länkar. Möjligen kan mediet vara orsaken till att texten är 
förhållandevis kort och har korta stycken, med tanke på att en vanlig 
rekommendation för webbtexter är att hålla dem så korta som möjligt. Jag 
ansåg dock inte att detta borde vara ett problem för bearbetningarna 
eftersom de delar samma förutsättningar, och undersökningen enbart 
fokuserar på själva texten (se avgränsningar i avsnitt 1.3). 

5.2 Bearbetningarna 

När originaltexten var klar skickades en kopia till Centrum för lättläst som 
på uppdrag gjorde en bearbetning till Lättläst, samtidigt som 
Handikappförvaltningen gjorde en bearbetning till Tydlig svenska. Båda 
bearbetningarna har utgått från de ovan nämnda målgrupperna. Båda 
verksamheterna har också fått samma information om omständigheterna 
kring bearbetningarna – att de ska användas för en jämförande studie i en 
uppsats. Båda författarna var också insatta i ämnet – Råd och stöd samt 
LSS8.  

Jag jämförde själv bearbetningarna och originaltexten för att se att ingen 
information helt fallit bort, och lät även en ämnesinsatt person9 göra en 
sådan bedömning.  Lättläst-texten hade utelämnat en yrkeskategori och jag 
tog därför kontakt med författaren. Eftersom det handlade om en ren miss 
fick jag klartecken att själv lägga till yrket samt en förklaring som 
författaren dikterade. Bearbetningarna återfinns i sin helhet som bilagor. 

5.3 Intervjuerna 

Mitt intervjumaterial består av sex inspelade intervjuer med olika personer. 
Intervjuerna spelades in på en digital diktafon och är ungefär en timme 
långa var. Intervjuerna har sedan skrivits ut av två läkarsekreterare 
ordagrant men inte ljudenligt, pauser har markerats men inte mätts. 
Läkarsekreterarna arbetar på en habilitering som är underordnad 
Handikappförvaltningen men var inte insatta i studien på något annat sätt. 
De omfattas genom sitt yrke av tystnadsplikt. I arbetet med 
intervjumaterialet har jag använt ljudfilerna för att lyssna och föra 
anteckningar, och utskrifterna för att markera och visuellt kunna jämföra 

                                                 
8 Författaren på Handikappförvaltningen arbetar med dessa frågor och författaren på 
Centrum för lättläst har tidigare bearbetat LSS till lättläst. 
9 En habiliteringschef. 
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kvantitativa metoder och på att koppla läsbarhet till läsförståelse (se t.ex. 
Platzack 1971). Med min uppsats vill jag istället bygga vidare på den 
kvalitativa forskningen
erfarenheter. Metodmodellen för min uppsats är tvådelad med dels 
textanalyser, dels intervjuer. De båda metoderna fyller olika syften och 
kompletterar varandra.
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6.1 Textanalys 

För den första delen av min undersökning använder jag alltså av textanalys. 

Metodkapitlet inleds därför med en genomgång av den textmodell jag utgått från, 

följt av ett avsnitt där jag utvecklar hur jag använt mig av modellen i just det här 

arbetet. 

6.1.1 Hellspong & Ledins textmodell

Hellspong & Ledins Vägar genom texten
textanalytiskt standardverk 
utgår ifrån Faircloughs kritiska diskursanalys och består förenklat av tre 
delar: kontexten, strukturen och stilen.
delar: den textuella, den ideationella och den interpersonella. I den här 
uppsatsen är det den textuella strukt
delar: lexikogrammatiken, textbindningen och kompositionen.

Figur 2 Hellspong & Ledins textmodell utvecklad utifrån uppsatsens syfte

Valet att fokusera analysen på en specifik del av textmodellen är baserat på 
uppsatsens syfte att jämföra textuella drag mellan två texter med samma 
kontext, innehåll och syfte. Denna typ av avgränsning stöds också av 
författarna själva: ”varje analysmodell måste brukas med urskiljning” 
(Hellspong & Ledin 1997, s. 47).
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Denna materialbehandling liknar vad Steinar Kvale
meningskoncentrering (1997, s. 175 ff.). 
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textanalyser, dels intervjuer. De båda metoderna fyller olika syften och 
kompletterar varandra. För att låna Christer Platzacks terminologi kan man 
säga att jag använder mig av textanalys för att mäta symptomen och 
intervjuer för att belysa orsakerna (se avsnitt 3.1). 
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delar: den textuella, den ideationella och den interpersonella. I den här 
uppsatsen är det den textuella strukturen som ligger i fokus och dess tre 
delar: lexikogrammatiken, textbindningen och kompositionen. 
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I det praktiska arbetet med textanalyserna har jag använt mig av Hellspongs 
handbok Metoder för brukstextanalys (2001) som fungerar som en 
”konkretisering” av textmodellen i Vägar genom texten. Mer om detta i 
nästa avsnitt, där jag presenterar min analysmodell. 

6.1.2 Min modell 

I den här uppsatsen har jag valt att göra vad jag kallar en komparativ 
läsbarhetsanalys med faktorer hämtade från den textuella strukturen. Den 
utgår alltså teoretiskt från Hellspong & Ledins textmodell men avgränsas till 
att bara ta upp inomspråkliga faktorer, så som jag definierat läsbarhet. I det 
praktiska arbetet har jag framförallt använt mig av Hellspongs Metoder för 
brukstextanalys (2001). Denna bygger på Vägar genom texten och fungerar 
som en kompletterande handbok med en rad frågor att ställa sig vid olika 
typer av analyser. Hellspong har ett kapitel som heter just läsbarhetsanalys 
och jag har hämtat de flesta av mina faktorer därifrån.  

Jag har valt faktorer utifrån hur bearbetningarna, baserat på texttypernas 
riktlinjer, kan förväntas skilja sig åt, samt utifrån vad jag sett för skillnader 
vid en första genomläsning. Faktorer som rör kontexten och innehållet ingår 
därför inte. Fokus i min textmodell ligger på bearbetningarnas språk men 
jag kommer också att beröra den grafiska formen i den mån den fungerar 
särskiljande. De faktorer jag har valt att utgå ifrån och jämföra är följande: 

• grafisk form 
• disposition 
• textbindning: 

o referensbindning 
o konnektivbindning 
o tematisk bindning 

 

• meningsnivå: 
o meningslängd 
o meningsbyggnad 
o ordföljd 
o Lix-värde 

• ordnivå: 
o svåra ord (längd, 

frekvens, 
facktillhörighet) 

o ordförklaringar 
o nominalkvot. 

Figur 3 Analysmodell 

I min analys av lix-värden och nominalkvoter har jag använt mig av Melin 
& Langes Att analysera text (2000). I arbetet med textbindning har jag 
utgått ifrån Catharina Nyströms terminologi i Hur hänger det ihop? (2001).  

Textanalys som metod fungerar både kvalitativt och kvantitativt, både 
objektivt och subjektivt. Den är kvantitativ på så sätt att man räknar på och 
generaliserar olika drag, särskilt de drag som jag valt och som tillhör den 
traditionella läsbarhetsforskningen i Björnssons anda. Jag anser att denna 
kvantifiering är svår att komma runt om man systematiskt vill jämföra 
texter, och en absolut nödvändighet om man jämför bearbetningar som 
bygger på att ändra i de ytspråkliga dragen (jfr Melin 2008 [www]). Det 
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viktiga är att man har klart för sig att man då analyserar just de ytspråkliga 
faktorerna och därmed endast texternas symptom och att man inte kommer 
åt de bakomliggande orsakerna (Platzack 1971). Jag har varit medveten om 
detta och försökt att kompensera för detta genom att komplettera 
textanalysen med den kvalitativa metoden att fråga läsare hur de upplever de 
olika faktorerna och texterna. 

En fullständig läsbarhetsanalys (även en textanalysbaserad) måste bestå av 
så många faktorer att det blir ett betydligt mer komplicerat och omfattande 
projekt än vad en uppsats på den här nivån tillåter (jfr Nyström Höög 2006). 
Jag har därför tvingats begränsa min textanalys, och begränsningar medför 
alltid möjligheter att kritisera – såväl de kriterier man valt som de kriterier 
man valt bort. Jag har dock valt mina faktorer utifrån en etablerad 
forskningstradition och utifrån det faktum att min undersökning rör två 
bearbetningar som delar både kontext och innehåll. Samtidigt är jag 
medveten om att annat urval hade gett ett delvis annat resultat. Min 
förhoppning är jag genom min urvalsredovisning gör det möjligt för 
uppsatsens läsare att själva se bortfallet och se hur man skulle kunna 
upprepa eller modifiera studien. 

6.2 Kvalitativ intervju 

Utifrån att jag ville ta reda på hur läsarna upplever texten valde jag att 
komplettera textanalysen med kvalitativa intervjuer, och utgick då till stora 
delar ifrån Jan Trosts Kvalitativa intervjuer (2005). Författaren skriver där 
att kvalitativa intervjuer går ut på att ”förstå hur den intervjuade tänker och 
känner, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut” (Trost 2005, s. 23).  

Nackdelen med metoden är att den ”tillför kunskap långsamt” (Witting 
1977, s. 9). Men vill man inkludera läsupplevelsen och förstå målgruppens 
syn på text och läsning finns det inte så många andra vägar att gå; då måste 
det få ta tid. 

En viktig del i arbetet inför kvalitativa intervjuer är att man gör en 
intervjuguide, som enligt Trost helst inte ska innehålla några direkta frågor 
utan istället några få, övergripande frågeområden (Trost 2005, s. 50). I just 
det här fallet, när intervjuerna rörde skillnader ner till detaljnivå, utgick jag 
ifrån att jag behövde leda deltagarna med just planerade frågor. Som läsare 
kan det vara svårt att lämna helheten för att titta på specifika textuella drag. 
Det rörde sig inte om något bindande formulär utan snarare om mer 
detaljerade frågeområden. Min intervjuguide med exempel på frågor finns 
att läsa i sin helhet i bilaga 3. 

Utöver intervjuguiden och själva texterna hade jag även med mig två 
separata papper med exempelmeningar med mig till intervjuerna. 
Exempelmeningarna var tänkta att fungera som diskussionsunderlag för 
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några av textfaktorerna. Det rörde sig dels om meningar jag plockat ut direkt 
ur texterna för att de skulle kunna läsas fristående, dels om jämförelser 
mellan autentiska och konstruerade meningar för att undersöka vilken 
variant av faktorerna som föredrogs. För utförligare förklaring hänvisas till 
avsnitt 7.2. Exempelmeningarna finns även i sin helhet i bilaga 3. 

Inför intervjun måste man också bestämma sig för hur standardiserad och 
hur strukturerad intervjun ska vara. Enligt Trost är standardisering ”graden 
till vilken frågorna är desamma och situationen är densamma för alla 
intervjuade” – alltså ”avsaknad av variation” (Trost 2005, s. 19). 
Strukturering handlar i sin tur om att man vet vad man vill fråga om och att 
intervjun enbart handlar om detta (ibid., s. 20). I denna undersökning hade 
intervjuerna låg grad av standardisering och hög grad av strukturering. I 
praktiken innebar detta bland annat att jag genomförde intervjuerna i olika 
lokaler, ställde frågorna på olika sätt och förklarade oklarheter, samtidigt 
som intervjuerna var strukturerade utifrån texterna och läsupplevelsen. 

Jag frågade alla deltagare om jag fick spela in intervjun och berättade att en 
sekreterare skulle skriva ut intervjuerna. I själva uppsatsen lovade jag full 
anonymitet förutom kön, ålder och funktionsnedsättning. Alla deltagare 
accepterade detta. Det finns en risk att deltagarna blivit hämmade av 
diktafonen, men utifrån vad jag kunde uppfatta var det ingen som verkade 
negativt påverkad. Den stora fördelen med en inspelning var att jag kunde 
vara fullt ut närvarande i samtalet istället för att fokusera på att komma ihåg 
allt eller försöka hinna anteckna allt som kan vara av vikt; jag behövde då 
inte heller på plats avgöra vad som var viktigast. 

Ett viktigt val inför intervjuerna var huruvida deltagarna skulle läsa texterna 
högt eller inte. Om de läste den högt skulle jag ha möjlighet att höra vilka 
ord och passager de hakade upp sig på och de skulle också själva kunna 
stanna upp direkt vid sådant som var oklart. Nackdelen med högläsning var 
risken att deltagarna skulle kunna bli stressade och känna en större 
prestationspress, och därför kanske tappa koncentrationen. Om de läste 
texterna tyst skulle stressen antagligen bli mindre men min möjlighet att 
följa deras läsning och förståelse skulle naturligtvis bli avsevärt begränsad. 
Eftersom båda sätten hade sina för- och nackdelar som, i mitt tycke, vägde i 
princip lika tungt, och en avgörande faktor för min undersökning var 
deltagarnas välvilja, så lät jag deltagarna få välja det sätt som de kände sig 
mest bekväma med. Detta ledde till att hälften av deltagarna läste högt och 
hälften tyst. Jag kommer i nästa avsnitt att beskriva deltagarna och där också 
redogöra för vilka som läste på vilket sätt. 
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6.2.1 Deltagare 

Det finns en rad olika benämningar på de personer som deltar i en 
undersökning eller intervju. Jag har valt att kalla dem deltagare i den här 
uppsatsen och kommer här att redogöra för urvalet av deltagare samt ge en 
kort bakgrund till var och en. 

Textbearbetningar görs vanligtvis utifrån en specifik målgrupp och de 
aktuella bearbetningarna har båda utgått från den målgrupp 
Handikappförvaltningen utgått från i arbetet med Tydlig svenska. Denna 
målgrupp består i sin tur av tre undergrupper: lindrigt utvecklingsstörda, 
personer med Aspergers syndrom och barndomsdöva. Eftersom jag vill 
undersöka hur bearbetningarna fungerar för sin målgrupp vill jag också 
täcka in hela denna målgrupp i mina intervjuer. För undersökningens skull 
tillkommer också en kontrollgrupp.  I arbetet med att hitta deltagare tog jag 
hjälp av Handikappförvaltningen dels för att undersökningen utgår från 
deras målgrupp, dels för att de hade etablerade kontakter med 
diagnostiserade personer inom denna målgrupp. Urvalet hade antagligen 
blivit ett annat om jag gjort det på egen hand, men jag bedömde det inte som 
att det hade blivit mer representativt.  

Utifrån att jag valt en kvalitativ metod och vill undersöka läsarnas 
upplevelse snarare än något objektivt och mätbart, har jag begränsat antalet 
deltagare till två per grupp. Efter två bortfall består mitt material av sex 
intervjuer. 

I gruppen lindrigt utvecklingsstörda ingick en 59-årig man som är 
engagerad i handikappfrågor och som själv anser att han inte har några 
problem med att läsa. Han valde att läsa texten högt och kommer i den här 
uppsatsen att refereras till som U. 

I gruppen Aspergers syndrom ingick en 28-årig man (A1) och en 40-årig 
kvinna (A2). Kvinnan läser mycket både i yrkeslivet och på fritiden. Hon 
anser i allmänhet inte att hon har svårt att läsa men kan haka upp sig på 
formuleringar eller innehållsliga saker. Hon valde att läsa texten tyst. 
Mannen tycker om att läsa texter om sådant han är intresserad av och tycker 
själv att han kommit långt i arbetet med sin autism och kan hantera många 
av svårigheterna. Vid intervjun med mannen deltog hans assistent för att 
hjälpa honom med olika fysiska moment. Assistenten tilläts också komma 
med följdfrågor och förtydliganden under läsningen. Jag ansåg det 
fördelaktigt eftersom assistenten både kände mannen och 
funktionsnedsättningen bättre än jag. I och med valet att ha intervjuer med 
låg grad av standardisering (se ovan) bedömde jag detta som en del av 
anpassningen till situationen och läsaren. Struktureringen av intervjun höll 
ändå en hög grad i och med att assistenten endast fungerade som stöd för 
mina redan förberedda frågeområden. Mannen valde att läsa högt. 
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I gruppen barndomsdöva ingick en 42-årig kvinna (D). Hon upplevde inte 
själv att hon hade svårt att läsa men tyckte att det finns saker i det svenska 
skriftspråket som är svåra för döva. Denna intervju tolkades av två 
teckentolkar, varav den ena var tolkstudent. Detta var arrangerat för att 
deltagaren skulle få delta i intervjun på sitt eget språk – teckenspråk. Enligt 
kvinnans egna önskemål föredrog hon teckentolkning men accepterade 
annars skriftlig kommunikation. Nackdelen med ett tolkat samtal var att jag 
inte kunde kontrollera att själva tolknigen blev korrekt. Risken får dock 
bedömas som minimal eftersom det var professionella dövtolkar, kvinnan 
hade erfarenhet av tolkning och i och med den låga graden av 
standardisering fanns det utrymme för förtydliganden och följdfrågor. 
Kvinnan läste texten tyst. 

Kontrollgruppen bestod av två personer utan någon av ovanstående eller 
andra kända diagnoser. De valdes ut genom ett bekvämlighetsurval så till 
vida att jag kontaktade personer jag kände sedan tidigare. Jag gjorde detta 
av två anledningar, varav den första var att det faktum att personerna hade 
en relation till mig kunde göra dem motiverade att ta sig tid att ställa upp 
och ”anstränga sig” (en motivation som jag räknade med att övriga deltagare 
hade utifrån att ämnet i texten var relevant för dem). Den andra anledningen 
var att jag utan problem kunde kontakta dem igen om jag skulle behöva 
komplettera intervjuerna. 

Även om det begränsade deltagarurvalet gör även generaliserbarheten 
begränsad, så valde jag ändå av metodologiska skäl en man och en kvinna 
från olika generationer. Deltagarna var därför en 27-årig kvinna (K1) och en 
78-årig man (K2). Mannen läste texten högt, medan kvinnan läste tyst. 

Bortfallen skedde alltså dels i gruppen lindrigt utvecklingsstörda, dels i 
gruppen barndomsdöva. Den döva personen uteblev, medan den 
utvecklingsstörda personen10 deltog men visade sig ha så stora problem med 
avkodningen att det inte gick att diskutera texterna i sin helhet. Denna 
deltagares intervju kommer därför inte att tas upp i resultatdelen, däremot 
kommer den att ytligt tas upp i diskussionsavsnittet.  

Bortfallen var naturligtvis beklagliga men de kom så sent i arbetets gång att 
jag inte hade möjlighet att ersätta dem. Generaliserbarheten var i och med 
den kvalitativa ansatsen redan begränsad och min bedömning var därför att 
jag kunde uppfylla mitt syfte trots det minskade antalet deltagare. 

 

                                                 
10 En 37-årig man. 
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7 Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer jag att redovisa resultaten av min undersökning. 
Jag kommer först att redogöra för textanalysen och sedan intervjuerna. För 
att det ska vara så lätt som möjligt att orientera sig i resultaten och jämföra 
de båda bearbetningarna har jag delat in resultatdelarna i avsnitt utifrån de 
olika läsbarhetsfaktorerna. Parallellt med resultaten kommer jag också att ge 
en första analys. Denna kommer sedan att fördjupas och sättas in i ett större 
sammanhang i diskussionsdelen.  

7.1 Textanalys 

I och med att texterna är bearbetningar av samma originaltext så delar de 
förutsättningar och är lika på många av de punkter som tas upp i Hellspong 
& Ledins analysmodell. Eftersom fokus i den här uppsatsen ligger på vad 
som skiljer bearbetningarna åt har kontexten och innehållet inte i egentlig 
mening analyserats. Men naturligtvis har jag varit medveten om dessa 
förutsättningar och eftersom de är en del av bearbetningarna kommer jag att 
ge en kortfattad redovisning av kontext och innehåll som också kan fungera 
som en introduktion till bearbetningarna och själva textanalysen. Jag 
kommer sedan att gå över till att beskriva de undersökta faktorerna, lyfta 
fram vad som är särskiljande samt dra paralleller till litteraturen och vad 
faktorerna kan ha för inverkan på läsbarheten. 

När jag räknat ord och meningar i texterna har jag i första hand räknat bort 
rubrikerna. Uträkningar med rubrikerna inkluderade redovisas separat och 
kommer i analysen att behandlas parentetiskt. Jag kommer under analysens 
gång att presentera exempel ur bearbetningarna, texterna återfinns i sin 
helhet som bilagor. 

7.1.1 Skillnader i riktlinjer 

Som skapare av en ny texttyp har Handikappförvaltningen utgått från 
tidigare texttyper och har alltså funnit ett existensberättigande för Tydlig 
svenska på den tänkta skalan mellan Lättläst och Klarspråk. I den här 
studien ingår dock inte Klarspråk utan Tydlig svenska jämförs här bara med 
Lättläst. Nedan listar jag de riktlinjer och utgångspunkter jag funnit för de 
båda texttyperna (för teckenförklaring se nedan). Riktlinjerna för Tydlig 
svenska har jag fått på begäran av författaren på Handikappförvaltningen. 
Riktlinjerna för Lättläst är baserade på Maria Sundins Lättläst – så funkar 
det (2007). Jag har även kompletterat med rekommendationer från Lena 
Erika Falks Skriv så att folk förstår! (2003). Eftersom den är utgiven av 
Centrum för lättläst kan den också förväntas representera deras riktlinjer. 
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Riktlinjerna för Tydlig svenska ska också omfatta layout men denna del var 
vid undersökningstillfället inte färdig nog att användas. Jag har därför även 
uteslutit Lättlästs riktlinjer för layout. Den grafiska formen kommer enbart 
att diskuteras utifrån skillnader i bearbetningarna. 

De båda texttyperna har väldigt lika riktlinjer och flera av de riktlinjer som 
bara finns för den ena texttypen kan förväntas gälla också för den andra 
även om de inte skrivit ut dem (eller jag inte hittat dem). Jag har markerat 
dessa riktlinjer med �. Eftersom de flesta av riktlinjerna är desamma borde 
skillnaderna alltså främst ligga i tillämpningen av riktlinjerna. I den följande 
textanalysen kommer jag att visa på hur två bearbetningar skiljer sig åt och i 
slutkommentarerna kommer jag att ställa detta mot texttypernas riktlinjer för 
att få en mer nyanserad bild av hur texttyperna skiljer sig åt i praktiken. 

7.1.2 Gemensamma förutsättningar för bearbetningarna 

Kontexten för de båda bearbetningarna består dels av originaltextens 
kontext, dels av uppsatsens kontext. I originalkontexten är texten en 
informationstext från Handikappförvaltningen i Västra Götalandsregionen 
med syfte att informera berörda läsare (människor med 
funktionsnedsättningar) om Råd och stöd. Olika läsare kan förväntas ha 
olika lässituationer, läsmål och lässtrategier (se Hellspong 2001, s. 85 ff.). 

Tydlig svenska 
• Skriv det vikigaste först. 
• Använd ett personligt tilltal. 
• Använd rak ordföljd. 
• Använd ett aktivt språk. 
• Använd vardagliga ord. 
• Undvik fackuttryck. 
• Skriv konkret. 
• Använd konkreta exempel för 

att beskriva abstrakta 
företeelser 

• Använd samma ord för 
samma sak. 

• Undvik negationer. 
� Skriv ut förkortningar. 
� Ha ett budskap per mening. 
� Skriv informativa rubriker. 
• Variera meningslängden. 

 

Lättläst 
• Börja med det viktigaste. (Falk) 
• Använd ett direkt tilltal. (Falk) 
• Använd rak ordföljd. (Falk) 
• Använd aktiva verb. (Falk) 
• Använd konkreta och vardagliga 

ord. (Sundin) 
• Förklara krångliga ord eller 

bildspråk. (Sundin) 
• Var konsekvent i användningen 

av begrepp. (Falk) 
• Undvik negationer. (Falk) 
� Undvik bildspråk eller metaforer. 

(Sundin) 
� Texten ska följa en logisk tanke, 

tidsföljd eller känsla 
(disposition). (Sundin) 

� Avsändaren ska vara tydlig, med 
egen röst. (Sundin) 

• Skriv kortare meningar och 
undvik riktigt komplicerad 
satsbyggnad. (Falk) 

• Använd helst presens. (Falk) 
• Använd få bisatser. (Sundin) 
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Funktionsnedsatte Filip kan till exempel i lugn och ro skriva ut och läsa 
texten tillsammans med sin assistent (lässituation) för att få veta mer om 
sina rättigheter (läsmål). Journalisten Julia kanske istället skummar 
(lässtrategi) igenom texten på webben (lässituation) för att hitta ett citat om 
hur Råd och stöd hänger ihop med LSS (läsmål). 

När det gäller uppsatskontexten förändras dessa tre förutsättningar, och den 
största skillnaden ligger antagligen i att lässituationen och läsmålet likriktas 
i jämförelse med originalkontexten. Lässituationen förändras ovillkorligen 
eftersom deltagarna förväntas prestera något i direkt anslutning till texten 
och eftersom jag närvarar vid läsningen som en påminnelse om 
”prestationskravet” och som ett aktivt bollplank. I och med att läsarna deltar 
i undersökningen, och därmed läser texterna, för att komma med åsikter och 
uppmärksamma sådant som är bra och dåligt kommer deras läsmål att 
förskjutas från ren faktainhämtning till ett kritiskt granskande. Fokus 
förflyttas också till viss del från innehåll till form. Man kan även anta att 
lässtrategierna påverkas eftersom den ofta är nära kopplad till läsmålet. 
Eftersom båda bearbetningarna i min studie har samma förutsättningar ser 
jag inte dessa förskjutningar som något egentligt problem. 

Båda bearbetningarna har samma innehåll som originaltexten (och därmed 
varandra). Textens övergripande tema, eller makrotema, är alltså Råd och 
stöd. Detta förgrenar sig sedan i fem mikroteman:  

A. Vad Råd och stöd innebär.  
B. Vilka yrkeskategorier som ger Råd och stöd.  
C. Vad Handikappförvaltningen ansvarar för. 
D. Vad LSS innebär.  
E. Vilka verksamheter som ger Råd och stöd.  

För den som önskar veta mer om innehållet hänvisas till bearbetningarna i 
bilagorna. Jag tänkte i den här uppsatsen inte närmare analysera kontexten 
eller innehållet eftersom dessa faktorer är de samma för båda 
bearbetningarna, och därför inte av intresse i en jämförande studie som 
denna. 

7.1.3 Grafisk form 

Detta avsnitt är alltså snarare en redogörelse för skillnaderna än en analys av 
den grafiska utformningen. Jämförelsen är gjord utifrån att jag vill utgå ifrån 
texterna så som jag fick dem från författarna. Båda texttyperna har dessutom 
uttalat sig om att den grafiska formen påverkar läsningen. Men egentligen 
rör alltså dessa drag snarast texternas läslighet (se avsnitt 2.1). 

Tydlig svenska-texten (TS) är skriven med Arial 12 punkter och 1,5 
radavstånd. Raderna är mellan 25 och 81 tecken långa (med mellanslag). 
Flera av de längre raderna beror på att författaren, i motsats till Lättlästs 
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(LL) anpassade radfall (se nedan), velat hålla ihop vissa fraser och uttryck. 
Texten består av 5 stycken11 på mellan 3 och 8 rader.  

Strax över mitten på första sidan har författaren lagt in en bild. Det är ett 
foto med två personer, en rakt framifrån i fokus och en snett bakifrån som 
man bara ser en del av ansiktet på. Bilden är menad att symbolisera att Råd 
och stöd innebär att man får prata med någon, och inte någon annan typ av 
behandling eller hjälpmedel. Intill bilden finns också en punktlista där man 
listar de olika yrkeskategorierna. 

Lättläst-texten (LL) är skriven med Times New Roman 12 punkter och 
enkelt radavstånd. Ett vanligt drag i lättlästa texter är frasanpassat radfall (se 
Falk 2003, s. 13), vilket också använts i den aktuella texten. Riktlinjerna för 
hur man använder och utformar radfall varierar men här har författaren valt 
att byta rad efter punkt, efter satser och längre fraser. En del av 
radbrytningarna verkar också utgå från att raderna ska vara ungefär 
jämlånga (längdanpassat radfall12). Raderna är mellan 15 och 52 tecken 
långa (med mellanslag). Styckena är många och korta – 15 stycken på 
mellan 1 och 6 rader. 

Experterna kan vara sjukgymnaster,  
arbetsterapeuter, specialpedagoger,  
psykologer, logopeder, kuratorer, 
sjuksköterskor eller dietister. 

Utdrag 1 Längdanpassat radfall i Lättläst-texten 

 
Jag har alltså kunnat konstatera att bearbetningarna skiljer sig i fråga om 
teckensnitt, radavstånd och radlängd. Det är också en skillnad att TS-texten 
har en bild och en punktlista. Eftersom att den grafiska formen inte ingår i 
den läsbarhetsdefinition jag utgår från nöjer jag mig här med att konstatera 
skillnaderna. Bedömningen av läsbarhetspåverkan kommer istället att ske 
utifrån hur mina intervjudeltagare upplever de grafiska skillnaderna. 

7.1.4 Komposition  

Som jag beskrev i avsnitt 7.1.2 innehåller båda bearbetningarna samma 
innehåll uttryckt i teman. Det som skiljer dem åt är dispositionen – i vilken 
ordning de tar upp mikrotemana (se ovan). Nedan följer en uppställning som 
ska visa på bearbetningarnas disposition. De numrerade, feta raderna återger 
bearbetningarnas rubriker. Jag har sedan angett vilka mikroteman som tas 
upp under respektive rubrik. Boktstavsbenämningen utgår då alltså ifrån 
definitionen i avsnitt 7.1.2. Mikroteman som endast berörs mycket kort 
anges inom parentes. 

                                                 
11 Jag har definierat stycken som sammanhållen text mellan två blankrader. 
12 Min egen benämning. 
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TS-texten följer originaltextens disposition och redovisat utifrån rubrikerna 
ser den ut som följer: 

1. Råd och stöd – en rättighet för dig med vissa funktionshinder 
Med mikrotema A, B och C. 

2. Vad är LSS? 
Med mikrotema D. 

3. Vem kan ge Råd och stöd? 
Med mikrotema E (A, C). 

LL-texten har ändrat originalets disposition genom att flytta avsnittet om 
LSS sist: 

1. Du har rätt till Råd och stöd om du har vissa 
funktionsnedsättningar 
Det här är Råd och stöd 
Med mikrotema A (D). 

2. Många olika experter  
Med mikrotema B 

3. Vem undersöker om du har rätt till Råd och stöd? 
Med mikrotema C (A, E). 

4. Det här är LSS 
Med mikrotema D (E). 

Huruvida det är en fördel eller inte att följa originalets disposition beror 
naturligtvis på hur bra, eller effektiv, denna disposition är. Om man tolkar 
begreppet disposition som ett system av rörelsesätt att föra texten framåt 
förutsätter man att texten ordnats utifrån en princip (se Hellspong 2001, s. 
33). Det finns många olika dispositionsprinciper och ofta samsas flera olika 
principer i samma text. I sin helhet ligger dock originaltextens disposition 
närmast den tematiska i och med att dess mikroteman kan sägas ligga på 
samma nivå och i princip presenteras ett tema i taget (jfr Hellspong 2001, s. 
33). Även i bearbetningarna är dispositionen tematisk och en sådan 
disposition borde vara mer öppen för omorganisation eftersom delarna i en 
tematisk disposition inte bygger på varandra eller förutsätter varandra på 
samma sätt som i en orsaksbunden eller kronologisk disposition. LL-textens 
dispositionsändring, med LSS sist, skulle antagligen inte ha varit något 
problem om det inte var för att den mycket kort (med en mening) nämner 
LSS redan i första avsnittet men sedan inte ger någon förklaring till ordet 
eller lagen förrän i det sista stycket. Det är alltså min bedömning att denna 
uppdelning av mikrotemat, snarare än flytten, kan påverka läsbarheten 
negativt. När man valt en temadisposition bör det vara en fördel att hålla 
ihop sina teman utifrån samma princip som skrivnormen att ”[e]tt textstycke 
utgör en innehållslig enhet” (Strömquist 1994, s.136). 
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7.1.5 Meningsnivå 

Tydlig svenska-texten består av 21 meningar med sammanlagt 274 ord 
vilket ger ett genomsnitt på 13 ord/mening vilket enligt Melin & Lange 
räknas som mycket lätt (2000, s. 166). Medianlängden på meningarna är 14 
ord. Med sammanlagt 51 långa ord har texten ett Lix-värde på 32, vilket 
räknas som lätt, i klass med skönlitteratur (Björnsson 1968, s. 110). 

Meningarna består i sin tur av 22 huvudsatser och 17 bisatser, varav 2 är 
underordnade. Av huvudsatserna har 14 rak ordföljd (SVO), 5 har VSO-
ordföljd med ett adverbial i fundamentet, och 3 har OVS-ordföljd där istället 
objektet placerats i fundamentet. Av bisatserna har 13 SVO-ordföljd medan 
resterande 4 alla har objektet i fundamentet (OVS). Sammantaget har alltså 
63 % av huvudsatserna och 76 % av bisatserna rak ordföljd. 

Om man räknar med rubrikerna har texten 24 meningar med 293 ord och ett 
Lix-värde på 30. Två huvudsatser tillkommer som båda har frågeordföljd 
vilket innebär att andelen med rak ordföljd sjunker till 58 %. 

Lättläst-texten består av 22 meningar med sammanlagt 245 ord vilket ger ett 
genomsnitt på 11,1 ord/mening vilket liksom TS är mycket lätt (Melin & 
Lange 2000, s. 166). Medianlängden på meningarna är 10,5 ord. Med 
sammanlagt 51 långa ord har texten ett Lix-värde på 32 (samma som TS), 
vilket alltså räknas som lätt (Björnsson 1968, s. 110). 

Meningarna består i sin tur av 21 huvudsatser och 14 bisatser. Av 
huvudsatserna har 19 rak ordföljd, 1 har frågeordföljd (VSO) och 1 har 
adverbialet i fundamentet (VSO). Av bisatserna har 11 rak ordföljd medan 
resterande 3 alla har objektet i fundamentet. Sammantaget har alltså 90 % av 
huvudsatserna och 76 % av bisatserna rak ordföljd. 

Om man räknar med rubrikerna har texterna 27 meningar med 280 ord och 
ett Lix-värde på 30 (samma som TS). Det tillkommer 4 huvudsatser som 
alla har rak ordföljd vilket höjer andelen till 92 %. Rubrikerna innehåller 
även 2 bisatser med rak ordföljd vilket ger en andel på 81 %. 

TS-texten har alltså något längre meningar men eftersom bearbetningarna 
har samma lix-värde har LL-texten alltså en något högre andel långa ord. 
Eftersom de båda faktorerna enligt Björnsson mäter läsbarhet lika bra (1968, 
s. 33 ff.) borde de också kunna ta ut varandra när det gäller läsbarheten hos 
bearbetningarna, vilket de också gör i lix-värdet. 

Jag har inte hittat någon litteratur som tar upp meningars medianlängd och 
dess inverkan på läsbarheten. Jag tycker dock att det är intressant att 
medianlängden skilde sig mer än medellängden för bearbetningarnas 
meningar. Det borde innebära att LL-texten har en högre andel korta 
meningar, vilket också stämmer överens med riktlinjerna. 
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TS-texten har en något högre andel bisatser och även två underordnade 
bisatser vilket LL-texten saknar. Men vad som är mer intressant är kanske 
att LL-texten har en betydligt högre andel rak ordföljd i sina huvudsatser. 
Båda texttypernas riktlinjer förordar rak ordföljd, men frågan är varför. Jag 
har inte funnit någon litteratur som direkt stöder rekommendationen förutom 
möjligen Platzack (1974a) som visar på ”att en text blir mer lättläst om dess 
meningar syntaktiskt är uppbyggda så att läsaren på ett tidigt stadium inser 
vad som är subjekt, predikat och objekt” (s. 167). Rekommendationen kan i 
så fall möjligen styrkas av att den vanligaste ordföljden i svenskan är just 
rak ordföljd. Samtidigt är inte annan ordföljd särskilt ovanlig i svenskan och 
borde heller inte med nödvändighet vara svårare.  

7.1.6 Ordnivå 

TS-texten har en nominalkvot på 0,84, vilket placerar den på samma nivå 
som en kvällstidning, mitt emellan morgontidning och gymnasistprosa 
(Melin & Lange 2000, s. 168). 

Av textens 51 långa ord är 12 överlånga (fler än 13 tecken). De långa och 
överlånga ord som finns med i texten kan sägas vara nödvändiga och svåra 
att byta ut. Ord som enligt min mening kan uppfattas som ovanliga eller 
ämnesspecifika är funktionshinder, funktionsnedsättning, arbetsterapeut, 
dietist, logoped, specialpedagog, ledsagare, Råd och stöd, LSS, 
Handikappförvaltningen och Västra Götalandsregionen. Av dessa ord 
förklaras endast Råd och stöd samt LSS. Handikappförvaltningen hävdar 
dock att de flesta av termerna kan förväntas vara bekanta för målgrupperna, 
som är berörda av LSS och har kontakt med Handikappförvaltningen. Själv 
låter jag denna fråga vara öppen inför intervjuerna med de olika 
målgrupperna. 

LL-texten har en nominalkvot på 1,08, vilket placerar den precis över 
morgontidning enligt Melin & Lange (2000, s. 168). Av textens långa ord är 
12 överlånga. Precis som i TS är det ord som är nödvändiga och svåra att 
byta ut. Av de ord som kan uppfattas som ovanliga eller ämnesspecifika (se 
TS ovan) förklaras specialpedagog, logoped, dietist och LSS. Dessutom 
förklaras ordet psykolog. 

Nominalkvot (NQ) är ett tecken på informationstäthet och man kan 
förenklat säga att ju mer nominal en text är desto informationstätare är den. 
Informationstäta texter kräver mer eftertanke av läsaren (jfr Hellspong & 
Ledin 1997, s. 78) och kan därför sägas påverka läsbarheten. 
”Normalvärdet” för nominalkvot är 1,0 och motsvarar enligt Melin & Lange 
(2000) ”morgontidningar och läroböcker”. Intressant att se är att trots att 
Tydlig svenska är menad att vara mer ”avancerad” än Lättläst är det alltså 
LL-texten som har den högre nominalkvoten av de två bearbetningarna.  
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7.1.7 Textbindning 

Jag har tittat på tre typer av textbindning: konnektiver, referensbindning och 
tematisk bindning. 

När det gäller konnektiverna visade det sig att de båda bearbetningarna hade 
i princip samma typer av konnektiver och samma fördelning 
konnektivtyperna emellan. Tydlig svenska-texten innehöll fem kausala 
konnektiver, tre additiva, två temporala och en adversativ. Lättläst-texten 
innehöll fem kausala, två additiva, två temporala och en adversativ. 
Sammanlagt rör det sig alltså även om ganska få konnektiver och ingen utav 
bearbetningarnas textbindning kan sägas vara dominerad av 
konnektivbindning. 

Referensbindningen är betydligt mer frekvent i de båda bearbetningarna 
med 60 referensbindningar i TS-texten och 62 i LL-texten. Här skiljer sig 
bearbetningarna också åt lite tydligare. Båda texterna har samma 
ledfamiljer: Råd och stöd, du (mottagaren), experterna13 och LSS. 
Skillnaden ligger i vilka ledfamiljer som är mest frekventa och därmed mest 
i fokus. Totalt sett fördelningen ut som följer:  

Tabell 1 Sammanställning av fördelningen av ledfamiljer. 

Ledfamilj TS LL 

Råd och stöd 14 18 

Du 28 16 

Experterna 12 22 

LSS 6 6 

 

De stora skillnaderna ligger alltså i ledfamiljerna ”du” och ”experterna” där 
man kan säga att TS-texten, utifrån frekvensen hos ledfamiljerna, har ett 
större fokus på mottagaren (du) medan LL-texten fokuserar mer på 
experterna. Även inom dessa ledfamiljer finns det skillnader. Inom 
ledfamiljen ”du” har TS-texten 20 identiska upprepningar och 8 varierade 
upprepningar med 4 olika varianter (”dig”, ”dig som […]”, ”du som […]” 
och ”din”/”dina”14). LL-texten har i samma ledfamilj 13 identiska 
upprepningar och 3 varierade upprepningar (alla med ”dig”). TS-texten 

                                                 
13 Även om de inte kallas så i TS-texten. Men eftersom det rör sig om samma semantiska 
referenter har jag valt att kalla ledfamiljen ”experterna”. 
14 Det kan diskuteras hur man ska dela in varianter som ortografiskt och till viss del 
semantiskt egentligen är identiska. Jag redovisar här hur jag tolkat och delat in varianterna 
så att den som läser denna redogörelse själv kan göra sin egen tolkning av indelningen och 
därmed av resultatet. 
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varierar alltså denna ledfamilj fler gånger och på fler sätt (även 
andelsmässigt).  

I ledfamiljen ”experterna” har LL-texten 5 identiska upprepningar, 3 
varierade upprepningar (”de” och ”alla”) och 14 delidentiteter (de olika 
yrkeskategorierna samt ”lärare” och ”person”). TS-texten har egentligen 
inga identiska upprepningar eftersom den inte har en övergripande 
beteckning som motsvarar LL:s ”experter”, därför kan det tyckas märkligt 
att prata om delidentiteter och varierad upprepning men jag tycker ändå att 
det är de beteckningar som bäst beskriver sambandsleden. TS-texten har då 
en varierad upprepning (”dessa”) och nio delidentiteter (”någon som kan 
mycket […]”, ”den du träffar” samt de olika yrkeskategorierna). 
Skillnaderna i denna ledfamilj – både förekomst och variation – hänger 
alltså samman med att LL-texten har ”skapat” en övergripande identitet 
(experter) samt att LL-texten har ett större fokus på denna ledfamilj. Det är 
osäkert hur mycket dessa skillnader kan inverka på läsbarheten vad man kan 
säga är att expertdelen i LL-texten borde vara tydligare medan tilltalet borde 
vara tydligare i TS-texten, utifrån storleken på ledfamiljerna. 

Även i den tematiska bindningen skiljer sig bearbetningarna åt. Texterna har 
nästan lika många olika teman (TS 9, LL 10) och på ungefär lika många 
”temaplatser” (fundament), TS har 25 och LL 28. Bearbetningarna har lika 
många temaprogressioner (6 st.). Den största skillnaden ligger i att LL-
texten framförallt präglas av temaupprepning (10 st.) medan TS-texten har 
mer återintroduktion (7 st.). Återintroduktion innebär att ett tema sedan 
tidigare återkommer, men inte på den direkt efterkommande temaplatsen. 
Detta medför alltså att LL-texten har en mer sammanhållen tematik än TS-
texten. Och en mer sammanhållen tematik borde i sin tur gynna läsbarheten 
utifrån samma resonemang som ligger bakom skrivrådet att hålla sig till en 
tanke i ett stycke (jfr 7.1.4). 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att bearbetningarna inte skiljer sig 
åt i konnektivbindningen men däremot både i referensbindningen och i den 
tematiska bindningen. Referensbindningen varierar i vilka ledfamiljer som 
dominerar – ”du” i TS och ”experterna” i LL. TS-texten varierar också 
upprepningarna av ”du” mer medan LL-texten har många identiska 
upprepningar av ”experterna”. I den tematiska bindningen har LL-texten 
mer sammanhållna teman än TS-texten. 
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7.1.8 Sammanfattning av textanalys 

Textanalysen visar både på likheter och skillnader utifrån ett 
läsbarhetsperspektiv. I det här avsnittet sammanfattar jag de skillnader som 
jag funnit mest intressanta och som jag tror kan ha störst inverkan på 
läsbarheten. Sist i avsnittet ges en sammanställning i tabellform av alla de 
jämförda faktorerna. 

LL-textens disposition skiljer sig från både originalets och TS-textens 
genom att den lagt mikrotemat LSS sist i texten. Detta blir problematiskt 
eftersom temat ändå omnämns redan i första stycket. Skillnaderna i 
genomsnittlig medellängd och andelen långa ord torde ta ut varandra i och 
med att lix-värdet är detsamma. En intressant skillnad ligger istället i 
medianlängden, både bearbetningarna emellan och gentemot medelvärdet. 
Detta skulle kunna tyda på en högre andel korta meningar i LL-texten, vilket 
också överensstämmer med riktlinjerna – LL som förordar korta meningar 
och TS som rekommenderar varierad meningslängd. 

LL-texten har en betydligt högre andel satser med rak ordföljd än TS-texten. 
Det är intressant dels eftersom båda texttyperna tar upp det i sina riktlinjer, 
dels utifrån att jag funnit mycket lite stöd i litteraturen för att en hög andel 
rak ordföljd skulle öka läsbarheten. LL-texten har även en något högre 
nominalkvot än TS-texten, vilket är intressant främst utifrån Tydlig 
svenskas avsikt att vara något svårare än Lättläst. 

En markant skillnad i textbindningen är vilka ledfamiljer som dominerar 
texterna. TS-textens fokus på ”du” borde innebära ett tydligare tilltal, medan 
LL-textens fokus på ”experterna” skulle kunna innebära att detta tema 
(ämne) förklaras utförligare. I den tematiska bindningen uppvisar LL-texten 
en mer sammanhållen tematik med hjälp av framförallt temaupprepningar. 
TS-texten har istället många återintroduktioner. Till detta kommer att 
texterna skiljer sig åt rent grafiskt i fråga om teckensnitt, radavstånd, 
radlängd och styckelängd. TS-texten har även en bild och en punktlista. 

Vad dessa skillnader som jag funnit kan ha för konsekvenser för läsbarheten 
avvaktar jag med att vidare analysera till diskussionsavsnittet där jag väger 
samman mina textanalysresultat med resultatet från intervjuerna. 
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Tabell 2 Sammanställning av läsbarhetsfaktorer 

 Tydlig svenska Lättläst  

Typsnitt Arial Times New Roman 

Radlängd Ca 13 cm Frasanpassat radfall 

Radavstånd 1,5 1 

Bild  Ja Nej 

Punktlista Ja Nej 

Disposition Följer originalet Förklarar LSS sist 

Stycken 5 15 

Meningslängd – medel 13 ord/mening 11,1 ord/mening 

Meningslängd – median  14 10,5 

Meningsbyggnad – HS 63 % SVO 90 % SVO 

Meningsbyggnad – BS 76 % SVO 76 % SVO 

Underordnade bisatser         Ja Nej 

Nominalkvot 0,84 1,08 

LIX 32 32 

Tematisk bindning Återintroduktion Upprepningar 

Referensbindnig Du Experter 

Konnektiver Kausala Kausala 

 

7.2 Intervjuer 

I det här avsnittet kommer jag att presentera resultaten ifrån intervjuerna. 
Resultatet redovisas i form av sammanfattningar av deltagarnas 
kommentarer och ibland även citat från intervjuerna. Avsnittet inleds med 
en redogörelse för läsarnas första intryck för att sedan fortsätta med avsnitt 
för varje enskilt textdrag. 

Deltagarna har som tidigare nämnts anonymiserats och representeras istället 
av bokstäver baserad på funktionsnedsättning (se avsnitt 6.2.1). Eftersom 
intervjuerna haft låg grad av standardisering och frågorna inte ställts 
likadant till alla deltagarna skiljer sig även svaren och alla deltagare har inte 
kommenterat alla punkter. Jag kommer att redovisa och diskutera de 
kommentarer som getts. 

7.2.1 Läsarnas första intryck  

Första frågan de fick efter att ha läst texten gick ut på att de fick berätta om 
det första intrycket av texten. De olika deltagarna har tagit upp olika saker 
här, ofta sådant som de stört sig på. 
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A1 och U föredrog LL-texten. A1 tyckte att texterna var bra på olika sätt 
men att det var svårt att förklara mer exakt. Han föredrog ändå LL utifrån att 
den beskrev de olika yrkena. U tyckte också att det var svårt att förklara hur 
läsupplevelsen skiljde sig åt men tycker att LL var ”lättare att läsa”. 

De övriga deltagarna föredrog alla TS-texten. K1 tyckte att den såg mer 
lättläst och attraktiv ut. Även K2 tyckte att TS var ”trevligare” med en 
tilltalande ”luftighet”. Han tyckte också att den kändes mer genomarbetad 
med en tydligare disposition. D tyckte att TS var ”lättare att läsa” men 
trodde också att hon påverkades av skillnaden i teckensnitt. A2 tyckte att TS 
flöt bättre, att den var mjukare i sin framtoning och tydligare uppbyggd. 
Hon tyckte även att LL-texten hade sämre rubriksättning och irriterade sig 
på användandet av ordet experter. A2 underströk dock att hon tyckte att 
båda bearbetningarna var övertydliga och underskattade sin målgrupp. 

Sammantaget föredrog alltså en majoritet av läsarna TS-texten men det bör 
poängteras att de flesta av kommentarerna som rörde första intrycket och 
jämförande helhetsintryck utgick ifrån grafiska skillnader. En intressant 
iakttagelse är att de två läsare som föredrog LL-texten (som helhet) också 
var de två som framstod som lässvagast. Detta ska dock ses mot bakgrund 
att jag alltså inte testade läsarnas läsförmåga eller läsförståelse, 
bedömningen baseras på det behov av stöd som uppstod i läs- och 
intervjusituationen. 

7.2.2 Textens utseende 

När det gäller teckensnittet kommenterade alltså D att det kunde ha påverkat 
hennes läsupplevelse, hon föredrog Arial framför Times New Roman. K1 
och K2 kommenterade att det större radavståndet i TS underlättade. A2 ville 
däremot hellre ha enkelt radavstånd eftersom mellanrummet störde flytet 
och sammanhanget. 

En av de mest uppenbara skillnaderna bearbetningarna emellan är 
radlängden. Ändå var det bara A2 som självmant tog upp detta. Hon tyckte 
också att LL-textens korta rader och stycken störde läsningen: 

För mig blir det väldigt knepigt att läsa en rad och 
behöva gå ner en rad för att få nästa, utan på något vis 
brister det i sammanhang då. Man får flytta blicken – 
texten flyter inte. För mig är det inte okej att läsa. (A2) 

K1 tyckte att båda bearbetningarna hade korta rader som störde ”estetiken” 
men som gjorde dem mer lättlästa. I en jämförelse föredrog hon LL:s 
kortare rader. Både A1 och K2 tyckte att det var lättare med kortare rader, ju 
kortare desto bättre. K2 tyckte dock att bearbetningarna var lika lättlästa 
eftersom TS hade större radavstånd och större teckensnitt. U tyckte inte att 
radlängden spelade någon roll eftersom han ”har lätt för att läsa”. 
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I den här undersökningen var det alltså bara en person som stördes av 
radlängden och LL:s frasanpassade radfall. Det är intressant att det alltså var 
en person inom målgruppen som stördes av detta medan båda 
kontrollgruppsdeltagarna tyckte att korta rader (och radfall) var bra.  

En annan uppenbar skillnad var att TS-texten hade med en bild. Alla 
deltagare kommenterade detta och alla utom A2 var positiva till att texten 
hade en bild. Däremot kommenterade alla deltagare också att bilden var 
”vag” och ”otydlig”. Alla, inklusive A2, kom fram till att om man ska ha 
med bilder så ska de vara tydliga och fylla ett syfte. 

Sedan tycker jag inte att man ska slänga in en bild där, 
för det stör. (A2) 

”Det är ju trevligt att ha bilder. Det är mer trevligt med 
än utan, men om det är någon konstig bild som inte 
har någon koppling till texten så kanske man inte 
förstår riktigt. Men använd helst bilder för det 
stimulerar lite grand. (D) 

Ja en bild ser jag ju att det är, men jag förstår inte vad 
det är för sammanhang […] Det är ju alltid lättare om 
det är en bild, utan bild blir det inte så bra […] De 
måste ju förklara vad det är för något, annars är det 
ingen idé att de har den bilden om inte folk förstår den. 
(U) 

Som sagt borde man akta sig för fritolkningar av saker 
och ting, särskilt för en med autism. (A1) 

 

Sammantaget var alltså alla utom A2 positiva till att använda bilder för att 
stödja texten. Bilderna måste dock vara tydliga och fylla ett syfte. Både A1 
och D kopplar fördelarna med bilder till sina funktionsnedsättningar. A1 
utgår ifrån sin funktionsnedsättning även när han talar om riskerna med att 
använda bilder. 

I uppräkningen av de olika yrkeskategorierna använde TS-texten en grafisk 
punktlista medan LL-texten gjorde en uppräkning i löptext och sedan ställde 
upp några av yrkena, med förklaringar, i korta ”stycken”. K1, K2 och U 
tyckte att punktlistan var bra och gjorde texten tydligare. A2 ansåg däremot, 
liksom med bilden, att punktlistan störde läsningen. Hon hade hellre sett att 
man ”vävt in” det i löptext. 
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7.2.3 Disposition och stycken 

K1, K2 och A2 tog alla självmant upp att de tyckte att TS:s disposition var 
bättre eftersom den förklarade LSS tidigare. D och U föredrog också TS:s 
disposition när de tillfrågades. U svarade att det var bra att man förklarade 
LSS så tidigt som möjligt. 

7.2.4 Meningar 

A1 menade att det var bra med så korta meningar som möjligt för personer 
med autism. A2 ansåg däremot, utifrån sig själv, att det var bättre med 
varierad meningslängd. Hon tyckte att det var viktigare att meningarna var 
sammanhängande och hade ett syfte15. 

Jag kan fastna i meningar som inte är rätt avvägda. 
Jag tror att det ska vara tydligt vad man menar hela 
tiden, det får inte vara något luddigt. Meningarna ska 
ha ett syfte. (A2) 

För att diskutera upplevelsen av meningslängd hade jag på ett separat 
papper ställt upp en text i två varianter där den enda skillnaden var att 
alternativ ett bestod av två längre meningar och alternativ två bestod av fyra 
kortare meningar. Varianten med korta meningar var hämtad ifrån Lättläst-
texten, och den andra varianten konstruerade jag genom att byta ut två av 
punkterna mot ”och”(se bilaga 3). Denna konstruktion är inte på något sätt 
optimal för att diskutera läsbarheten hos många korta meningar vs. många 
långa, men min förhoppning var att den skulle fungera som en 
diskussionsingång.  

K1 och A1 tyckte att versionen med korta meningar var lättare att läsa. D 
tyckte att de långa meningarna var lättare men de korta tydligare, hon 
avslutade dock med att säga att det första alternativet var tydligt nog (långa 
meningar). A2 ville helst ha en kombination av de båda varianterna: först 
två korta meningar, sedan en lång. Hon motiverade detta utifrån 
meningarnas innehåll och att det var viktigt att hålla ihop sådant som hörde 
ihop och hålla isär sådant som inte hörde ihop (se citat ovan). 

På ett separat papper jämförde jag även tre olika meningspar som skiljde sig 
i ordföljd – den ena meningen hade rak ordföljd, den andra omvänd (se 
bilaga 3). I varje par hade jag hämtat det ena exemplet från någon av 
texterna och konstruerat det andra. Resultatet visade på att rak ordföljd inte 
verkade vara någon fördel per automatik. Alla deltagare valde konsekvent 
de autentiska meningarna, oavsett om de hade rak eller omvänd ordföljd. 
Detta borde innebära att det som skribent är en nackdel att göra om 
meningar i efterhand för att få rak ordföljd. Man kan säga att det verkar 

                                                 
15 En intressant iakttagelse är A2:s insiktsfullhet här när hon utan att veta om det beskrev en 
av principerna i Klarspråk: en mening = ett budskap. 
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viktigare att ordföljden är naturlig än att den är rak. Det kan därför vara en 
risk att, som båda texttyperna, kompromisslöst förorda rakordföljd. 

Jag använde även ett separat papper för att visa deltagarna de två meningar 
ur TS-texten som innehöll underordnade bisatser, och bad dem kommentera 
vad de tyckte om meningarna, om det var något som de reagerade på. Ingen 
utav deltagarna hade några svårigheter med att läsa eller uttolka 
meningarna. Det intressanta med detta är att det pekar på att bisatser i sig 
inte behöver vara svårlästa och att det därför kan vara en lite stel regel att 
per definition undvika bisatser, vilket Lättläst alltså gör (se 7.1.1). 

7.2.5 Textbindning 

För att diskutera textbindningen jämförde jag på ett separat papper ett 
avsnitt ur båda bearbetningarna som handlade om de yrkeskategorier som 
kan ge Råd och stöd. I avsnittet ur LL-texten användes identisk upprepning 
med ordet experter, och i avsnittet ur TS-texten användes olika varierade 
upprepningar. Resultatet visade att de flesta av deltagarna föredrog den 
varierade upprepningen. Resultatet påverkades dock av att alla deltagare ur 
diagnosgrupperna irriterade sig på användningen av ordet expert. 

Konnektivbindningen testade jag inte eftersom den inte skilde sig åt mellan 
de två bearbetningarna. Den tematiska bindningen testade jag inte heller 
eftersom jag bedömde att ett sådant test skulle bli för omfattande och 
möjligen stressa vissa deltagare. Detta skulle i sin tur kunna påverka även 
andra delar av undersökningen. K2 tog däremot upp självmant detta när han 
sa:  

Det är bra att göra klart en sak innan man går vidare. 
Det tröttar att upprepa samma saker på olika ställen. 

7.2.6 Ordförklaringar och ordval 

En skillnad bearbetningarna emellan är att LL förklarar fyra av de 
uppräknade yrkena medan TS inte förklarar något av dem. Alla deltagarna 
tyckte att det var bra att man förklarat orden. K1, K2 och A2 tyckte inte att 
de själva behövde förklaringarna för sin egen läsning, men tyckte inte heller 
att de störde läsningen. De tyckte att det var bra med förklaringarna ur ett 
lässvårighetsperspektiv. A1 tyckte att viktig information saknades i TS, som 
inte förklarade orden. U blev arg för att han inte förstod orden dietist och 
logoped. Han ville helst byta ut orden men accepterade sedan att man istället 
kunde ge förklaringar men tyckte inte att LL:s förklaringar var tillräckliga 
(för dietist och logoped).  

Först ordet och sen en förklaring vad det betyder, då 
kan namnet stå där. (U) 
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Värt att nämna är att begreppet Råd och stöd misstas för vanliga substantiv 
(istället för ett begrepp) av fyra av de sex deltagarna. Det är visserligen ett 
nödvändigt begrepp för texten och omöjligt att ändra utifrån att det är 
bundet till en lag. Men med tanke på att båda texterna har som övergripande 
syfte att förklara Råd och stöd är det anmärkningsvärt att en stor andel av 
läsarna först efter ett par genomläsningar förstår att det är ett begrepp eller 
ber om ett förtydligande. 

Det enskilda ord som fick mest uppmärksamhet under intervjuerna var ordet 
”expert”. Alla deltagare utom K1 reagerade negativt på ordet och tyckte på 
olika grunder att det var en felaktig användning av ordet, att det var en för 
kraftfull benämning. Användningen av ordet väckte ibland starka känslor 
och flera av deltagarna i de olika deltagargrupperna relaterade till egna 
erfarenheter av möten med de personer som åsyftades. 

De säger att de är experter men de kan inte förklara så 
att jag förstår. (U) 

Ordet expert är inget ödmjukt ord, utan man hamnar i 
de här olika rollerna på nåt vis. (A2) 

Jag tycker nog att man ska akta sig för att kalla dem 
experter. För även om psykologen kan mycket om 
autism så är det ju inte säkert att den är expert på just 
autism, alla psykologer kan ju inte lika mycket om 
autism. (A1) 

I vardagen säger vi ju aldrig ordet expert. (D)  

Min bedömning är att det ligger en god tanke bakom användningen av ordet 
expert. Författaren har antagligen velat underlätta läsningen och förståelsen 
genom att skapa en övergripande identitet för alla de yrkesgrupper som 
räknas upp, och i sak kan jag inte se något fel i detta. Problemet uppstår i 
själva ordvalet och visar på vikten av att författaren känner sin målgrupp. 
Detta specifika ordval har stört läsningen för alla representanter för 
målgruppen i denna undersökning. Även goda avsikter kan bevisligen slå 
helt fel om man inte fullt ut förstår sin målgrupp. 

7.2.7 Sammanfattning av intervjuer 

En majoritet av deltagarna föredrog TS-texten i sin helhet, men mycket 
beroende på texternas utseende. Majoriteten föredrog även text med bilder 
och uppräkningar i punktlistor. En av deltagarna stördes dock av allt som 
inte var ren text, och stördes också av kortare rader och längre radavstånd. 
De övriga deltagarna tyckte att de kortare raderna var lättare att läsa. 
Intressant var att båda deltagarna med Aspergers resonerade utifrån sin 
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funktionsnedsättning men med olika åsikter när det gällde radlängden. Alla 
deltagare uppskattade att svåra ord förklarades. 

Deltagarnas kommentarer kring ordföljd ger inte något stöd för att rak 
ordföljd per definition skulle vara lättare att läsa. Samma resultat gäller för 
bisatser. Båda texttyperna förordar rak ordföljd och Lättläst avråder även 
från användningen av bisatser. Men enligt resultaten av mina intervjuer bör 
man kanske akta sig för att vara alltför ensidig i sina rekommendationer. 

Användningen av ordet experter väckte starka (och negativa) känslor. De 
kommentarer som gavs visade framförallt på vikten av känna sin målgrupp 
väl – ordet uppfattades som olämpligt och för en del rent av kränkande. 

8 Sammanfattande slutsatser och diskussion 
Min undersökning visar att riktlinjerna för Tydlig svenska och Lättläst inte 
skiljer sig åt särskilt mycket. Däremot visar textanalysen av de autentiska 
bearbetningarna att den praktiska tillämpningen av riktlinjerna skiljer sig åt. 
Den visar också på skillnader som inte täcks in av texttypernas riktlinjer. 
Bearbetningarna skiljer sig främst i fråga om disposition, ordföljd, 
informationstäthet, referensbindning, tematisk bindning och vilka ord som 
förklaras. 

8.1 Tydlig svenska och Lättläst i ett läsbarhetsperspektiv 

När det gäller dispositionen visade textanalysen på att båda bearbetningarna 
utgick ifrån samma dispositionsprincip men att LL-texten gjort en 
uppdelning av mikrotemat LSS. Det var min bedömning att detta inverkade 
negativt på läsbarheten och det var också en av de vanligaste 
invändningarna mot LL-texten i intervjuerna. Läsarna reagerade på att man 
nämnde LSS i början men förklarade begreppet först i slutet. De tyckte alla 
att det var en klar nackdel. 

Ordföljdsmässigt låg LL-texten närmare texttypernas riktlinjer med en 
betydligt högre andel rak ordföljd i huvudsatserna. Det är dock svårt att 
bedöma i vilken mån det kan påverka läsbarheten. Platzack har visat på att 
det är en fördel ju fortare läsaren kan identifiera vilken grammatisk funktion 
orden har i satsen (1974b:85 ff.). Och eftersom den prototypiska svenska 
meningen har SVO-ordföljd borde det vara den enklaste strukturen att tolka. 
Samtidigt är det vanligt i svenskan med omvänd ordföljd i satser med till 
exempel adverbialet i fundamentet. I den mån det berördes i intervjuerna 
verkade inte rak ordföljd i sig vara en fördel. I konstruerade meningar 
föredrog deltagarna många gånger konstruktioner med adverbial i 
fundamentet. 
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Av förklarliga skäl tar ingen av texttypernas riktlinjer upp nominalkvot, 
eller informationstäthet, eftersom det är ett symptomatiskt mått som inte är 
användbart i själva skrivprocessen. Utifrån så små skillnader som det rör sig 
om här är det svårt att säga något om hur det påverkar läsbarheten. Det är 
ändå intressant att det var LL-texten som var mest nominal, och därmed 
också mest skriftspråklig och nominalt sett mer krävande för läsaren. Det är 
alltså intressant eftersom syftet med Tydlig svenska som texttyp är att den 
ska vara något mer avancerad än Lättläst. Informationstätheten i LL-texten 
skulle kunna bero på den inneboende konflikten att vilja förklara utförligare 
och samtidigt hålla texten så kort som möjligt. 

Båda texttyperna förordar ett direkt tilltal till läsaren och utifrån 
referensbindningen kan man säga att TS-texten har ett mer frekvent tilltal. 
Denna rekommendation är belagd i forskningen, bland annat av Monica 
Reichenberg (2000), och resultatet bör alltså tala till TS-textens fördel. LL-
textens referensbindning domineras av ”experterna”. Många av de ord som 
enligt min bedömning kunde vara svåra för målgruppen ingick i den här 
ledfamiljen och orsaken till ”experternas” dominans i LL-texten beror också 
på att den förklarar flera av yrkeskategorierna (sambandsleden). Fördelarna 
med respektive bearbetnings referensbindning borde alltså komma av 
effekterna i förlängningen snarare än ur själva bindningen. Vid en 
jämförelse av ett stycke text med identiska upprepningar med ett stycke med 
varierad upprepning föredrog alla intervjudeltagare den varierade 
upprepningen. Min tolkning är att det för vissa läsare berodde på att de 
föredrog just varierade upprepning medan det för vissa läsare berodde på att 
den identiska upprepningen innehöll ordet expert som var en stötesten för 
just dessa läsare (se nedan). 

Varken referensbindning eller tematisk bindning är något som tas upp i 
riktlinjerna, eftersom det utanför en språkvetarkrets antagligen är svårt att 
förklara och omsätta i praktiken. Däremot kan det sägas vara en mycket 
viktig del av en text och en del som påverkar läsbarheten i stor utsträckning 
även om den traditionella läsbarhetsforskningen helst rör sig på mer 
detaljerade språkliga nivåer. I min textanalys har jag visat att LL-texten har 
en mer sammanhållen tematik, med framförallt mer temaupprepning medan 
TS-texten istället har mer återintroduktion. Att LL-texten här håller samman 
sina teman går på sätt och vis emot vad dispositionsjämförelsen visade, där 
de på ett läsförsvårande sätt delat upp ett mikrotema.  

Som nämndes i resultaten av referensbindningen så är en viktig del i LL-
texten att förklara några av yrkeskategorierna i texten. Detta uppskattades av 
alla intervjudeltagarna, oavsett om de ansåg att de själva behövde 
förklaringarna för den egna förståelsens skull. Däremot reagerade alla 
deltagare utom en på användningen av ordet expert som samlingsbeteckning 
på de olika yrkeskategorierna. Detta är ju ett resultat mycket bundet till just 
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denna undersökning och den specifika texten men det väcker frågan om all 
förenkling är av godo. Läsarna har visserligen reagerat på innebörden av 
ordet expert snarare än på användningen som ett samlingsbegrepp men det 
visar ändå på att viljan att förenkla och generalisera ibland kan gå ut över 
läsupplevelsen. Om inte annat så visar det om man, som riktlinjerna för 
texttyperna säger, väljer att använda ett ord för ett begrepp, och inte variera 
med synonymer, då gäller det att man väljer sina ord väl. 

Utöver dessa språkliga skillnader jämförde jag alltså även texternas 
utseende, i analysen enbart konstaterande och i intervjuerna utvärderande. 
Alla intervjudeltagare utom en föredrog en luftigare layout men kortare 
rader. Det samma gällde användandet av bilder över lag; alla deltagare 
ansåg dock att bilden var abstrakt och att det är bättre med konkreta bilder 
som har en tydlig koppling till texten. De flesta av deltagarna var överens 
om att korta rader var bra och LL-textens rader därför lättare att läsa. De 
föredrog däremot TS-textens uppställning med en grafisk punktlista.  

Även om det inte ingick i undersökningens syfte att mäta deltagarnas 
läsförmåga eller deras förståelse av texterna var det oundvikligt att jag, 
utifrån deras läsning och svar på mina frågor, bildade mig en uppfattning av 
dem som läsare. Den är på intet sätt vetenskapligt grundad men ändå värd 
att ta upp eftersom det var de två läsare som enligt min uppfattning hade 
störst lässvårigheter som vid en helhetsjämförelse föredrog Lättläst-texten. 

8.2 Att skriva läsbart i praktiken 

I denna studie kan man tydligt se att oavsett hur mycket forskningen kan 
säga om läsbarhet och textanpassning så är det ändå två faktorer som alltid 
kommer att spela en viktig roll: författaren och målgruppen. 

I den jämförande textanalysen framkom det att skillnaden var större mellan 
texterna än mellan texttyperna (baserat på riktlinjerna). Det är min 
bedömning att detta till stor del beror på det faktum att det alltid är en 
skribent som ska omsätta skrivregler i praktiken – då uppstår det lätt en 
diskrepens. 

Målgruppen för de båda texterna i studien är mycket heterogen men 
behandlas, med viss nödvändighet, som homogen. Om man som skribent 
förlitar sig alltför mycket på riktlinjer utifrån gruppen riskerar man att missa 
alltför många individer. I gruppen lindrig utvecklingsstörning ingick två 
män som alltså hade samma diagnos, men de var så olika som individer att 
de inte kunde ta till sig samma text. Den man som tidigare i uppsatsen 
omnämnts som ett bortfall gillade text och ord, och var även glad över att bli 
intervjuad om detta, men hade alltså sådana problem med avkodningen att 
hans intervju inte kunde vara med i mitt resultat.  
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De två deltagarna med Aspergers syndrom tyckte väldigt olika om de båda 
texterna och de specifika drag vi diskuterade – och båda utgick i sitt 
resonemang ifrån sin funktionsnedsättning. Detta gällde exempelvis det 
grafiska, meningslängd och ordförklaringar. Att skriva en enda text för 
dessa olika individer är svårt, och jag menar att även om riktlinjer kan 
underlätta verkar det vara ännu viktigare att man känner sin målgrupp 
utifrån förutsättningar, behov och ibland även preferenser. 

9 Avslutning 
I detta kapitel vill jag avslutningsvis lyfta ämnet till en något högre nivå och 
även ge luft åt en del av de funderingar som rört sig i periferin under 
arbetets gång. 

9.1 Framtida forskning 

Metoden kvalitativa intervjuer är en svår metod för att utvärdera läsbarhet. 
En möjlighet vore dock att utföra kvalitativa intervjuer där man istället för 
att samtala kring en specifik text samtalar kring text i allmänhet, läsning och 
lässvårigheter. Metoden försvåras ytterligare med de aktuella målgrupperna 
eftersom både utvecklingsstörning och Aspergers syndrom påverkar 
förmågan till abstrakt tänkande. Samtidigt var det en mycket uppskattad 
metod hos deltagarna som tyckte att det var intressant och gärna ville tillföra 
kunskap om hur text och kommunikation fungerar för dem med deras 
funktionsnedsättningar.  

En intressant forskningsfråga som vore intressant att följa upp vore 
ordföljdens betydelse för läsbarheten. Båda texttyperna förordar rak 
ordföljd, men jag har varken kunnat finna något starkt stöd för detta i 
tidigare forskning eller i min egen studie. Överhuvudtaget vore det 
intressant att se fler belägg i forskningen för de riktlinjer som 
textbearbetningar utgår ifrån. 

9.2 Textbearbetningens möjligheter och begränsningar 

Intervjudelen av min undersökning ger ett visst stöd för tidigare idéer om 
läsbarhet men visar framförallt på svårigheterna att generalisera en 
målgrupp, kanske särskilt en målgrupp med funktionsnedsättningar. Det 
ligger en fara i att se på människor med lässvårigheter (eller ens 
”undergrupperna” utifrån funktionsnedsättning) som en homogen grupp.  

Jag är lite skeptisk till att olika instanser ska hitta på olika sätt att skriva på 
för människor med lässvårigheter. Däremot tror jag att det är bra att 
debatten hålls levande och att man inte utgår ifrån att Centrum för lättläst 
sitter inne med facit, eller att det ens finns ett facit när det gäller att anpassa 
text till en så stor och heterogen grupp som ”människor med lässvårigheter”. 
Det är naturligtvis bättre att komplettera sina svåra texter med lätta varianter 
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än att inte göra det, men kanske vore det ännu bättre om man la resurserna 
på att skriva begripligt från start – på klarspråk – och på att öka 
skribenternas förståelse för lässvaga gruppers behov. 

Min undersökning visar att texttyperna i teorin inte skiljer sig markant åt 
men att man i praktiken kan se en rad skillnader på olika språkliga nivåer. 
Detta väcker frågor som vilken roll författaren spelar i förhållande till 
texttypens riktlinjer, och hur väl texttypens intentioner speglas i riktlinjerna. 
Kanske skiljer sig bearbetningarna åt för att texttyperna (och dess 
förespråkare) står för värderingar om textanpassning som inte kommer fram 
i riktlinjerna. Man kan då ställa sig frågan huruvida det egentligen är 
meningsfullt att tala om texttyper eller om vore det tillräckligt att utgå ifrån 
exempelvis klarspråk och utifrån syfte och målgrupp följa de riktlinjerna 
olika strikt? Riktlinjerna för både LL och TS ligger trots allt ganska nära 
Klarspråks. 

9.3 Språkkonsultens möjligheter och begränsningar 

Oavsett modell tror jag att språkkonsulter har mycket att ge – och 
marknadsandelar att ta. Vår grund som experter på text och kommunikation 
och vår förståelse för mottagarperspektivet ger oss ett stort försprång 
gentemot många andra textanpassningsaspiranter. Visserligen utgör 
lässvårigheter idag en mycket perifer del av språkkonsultutbildningen, men i 
en framtida påbyggnadsutbildning vore det ett ypperligt sätt att nischa sig. 
En språkkonsult med kunskaper om lässvårigheter borde vara ett bättre 
alternativ till vilken bearbetningsprincip som helst. 
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Bilaga 1: Tydlig svenska 
 

Råd och stöd 
– en rättighet för dig med vissa funktionshinder. 
 
Du som har en funktionsnedsättning kan få Råd och stöd. 

Då får du träffa någon som kan mycket om olika 

funktionsnedsättningar. 

Den du träffar vet också hur det kan fungera i vardagen och i 

samhället  

när man har en funktionsnedsättning. Du kan få råd och hjälp att hitta  

information om det du behöver veta.   

 

Du kan få Råd och stöd av  
 

� arbetsterapeut � psykolog 

� dietist � sjukgymnast 

� kurator � sjuksköterska 

� logoped � specialpedagog eller andra. 

När du får Råd och stöd av dessa ingår inte behandling. 

Dina anhöriga och den personal som du har kontakt med  

kan också få Råd och stöd.  

 

Handikappförvaltningen i Västra Götalandsregionen måste göra  

en utredning och besluta om du kan få Råd och stöd. Det finns en  

kontaktperson för dig och en handläggare som gör utredningen.  

Sedan är det en chef inom Handikappförvaltningen som beslutar.  

Råd och stöd ingår i LSS. 
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Vad är LSS?  

LSS är en förkortning av Lagen om Stöd och Service till vissa 

funktionshindrade.  

Om du har fått ett beslut att LSS gäller för dig så kan du få Råd och 

stöd.  

Det får du av landstinget där du bor. Andra insatser som du har rätt 

till  

via LSS får du av din kommun. Det kan till exempel vara ledsagare,  

kontaktperson eller personlig assistent. Om du vill veta mer om detta 

tar  

du kontakt med LSS-handläggaren i din kommun. 

 

Vem kan ge Råd och stöd?  

Du får Råd och stöd av den verksamhet som bäst kan ge dig det  

du behöver. Det kan vara av Handikappförvaltningen eller av någon  

annan verksamhet inom sjukvården i Västra Götalandsregionen.  

Råd och stöd kostar inget men resan till och från besöken får du 

betala själv. 

Du får gärna ta kontakt för mer information.  
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Bilaga 2: Lättläst 

 
Du har rätt till Råd och stöd 
om du har vissa funktionsnedsättningar 

 
Det här är Råd och stöd 
 
Har du rätt till stöd enligt lagen LSS? 
Då kan du få stödet Råd och stöd av experter  
som kan mycket  
om hur människor med funktionsnedsättning lever. 
Experterna kan också ge råd 
till din familj och till personal. 
 
Experterna kan tala om för dig  
vilken myndighet du ska prata med. 
De kan också tala om vilket stöd  
som finns för dig i samhället. 
 
 

Många olika experter 

 
Experterna kan vara sjukgymnaster,  
arbetsterapeuter, specialpedagoger,  
psykologer, logopeder, kuratorer, 
sjuksköterskor eller dietister. 
De kan alla ge dig Råd och stöd. 
 
En specialpedagog är en lärare 
för dem som behöver extra hjälp 
när de ska lära sig. 
 
En psykolog är en person 
som du kan prata med 
om du har problem. 
 
En logoped hjälper människor 
som har problem med att tala. 
 
En dietist ger råd om 
vad du ska äta och dricka. 
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Vem undersöker  
om du har rätt till Råd och stöd? 
 
Handikappförvaltningen i Västra Götalandsregionen 
undersöker och beslutar om vem som får Råd och stöd. 
Vi har personal du kan prata med. 
 
Alla avdelningar inom hälso- och sjukvård 
i Västra Götalandsregionen ger Råd och stöd. 
 
Råd och stöd är gratis, 
men du betalar själv för resorna 
när du ska få Råd och stöd. 
 
Ring till Handikappförvaltningen 
om du vill veta mer. 

 
 

Det här är LSS 

 
LSS betyder Lagen om Stöd och Service 
till vissa funktionshindrade. 
 
Råd och stöd är en rättighet i LSS. 
 
LSS ger rättigheter till dem  
som har vissa funktionsnedsättningar. 
 
Västra Götalandsregionen ger Råd och stöd. 
Kommunerna i regionen ger annat stöd enligt LSS. 
Det kan vara till exempel personlig assistent, 
ledsagare eller kontaktperson. 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Introduktion 

Vem jag är, vad uppsatsen handlar om, hur intervjun kommer att gå till och 
vetenskaplig formalia. 

Första intrycket 

Exempel på frågor: Vad tyckte du om texten? Var den lätt att läsa? Tyckte 
du att du förstod allt? Var det någonting som var svårt? Någonting som 
störde läsningen? Var det lätt att hitta i texten? Var texten bra uppdelad? 

Tydlig svenska 

Bild 

Exempel på frågor: Tänkte du på att det var en bild med?  Vad tycker du om 
bilden? Påverkade den din läsning – var den i vägen eller underlättade den? 
Passar bilden till texten? 

Stycken 

Exempel på frågor: Tycker du att det är lagom mycket text i varje stycke? 
Är det något stycke som är för långt? 

Meningar 

Exempel på frågor: Tycker du att meningarna var lagom långa? Var det 
någon som var för lång eller för kort?  

Tycker du att det är någonting som är svårt med den här meningen: ”Den du 
träffar vet också hur det kan fungera i vardagen och i samhället när man har 
en funktionsnedsättning”? Eller den här: ”Om du har fått ett beslut att LSS 
gäller för dig så kan du få Råd och stöd”? (Bisatser i flera nivåer.) 

 

Lättläst  

Stycken 

Exempel på frågor: Den här texten har många, korta stycken. Vad tycker du 
om det? Är det något stycke som är för kort? 

Meningar 

Exempel på frågor : Tycker du att meningarna var lagom långa? Var det 
någon som var för lång eller för kort? 

Grafisk utformning 

Exempel på frågor : Den översta rubriken är understruken – vad tycker du 
om det? Gör det någon skillnad om rubriken är på två rader? 
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Jämföra texterna 

Rubriker 

Exempel på frågor : Texterna har olika många rubriker. Vilka rubriker 
tycker du bäst om – varför? Tycker du att någon av texterna skulle haft fler 
eller färre rubriker? 

Disposition 

Exempel på frågor : I text 1 förklarar man vad LSS är på första sidan, i text 
2 förklarar man det allra sist. Tycker du att det spelar någon roll i vilken 
ordning man läser det – varför? Rubrikerna för det stycket är också olika 
”Vad är LSS?” och ”Det här är LSS”. Vilket sätt tycker du är bäst – varför? 

Punktlista 

Exempel på frågor : Den ena texten har en punktlista. Om vi jämför de båda 
uppräkningarna vilket tycker du då är lättast att läsa – varför? 

Radfall och radlängd 

Exempel på frågor : De två texterna har väldigt olika långa rader. Vilket 
föredrar du – varför? Vad tycker du om när de delar upp en mening på två 
rader? Om vi tittar på två likadana meningar där den ena står på två rader 
och den andra på en – vilket tycker du är lättast att läsa? Personen som har 
skrivit text 1 ville skriva den här meningen på en rad för att hela den här 
biten är ett namn, så att man skulle läsa det ihop, i den andra texten har man 
skrivit det namnet på två rader. Vilket tycker du är lättast att läsa. 

Stycken 

Exempel på frågor : Nu när vi har texterna bredvid varandra – vad tycker du 
om skillnaden i hur styckena ser ut, hur långa de är? Vilket var lättast att 
läsa? 

Typsnitt 

Exempel på frågor : Om vi tittar på bokstäverna och hur texten ser ut – ser 
du någon skillnad på hur texterna ser ut? Tycker du att det ena är bättre än 
det andra? Tycker du att bokstäverna är lagom stora? Var det något du 
tänkte på medan du läste om hur texten såg ut? 

Meningslängd 

Exempel på frågor : Den första/andra texten du läste har längre meningar än 
den andra/första – var det något du tänkte på? Tycker du att det är lättare att 
läsa många korta meningar eller korta och långa meningar tillsammans 
(separat papper, exempel 1)? 

Ordföljd 

Se exempel 2 på separat papper – vilka meningar är lättast att läsa. 
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Svåra ord 

Exempel på frågor: Text 2 förklarade några av yrkena i texten. Tycker du att 
text 1 också borde gjort det? Var det något av orden som de inte hade 
behövt förklara? Var det något mer ord de borde förklarat? Tycker du att 
ordet experter var bra – varför? Vi kan jämföra hur de olika texterna har 
skrivit (exempel 3). Vilket sätt tycker du är tydligast? Vad gör det för 
skillnad? 

 

 

Exempel på separat papper 

 

LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade, och ger rättigheter till dem som har 
funktionsnedsättningar. Västra Götalandsregionen ger Råd och 
stöd, och kommunerna i regionen ger annat stöd enligt LSS. 

 

LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade. Lagen ger rättigheter till dem som har 
funktionsnedsättningar. Västra Götalandsregionen ger Råd och 
stöd. Kommunerna i regionen ger annat stöd enligt LSS. 

 

 

1. A) När du får Råd och stöd av en expert ingår inte 
behandling. 
B) Det ingår inte behandling när du får Råd och stöd av en 
expert. 
 

2. A) Du kan få Råd och stöd om du har fått ett beslut att LSS 
gäller för dig. 
B) Om du har fått ett beslut att LSS gäller för dig så kan du 
få Råd och stöd. 
 

3. A) Sedan är det en chef som beslutar. 
B) Det är sedan en chef som beslutar. 
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Du kan få råd av experter som kan mycket om 
funktionsnedsättningar. 

Experterna kan tala om för dig vilken myndighet du ska tala med. 

Experterna kan också ge råd till din familj eller personal. 

 

Du kan få träffa någon som kan mycket om 
funktionsnedsättningar. 

Den du träffar kan tala om för dig vilken myndighet du ska tala 
med. 

Din familj eller personal kan också få Råd och stöd. 

 

 

 


