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Begripliga webbtexter 

En undersökning av begripligheten i Sollentuna kommuns webbtexter 

Karin Lindquist 

Sammanfattning 
I denna uppsats analyserar jag några av texterna på Sollentuna kommuns webbplats. Syftet är att 
undersöka begripligheten i texterna. Jag har låtit en fokusgrupp läsa och diskutera hur de upplever fyra 
webbtexter. Utifrån gruppens synpunkter har jag gjort en textanalys. Analysen bygger på den 
systemisk-funktionella lingvistikens tre metafunktioner: den ideationella, den interpersonella och den 
textuella. Jag har kopplat metafunktionerna till det pragmatiska synsättet, som menar att en begriplig 
text leder till att mottagarnas läsmål uppfylls, till exempel att mottagarna med hjälp av texten kan 
utföra handlingar av olika slag. 

Undersökningens resultat visar att alla fyra webbtexterna innehåller drag som kan försämra 
begripligheten. De brister som var lättast att koppla till direkta begriplighetsproblem hos fokusgruppen 
låg på det ideationella planet, som huvudsakligen avser textens innehåll. Framför allt gällde det 
avsaknad av viktig information men också att huvudämnet inte framgick tillräckligt tydligt. Brister på 
det textuella planet, som främst avser den språkliga formen, var något svårare att knyta till direkta 
begriplighetsproblem. I ett par fall gjorde dock texternas komplexa och abstrakta form att 
fokusgruppen blev osäker på innehållet. Brister på det interpersonella planet, som avser relationen 
mellan sändaren och mottagaren i texten, var svårast att koppla till fokusgruppens förståelse. Det 
gällde avsaknad av du-tilltal och direkta uppmaningar. 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Sollentuna kommun ligger strax norr om Stockholm och har 70 000 invånare. Precis som övriga 
kommuner i Sverige är Sollentuna kommun skyldig att följa den svenska språklagen. I lagens 
klarspråksparagraf, 11§, står det att ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och 
begripligt”. Detta är viktigt av både rättssäkerhetsskäl och demokratiska skäl – medborgarna måste 
kunna ta till sig den information som kommunen tillhandahåller. I dag använder kommunerna i stor 
utsträckning webben för att kommunicera med medborgarna. Det nya mediet ställer särskilda krav på 
skribenterna, eftersom läsning på skärm skiljer sig från läsning på papper.  

På webben såväl som i andra medier måste kommunen alltså uttrycka sig på ett sådant sätt att 
medborgarna kan förstå. Vad detta innebär rent konkret kan man ha olika syn på, vilket troligen 
grundar sig i att texters begriplighet kan bero på faktorer på flera olika plan. Det är allt från vilken typ 
av ord och konstruktioner som används till hur texten i sin helhet är anpassad till lässituationen: var, 
hur, när och av vem läses texten? 

Min studie har initierats av en önskan från Sollentuna kommun att få reda på hur deras webbplats 
fungerar språkligt – om man skriver för komplicerat eller om besökarna lätt kan förstå och ta till sig 
den information som finns. Kommunen upplever att vissa texter skulle kunna göras mer begripliga. 
Under arbetet med min uppsats har jag haft möjlighet att sitta på kommunikationsenheten på 
Sollentuna kommun. Tack vare detta har jag kunnat skapa mig en bild av verksamheten. Jag haft en av 
webbredaktörerna på kommunledningskontoret som kontaktperson.  

1.1 Syfte  
Syftet med min studie är att undersöka begripligheten hos några av texterna på Sollentuna kommuns 
webbplats (www.sollentuna.se). Utifrån kommunens önskemål har jag riktat in mig på texter som 
finns under fliken Kommun & politik. Fliken innehåller information om bland annat kommunens 
styrning, ekonomi och historia. Kommunens webbredaktörer menar att många texter under denna flik 
inte är så begripliga som de skulle önska. 

I grunden är min syn på begriplighet pragmatisk (jfr Gunnarsson 1982). Kort sagt innebär det att jag 
menar att en fungerande text leder till att mottagarnas läsmål uppfylls, till exempel att mottagarna med 
hjälp av texten kan utföra handlingar av olika slag. För att kommunikationen ska fungera ur både 
sändar- och mottagarperspektiv måste alltså sändarens syfte med texten sammanfalla med hur det 
uppfattas av mottagarna. Detta menar jag är förenligt med en systemisk-funktionell språksyn (se t.ex. 
Halliday 1986), vilken går ut på att betydelse skapas i ett sammanhang där både sändare och mottagare 
ingår. Jag kommer därför att analysera webbtexterna med utgångspunkt i den systemisk-funktionella 
lingvistiken och dess tre grundläggande så kallade metafunktioner: den ideationella, den 
interpersonella och den textuella. Metafunktionerna är tre huvudtyper av betydelse som alltid 
förmedlas i en text. De avser textens informativa innehåll, relationen mellan sändare och mottagare 
samt i vilken form textens innehåll framställs och struktureras.  

I teorikapitlet ska jag gå närmare in på dessa tre typer av textbetydelse samt på vilket sätt jag menar att 
de knyter an till den pragmatiska grundsynen. I detta avsnitt nöjer jag mig med att tala om vad jag vill  
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fånga med min analys av respektive metafunktion. Med stöd i tidigare forskning, vilken jag också 
kommer att redogöra för i nästa kapitel, menar jag att punkterna nedan bör kunna påverka 
begripligheten hos en text. 

Genom att analysera den ideationella metafunktionen vill jag få svar på 

• om textens delar hänger ihop innehållsligt  
• om det saknas viktig information. 
 
Genom att analysera den interpersonella metafunktionen vill jag få svar på 

• om mottagaren adresseras med ett tydligt tilltal  
• om sändarens intentioner är tydligt uttryckta. 

 
Genom att analysera den textuella metafunktionen vill jag få svar på 

• om informationen i texten är komprimerad  
• om innehållet uttrycks på ett abstrakt sätt. 

1.2 Om Sollentuna kommuns webbplats 
Syftet med Sollentuna kommuns webbplats (www.sollentuna.se) är att den ska fungera som navet för 
all extern information och elektroniska tjänster. Målgruppen för webbplatsen är i första hand 
invånarna samt företag, föreningar och organisationer i kommunen. Från kommunens sida hoppas man 
att webbplatsen ska stimulera till ökat deltagande i de demokratiska processerna och främja dialog 
mellan invånarna och kommunens förtroendevalda och tjänstemän. (Sollentuna kommun 2008) 

Det högsta organet i Sollentuna kommun är kommunfullmäktige, som består av 61 folkvalda 
ledamöter. Under kommunfullmäktige finns elva nämnder samt kommunstyrelsen, som är 
kommunfullmäktiges verkställande organ. Ansvaret för webbplatsens innehåll ligger både hos 
kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Kommunstyrelsens redaktörer har ett övergripande ansvar, 
medan nämndernas redaktörer ansvarar för det innehåll som rör det egna ansvarsområdet. På 
kommunstyrelsens ledningskontor arbetar också tre webbredaktörer som ansvarar för mer tekniska 
frågor samt webbplatsens struktur och utveckling. Dessa redaktörer fungerar som ett stöd för övriga 
redaktörer, till exempel genom att hålla i redaktionsmöten varje månad. Det bedrivs inget egentligt 
klarspråksarbete på Sollentuna kommun, men redaktörerna har gått kurser i att skriva för webben.  

Vad gäller fliken Kommun & politik så är den en av åtta flikar på webbplatsen. Exempel på andra 
flikar är Skola & förskola och Uppleva & göra. Som sagt innehåller fliken information om bland annat 
kommunens styrning, ekonomi och historia. Kommunledningskontorets kommunikatör har det 
övergripande ansvaret för Kommun & politik, men ansvariga tjänstemän har rätt att ändra sidor under 
fliken som rör deras egen verksamhet. 
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2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Enligt det pragmatiska synsättet är en text ett led i en kommunikationsakt, där sändarens intentioner är 
att uppnå en viss effekt hos mottagaren – det vill säga, enligt det pragmatiska språkbruket, att 
mottagaren ska handla på ett visst sätt. För att kommunikationsakten ska fungera, måste mottagaren 
alltså förstå texten även vad gäller sändarens intentioner, så att hen inser vilken handling som ska 
utföras. Textens funktion som en del i hela kommunikationsakten understryks i detta synsätt, och 
denna helhet, situationshelheten, måste beaktas när man ser på delen, texten. (Gunnarsson 1982:13) 

Enligt en strikt pragmatisk textsyn syftar alla texter till handlingspåverkan. En mer moderat syn 
innebär att vissa texter, men inte alla, är direkt handlingsorienterade (Gunnarsson 1982:13). Skillnaden 
beror förstås delvis på hur pass vid betydelse man ger ordet handling. Jag kommer i min analys att 
kalla texter som i första hand syftar till att mottagaren med hjälp av texten ska kunna utföra en konkret 
handling, till exempel att kontakta en kommunpolitiker, för handlingsorienterade. 

I min analys kommer jag som sagt att utgå ifrån den systemisk-funktionella lingvistiken. Teorin är 
utvecklad av lingvisten Michael Halliday och betonar språkets sociala funktion. Halliday menar att vi 
skapar betydelse när vi interagerar med varandra i sociala relationer (Berge 1998:25). Vidare menar 
han att vårt traditionella sätt att beskriva språk måste kompletteras med ett systemtänkande: språket är 
ett semiotiskt system, vars dynamik man måste betrakta i sin helhet (Halliday 2004:20). Enligt den 
systemisk-funktionella språkmodellen förmedlar språket alltid tre huvudtyper av betydelser: en 
ideationell, en interpersonell och en textuell betydelse (Holmberg och Karlsson 2013:18). Detta kallas 
för språkets metafunktioner. Den ideationella metafunktionen beskriver våra erfarenheter av världen 
runt omkring oss. Den interpersonella avser vilken relation som skapas mellan deltagarna. Den 
textuella metafunktionen har att göra med textens form och struktur, hur man ordnar informationen 
(Holmberg och Karlsson 2013:18).  

Kontexten, alltså sammanhanget eller situationen där kommunikationen försiggår, spelar enligt det 
systemiskt-funktionella synsättet en avgörande roll för de betydelser som skapas och förmedlas. Till 
kontexten räknas relationen mellan kommunikationsparterna, den verksamhet eller område som 
kommunikationen rör, samt det kommunikationssätt genom vilket kommunikationen sker. (Holmberg 
och Karlsson 2013:19) 

Det systemisk-funktionella synsättet fokuserar inte som det pragmatiska direkt på vad texten vill få 
läsaren att göra. I stället talar man om betydelser och meningsskapande i samspelet mellan textens 
sändare och mottagare. Betydelserna skapas på alla tre metafunktionella nivåer, ideationell, 
interpersonell och textuell, i den kontext där kommunikationen sker. Dessa betydelser kan därför 
kopplas till läsarens förståelse av både textens innehåll och sändarens intentioner. Eftersom jag också 
tagit hänsyn till hur en fokusgrupp har reagerat på texterna, bör min undersökning av de tre 
metafunktionerna kunna belysa förutsättningarna för en fungerande kommunikationsakt.  

Jag kommer alltså att använda var och en av de tre metafunktionerna som redskap för att undersöka 
förutsättningarna för en lyckad kommunikationsakt, där mottagaren förstår textens innehåll och 
sändarens intentioner. I uppställningen nedan visar jag i stora drag hur jag menar att begriplighet kan 
kopplas till metafunktionerna. I själva verket samverkar dock de tre metafunktionerna: förståelse på ett 
plan kräver ofta förståelse på de andra planen. 
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• Förståelse på det ideationella planet innebär att man kan tillgodogöra sig den bild av verkligheten 
som texten beskriver.  

• På det interpersonella planet innebär förståelse att man inser vad det är som sändaren vill, bland 
annat att man förstår om sändaren frågar något, erbjuder något eller uppmanar en till något. Denna 
förståelse torde vara avgörande för om man ska kunna reagera enligt sändarens intentioner. 

• Den textuella metafunktionen kan betraktas som en slags hjälpfunktion till de ideationella och 
interpersonella funktionerna; den organiserar och strukturerar de betydelser som skapats till en 
fungerande kontextuell helhet (jfr Holmberg och Karlsson 2013:18). 

2.2 Forskning om begriplighet  
En undersökning som rör begriplighet och som har inspirerat mig är Yvonne Hallessons analys av 
abstraktionen i en DN-ledare (Hallesson 2011). Undersökningen är liten men ändå relevant att ta upp, 
då den har ett systemiskt-funktionellt angreppssätt. Hallesson gör vad hon kallar en ”i huvudsak 
ideationell” textanalys av ledarartikeln (2011:39). Utgångspunkten är att abstrakta texter i allmänhet 
ställer högre krav på läsaren än vad konkreta texter gör och därmed är svårare att läsa (2011:39). 
Några drag som Hallesson menar gör texten abstrakt är ideationella grammatiska metaforer och 
substantiv med abstrakta referenter. Hallesson tar hänsyn till den journalistiska och politiska kontext 
som texten ingår i. Hon menar att mottagarna i viss mån kan förväntas vara insatta i den politiska 
diskursen, men att tidningsartikelns syfte ändå är att nå en bredare läsekrets (2011:51). Hennes slutsats 
är att texten som helhet är tämligen abstrakt och svårtillgänglig för en ovan läsare (2011:51). 
Hallesson gör alltså samma antagande som jag om att textens grad av abstraktion påverkar 
begripligheten (se punktlistan i avsnitt 1.1 ovan). 

En mer omfattande begriplighetsundersökning är Britt-Louise Gunnarssons studie av lagtexters 
begriplighet (1982). Studien har pragmatiska utgångspunkter. Gunnarsson omarbetar vissa paragrafer 
ur medbestämmandelagen genom att anpassa dem till ett läsarperspektiv. Det sker till exempel genom 
att läsaren görs till subjekt. Dessutom strukturer hon texten tydligare med hjälp av punktlistor. Hon 
jämför därefter ett antal informanters förståelse av de olika versionerna och kommer fram till att de 
omarbetade versionerna är mer begripliga för informanterna. En viktig slutsats är att sändarens syfte 
med en text bör sammanfalla med läsarens läsmål för att texten ska vara så begriplig som möjligt 
(1982:127 ff). Det är viktigt att mottagaren förstår sändarens intentioner med texten, så att hen inser 
vilken handling som ska utföras (1982:13). På en mer språklig nivå visar undersökningen bland annat 
att de största problemen skapas om relevant information helt utelämnas. Konkret information visar sig 
däremot vara lätt att förstå (1982:265). Gunnarssons undersökning menar jag stöder tre av mina ovan 
redovisade antaganden om vad som påverkar begripligheten hos en text: om sändarens intentioner är 
tydligt uttryckta, om det saknas viktig information och om innehållet i texten uttrycks på ett abstrakt 
sätt. 

Monica Reichenberg (2000) har i sin doktorsavhandling undersökt hur variablerna röst och kausalitet 
påverkar högstadieelevers förståelse av lärobokstexter. Röst innebär att texten så att säga närmar sig 
läsaren (Reichenberg 2000:87). Detta kan bland annat göras genom att använda personliga pronomen 
för att referera till textens sändare och mottagare, förklara ämnesspecifika ord samt genom att minska 
den språkliga koncentrationen. Det senare kan man åstadkomma genom att använda aktiva verb istället 
för passiva och ha korta fundament (d.v.s. meningsinledande satsled) (2000:87–89). Kausalitet innebär 
att orsakskedjor i texten framgår tydligt genom satskonnektorer som därför att (2000:81–82). 
Reichenberg skapade nya textversioner av lärobokstexter med ökad grad av röst och kausalitet. Hon 
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testade de olika versionerna på ca 800 elever genom att låta dem läsa texterna och besvara frågor om 
innehållet. Resultatet visade att röst och kausalitet gjorde texterna lättare att förstå, särskilt då dessa 
två variabler kombinerades, och särskilt för elever med svenska som andraspråk (2000:140–141). Två 
av mina antaganden om vad som ökar begripligheten hos en text kan sägas få stöd i Reichenbergs 
undersökning: att mottagaren adresseras med ett tydligt tilltal och att informationen i texten inte är 
komprimerad. 

I sin introduktionsbok till språkpsykologi tar Lars Melin (2004) upp ett antal faktorer som han menar 
kan påverka texters begriplighet. Han nämner frasers och meningars komplexitet som en sådan faktor. 
Melin åberopar inte några undersökningar som direkt stöder hans påståenden, men han bygger på 
uppgifter om hur korttidsminnet fungerar (Melin 2004:7–8). Långa nominalfraser med mycket 
information menar han anstränger korttidsminnet, särskilt om de står före det finita verbet i meningen. 
Detta verkar tröttande på läsaren och sänker både läshastighet och förståelse (Melin 2004:69–70). 
Antagandet om att komprimerad information sänker begripligheten delas alltså av Melin. 

Slutligen vill jag nämna att Åsa Wengelin (2015) har gjort en kritisk granskning av några svenska 
klarspråksråd utifrån forskning om läsbarhet och läsbearbetning. Hon har kommit fram till att många 
råd bygger på forskning som enbart behandlar engelska, samt att man i vissa fall har generaliserat 
forskningsresultaten alltför mycket då man tagit fram klarspråksråden. Hon menar till och med att 
vissa resultat har feltolkats och lett till råd som är direkt missvisande. Två klarspråksråd som dock 
verkar ha starkt stöd i forskningen är: 1. att använda för mottagaren vanliga ord och 2. att undvika 
alltför komplexa meningar med bisatsinskott. (Wengelin 2015:1–2)  

2.3 Forskning om att läsa på webben 
Det har också forskats om hur man läser på webben. Jana Holsanova (2010) har med hjälp av 
ögonrörelsemätning bland annat kunnat visa att man skannar texten mer när man läser på webben än 
när man läser på papper (2010:131). När man väl hittar något intressant läser man det dock 
noggrannare på webben. Detta tror Holsanova kan ha att göra med att man har övervunnit det 
motstånd som det innebär att klicka sig fram och vänta tills texten har laddats upp (2010:129).  

Anna-Malin Karlsson (2010) har gjort ett liknande läsexperiment som visar att man skannläser 
webbtexter i jakt på nyckelord, och att skannläsningen kan börja var som helst på en sida (2010:116). 
Både Holsanova och Karlsson har utifrån sina resultat dragit slutsatser om hur webbtexter bör 
utformas, bland annat att man bör fatta sig kort och göra innehållet översiktligt och skanningsbart, till 
exempel med hjälp av tydliga rubriker och punktlistor (Holsanova 2010:139, 143; Karlsson 2010:119).  

3 Material och metod 
Mitt huvudsakliga material består av fyra av Sollentuna kommuns webbtexter. För att få vägledning 
om vad jag borde koncentrera mig på i min textanalys använde jag mig av en så kallade fokusgrupp. 
Dokumentationen av gruppens samtal får också ses som en del av mitt material. Nedan beskriver jag 
först fokusgruppsamtalen och därefter textmaterialet. 
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3.1 Fokusgruppsamtal 

3.1.1 Genomförande av fokusgruppsamtal 

Jag använde en fokusgrupp främst för att få vägledning om vad jag borde koncentrera mig på i min 
textanalys. Fokusgrupper är en forskningsteknik som innebär att en grupp människor får diskutera ett 
givet ämne med varandra. Diskussionen initieras och leds i den mån det behövs av en samtalsledare, i 
det här fallet av mig. (Wibeck 2010:11, 20) 

Min fokusgrupp bestod av fyra personer, två män (24 och 64 år) och två kvinnor (22 och 55 år). Enligt 
Wibeck är fyra till sex personer ett lämpligt deltagarantal i fokusgrupper (2010:62). Ingen av 
deltagarna bor i Sollentuna. Jag valde att ta personer från andra delar av Stockholm eftersom jag inte 
ville att de redan skulle vara bekanta med webbtexterna. Då det främst är språket och inte 
sakinnehållet i texterna som jag undersöker, krävdes inte heller några särskilda förkunskaper om 
Sollentuna hos deltagarna. Jag valde att ta personer av olika kön och ålder eftersom jag ville att de, i 
den mån det var möjligt, skulle återspegla webbtexternas heterogena mottagargrupp, alltså 
kommuninvånarna. Samtliga deltagare har dock svenska som modersmål, och tre av dem har avslutat 
eller påbörjat högskoleutbildning. Alla deltagare får anses vara vana läsare, vilket kan inverka på 
resultatet. 

Fokusgruppen träffades vid två tillfällen då de tillsammans fick diskutera webbtexterna. Varje samtal 
pågick under ca 50 minuter. Med deltagarnas tillåtelse gjordes en ljudinspelning av respektive möte. 
Deltagarna informerades om att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan samt att de deltog 
anonymt, det vill säga att deras identitet inte skulle framkomma i redovisningen av samtalen. 

Då jag vid tiden för samtalen även funderade på att undersöka webbplatsens struktur och layout, 
ägnades det första samtalet huvudsakligen åt just detta. Även om det första mötet alltså inte gav så 
mycket underlag för min analys av de fyra texterna, tror jag ändå att det var av värde då det gav 
deltagarna tillfälle att bekanta sig med varandra och med den kontext i vilken webbtexterna ingår. Vid 
det andra mötestillfället bad jag deltagarna att läsa de texter som jag valt ut och fylla i ett formulär för 
varje text. I bilaga 2 redovisas formulären. Formulären innehåller dels en faktafråga, dels ett antal 
diskussionsfrågor. De senare bygger på mina antaganden om vad som påverkar begripligheten, och 
kan kopplas till läsarens förståelse av både textens innehåll och sändarens intentioner.  

Min uppfattning är att alla deltagare kom till tals och var engagerade, samt att samtalen flöt på bra. 
Samtalen får anses vara av det slag som Wibeck kallar strukturerade, det vill säga i hög grad styrda av 
mig som samtalsledare. En fördel med detta är att man försäkrar sig om att alla relevanta ämnen täcks 
in (Wibeck 2010:56–57). En nackdel kan vara att synpunkter på texten som jag inte efterfrågade, men 
som hade varit intressanta, inte kom fram. Ett exempel skulle kunna vara om någon tyckte att en text 
var för lång, även om den i andra avseenden var överskådlig och begriplig.   

Jag ser fokusgruppen som en utgångspunkt för textanalysen. Jag ville få idéer och vägledning i mitt 
arbete. Fokusgrupper fungerar bra just för att generera nya idéer och få nya infallsvinklar (Wibeck 
2010:150). En alternativ metod hade kunnat vara enskilda intervjuer eller användartester, men jag 
anser att det hade varit alltför tidskrävande eftersom jag ville fokusera på textanalysen. 

3.1.2 Analys av fokusgruppsamtal 

Jag har gått igenom inspelningarna av fokusgruppsamtalen och noterat vad deltagarna ansåg var bra 
respektive dåligt ur begriplighetssynpunkt. I resultatkapitlet kommer jag att redogöra för 
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fokusgruppens diskussion i samband med analysen av var och en av de fyra texterna. Fokusgruppens 
synpunkter ligger till grund för vad jag valt att koncentrera mig på i respektive textanalys. Framför allt 
har jag riktat in mig på de aspekter som fokusgruppen upplevde som problematiska, men någon gång 
har jag också valt att analysera något som fokusgruppen upplevde som positivt, då jag tyckt att det 
varit särskilt relevant att lyfta fram. Jag har även försökt att relatera resultaten av själva textanalyserna 
till vad som kom fram under fokusgruppsamtalen. 

3.2 Textmaterial 
Mitt textmaterial består alltså av fyra texter som ligger under fliken Kommun & politik på Sollentunas 
webbplats. Texterna redovisas i sin helhet i bilaga 1. 

Text 1 – Fråga dina förtroendevalda politiker  
Den första texten har rubriken Fråga dina förtroendevalda politiker. Texten handlar om att man kan 
ställa frågor och framföra synpunkter till kommunens politiker genom ett speciellt frågeforum. Under 
texten finns en lista med länkar till olika politiker. Texten är ca 200 ord lång exklusive namnlistan.  
 
Text 2 – Överklaga beslut  
Den andra texten har rubriken Överklaga beslut. Den handlar om hur man överklagar ett beslut som 
fattats av kommunen. Texten avslutas med en lista med e-postadresser till de olika nämnderna. 
Exklusive e-postadresslistan är texten ca 400 ord lång. 
 
Text 3 – Årsredovisning 2014  
Den tredje texten har rubriken Årsredovisning 2014. Den sammanfattar kommunens ekonomi för 
verksamhetsåret 2014, vilket var det senaste år som redovisades vid tiden för min materialinsamling. 
Under texten finns en lista med länkar till äldre årsredovisningar, samt en PDF-länk till den 
fullständiga årsredovisningen för 2014. Texten är ca 150 ord lång exklusive länkar. 
 
Text 4 – Revisorer  
Den fjärde texten har rubriken Revisorer. Texten presenterar kommunens revisorer och deras arbete. 
Den är ca 200 ord lång. 

3.2.1 Urval 

Anledningen till att jag bara har analyserat fyra texter är att mina frågeställningar är av den karaktären 
att det krävs en kvalitativ textanalys för att besvara dem, vilket skulle vara alltför tidskrävande att göra 
på en större mängd texter. För att välja ut de fyra texterna har jag hur som helst använt en mycket 
enkel kvantitativ metod. Jag har räknat ut så kallat läsbarhetsindex (LIX) för samtliga texter under 
fliken Kommun & politik, och därefter valt ut texter med olika värden på LIX-skalan. LIX baseras på 
medeltalet ord per mening och andelen långa ord. Måttet kan användas för att ge en fingervisning om 
hur lätt eller svår en text är att läsa (Lix.se). Av mina fyra utvalda texter tillhör den första texten 
kategorin lättläst, den andra kategorin medelsvår, den tredje kategorin svår och den fjärde kategorin 
mycket svår. Detta bör dock tas med en nypa salt eftersom texterna är relativt korta och egentligen inte 
lämpliga att beräkna LIX på. Texterna kan ändå i viss mån anses vara representativa för hela 
textmaterialet.  
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3.3 Textanalys  

För att analysera begripligheten i webbtexternas språk använder jag mig av ett antal begrepp från 
boken Vägar genom texten – handbok i brukstextanalys (Hellspong och Ledin 1997). Boken anknyter 
till den systemisk-funktionella lingvistiken. Hellspong och Ledin utgår nämligen från de tre 
metafunktionerna – den ideationella, den interpersonella och den textuella – och visar hur man kan 
analysera var och en av dessa med hjälp av olika begrepp. De metafunktionella betydelserna kan i sin 
tur kopplas till läsarens förståelse av textens innehåll och sändarens intentioner och hur väl 
kommunikationsakten kommer att fungera, vilket är avgörande enligt det pragmatiska synsättet (se 
avsnitt 2.1). 

Jag har för varje metafunktion valt ut de begrepp som jag anser kan ha störst relevans för en 
begriplighetsanalys och som jag utifrån fokusgruppsamtalen funnit relevanta att analysera. I 
genomgången nedan motiverar jag varför begreppen kan vara intressanta ur begriplighetssynpunkt. 
Man ska komma ihåg att de språkdrag som jag tar upp inte alltid måste leda till begriplighetsproblem. 
Begripligheten beror ju också på av vem och i vilket syfte texten läses, åtminstone enligt min 
pragmatiska synvinkel. I min analys har jag försökt att ta hänsyn till texternas kontexter, och jag 
kommer också att redogöra för dessa i resultatavsnittet. Dessutom har jag som sagt fokuserat på det 
som jag utifrån fokusgruppens synpunkter har funnit relevant att undersöka i respektive text, och har 
alltså inte använt mig av samtliga begrepp i varje textanalys. 

Det bör även nämnas att gränserna mellan de tre metafunktionerna i själva verket är ganska flytande 
och att ett begrepp kan fånga in aspekter från flera funktioner. Då jag delat in begreppen under 
metafunktionerna har jag följt den indelning som görs av Hellspong och Ledin (1997), även om denna 
indelning alltså kan diskuteras. 

3.3.1 Ideationella begrepp 

Det ideationella analysbegrepp jag har valt att använda mig av är makro- och mikroteman. Jag menar 
att detta begrepp kan användas för att undersöka aspekter hos texternas innehåll som skulle kunna 
påverka begripligheten: om textens delar hänger ihop innehållsligt och om det saknas viktig 
information. Dessutom fångar analysen hur pass överskådlig texten är. 

3.3.1.1	Makro-	och	mikroteman	
Ett makrotema är helt enkelt en texts huvudämne och ett mikrotema är ett underämne till huvudämnet. 
Termerna har en relativ betydelse; ett mikrotema kan till exempel vara makrotema för mindre delar av 
texten (Hellspong och Ledin 1997:118). Att teman är över- och underordnade varandra och att alla 
mikroteman knyter an till makrotemat gör texten väl sammanhållen, vilket Hellspong och Ledin menar 
överlag underlättar för mottagarna att tillägna sig informationen (1997:118). Detta motsvarar mitt 
antagande om att begripligheten påverkas av om textens delar hänger ihop innehållsligt (se avsnitt 
1.1). Det här antagandet är det enda jag inte funnit direkt stöd för i forskningen, vilket är lite 
förvånande. Jag har å andra sidan inte funnit någon forskning som talar emot det. Kanske är det en så 
pass grundläggande ståndpunkt att den inte undersökts närmare.  

Genom att analysera makro- och mikroteman vill jag också ta reda på om det saknas viktig 
information i texterna, vilket borde komma till uttryck i att förväntade mikroteman inte går att finna. 
Jag menar att avsaknad av relevant information i allra högsta grad borde påverka begripligheten, 
oavsett vilken syn på begriplighet man har. Detta antagande får som nämnts stöd i tidigare forskning, 
exempelvis Gunnarsson (1982). 
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Textens teman kan vara både explicita och implicita, alltså uttryckta eller underförstådda. Enligt 
Hellspong och Ledin är det praktiskt för läsaren om makroteman är explicita, medan mikroteman ofta 
lämnas implicita (Hellspong och Ledin 1997:121). Makroteman kan göras explicita genom bland 
annat rubricering (1997:121). Detta kan kopplas till klarspråksrådet att använda informativa rubriker 
och underrubriker (se t.ex. Myndigheternas skrivregler 2014:25). För webbtexter är överskådlighet 
som nämnts extra viktigt, eftersom man skannar texten mer när man läser på webben (Holsanova 
2010:131).  

3.3.2 Interpersonella begrepp 

De interpersonella analysbegrepp jag har valt att använda mig av är tilltal samt språkhandlingar. Jag 
menar att dessa begrepp passar bra för att undersöka aspekter som skulle kunna påverka begripligheten 
och som har att göra med den relation som i texterna skapas mellan sändare och mottagare: om 
mottagaren adresseras med ett tydligt tilltal och om sändarens intentioner är tydligt uttryckta. 

3.3.2.1	Tilltal		
Tilltal syftar på hur mottagaren omnämns i texten; om det görs med andra personens pronomen (du 
eller ni) eller med tredje personens pronomen (man) eller nominalfraser (t.ex. den överklagande). 
Även direkta och retoriska frågor till läsaren är en form av tilltal. (Hellspong och Ledin 1997:173)  

Jag menar att ett direkt tilltal gör att läsaren så att säga dras med i texten och därmed har större chans 
att tillägna sig innehållet. Detta antagande får, som vi sett, stöd i Reichenbergs (2000) studie av hur 
variabeln röst påverkar begripligheten. Hon menar ju att röst närmar texten till läsaren, vilket får 
läsaren engagerad (Reichenberg 2000:53). Antagandet är också i linje med det vanliga klarspråksrådet 
”använd du-tilltal” (se t.ex. Myndigheternas skrivregler 2014:68).  

Man skulle kunna invända att det inte är självklart att det som skapar engagemang eller närhet direkt 
ökar begripligheten. Dessutom har läsaren inte en lika central roll i innehållet i alla texter – i vissa 
texter omnämns läsaren helt enkelt varken med pronomen eller nominalfraser. Kanske är det vid 
analysen av tilltal extra viktigt att ta hänsyn till textens kontext; vad texten handlar om samt hur 
motiverad mottagaren är att läsa texten. Ur en systemisk-funktionell synvinkel bör det hur som helst 
vara viktigt att läsaren är engagerad och motiverad att förstå texten, eftersom man ser läsaren som 
delaktig i meningsskapandet. Även ur en pragmatisk synvinkel är det viktigt att läsaren engageras, så 
att hen blir angelägen om att förstå sändarens intentioner.  

3.3.2.2	Språkhandlingar		
En språkhandling kan sägas vara det syfte eller den intention som sändaren har med ett yttrande 
(Hellspong och Ledin 1997:161-164). Enligt den systemisk-funktionella grammatiken finns det fyra 
grundläggande språkhandlingar: påståenden, frågor, erbjudanden och uppmaningar. Att påstå något är 
att ge information, att fråga är att kräva information, att erbjuda är att ge varor eller tjänster och att 
uppmana är att kräva varor eller tjänster (Holmberg och Karlsson 2013:34).  

Det intressanta ur ett begriplighetsperspektiv menar jag är vilken språklig form som används för att 
uttrycka språkhandlingarna i en text. I svenskan har tre av språkhandlingarna – påståenden, frågor och 
uppmaningar – egna satsformer. I uppmaningssatser står verbet i imperativ, och en frågesats skiljer sig 
från en påståendesats genom att den antingen inleds med verbet eller med ett frågeord. De tre 
språkhandlingarna behöver dock inte uttryckas med hjälp av sin egen satsform; en uppmaning kan till 
exempel uttryckas med hjälp av en fråga (”Kan du öppna fönstret?”). I den systemisk-funktionella 
grammatiken betecknas detta som en inkongruent realisering av betydelsen, alltså att en betydelse som 
brukar uttryckas genom en viss grammatisk form i stället uttrycks genom en annan form (Holmberg 
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och Karlsson 2013:49). Man kallar detta för en grammatisk metafor (Holmberg, Karlsson och Nord 
2011:31). Mottagaren blir tvungen att härleda betydelsen från kontexten (Hellspong och Ledin 
1997:162). Den fjärde språkhandlingen, erbjudanden, har i svenskan ingen egen, kongruent satsform. 
Denna språkhandling faller därmed utanför min analys.  

Jag menar att inkongruent uttryckta språkhandlingar kan leda till att det blir mindre tydligt för 
mottagaren vilken underliggande intention sändaren har. Detta bör i sin tur kunna ha en negativ 
inverkan på begripligheten, vilket som vi sett fick stöd i Gunnarssons studie (1982:13). Att läsaren kan 
förstå sändarens syfte med texten är ju en grundläggande tanke i det pragmatiska synsättet. Man skulle 
kunna ifrågasätta om inkongruenta språkhandlingar verkligen otydliggör sändarens intentioner. Som 
språkbrukare är vi ju vana vid att tolka inkongruenta språkhandlingar i vår dagliga kommunikation. 
Jag tror återigen att kontexten är avgörande; hur förtrogen läsaren är med texttypen och om hen har 
förstått textens övergripande syfte.  

3.3.3 Textuella begrepp 

De textuella analysbegrepp som jag utifrån fokusgruppens synpunkter funnit relevanta att använda är 
nominalfraslängd, meningarnas fundamentlängd, andelen facktermer, andelen abstrakta substantiv 
samt andelen passiva verb. Med hjälp av dessa begrepp vill jag undersöka aspekter som skulle kunna 
påverka begripligheten och som kan kopplas till i vilken form textens innehåll framställs och 
struktureras: om informationen i texten är komprimerad och om innehållet uttrycks på ett abstrakt sätt.  

3.3.3.1	Nominalfraslängd	
En nominalfras är en syntaktisk enhet med ett substantiv eller ett pronomen som huvudord. 
Nominalfrasen kan också innehålla ett eller flera attribut som på något sätt beskriver huvudordet. Ju 
fler attribut nominalfrasen innehåller, desto längre blir den. Nominalfraser kan byggas ut i stort sett 
hur långt som helst. Detta är ett sätt att komprimera innehållet i en text – att göra den informationstät. 
(Hellspong och Ledin 1997:73)  

Enligt Hellspong och Ledin kräver en informationstät text mycket eftertanke av läsaren (1997:78). I 
klarspråkssammanhang råds skribenter ofta att undvika långa nominalfraser (se t.ex. Myndigheternas 
skrivregler 2014:24). Man skulle alltså kunna anta att långa nominalfraser och andra språkdrag som 
gör texter informationstäta kan ha en negativ inverkan på begripligheten. En invändning mot detta 
antagande skulle kunna vara att informationstätheten framför allt påverkar läshastigheten, alltså hur 
snabbt läsaren avkodar texten, vilket inte nödvändigtvis måste vara ett mått på hur pass mycket läsaren 
begriper. Om man antar att komplexitet och informationspackning verkar tröttande på läsaren, får man 
dock förmoda att både läsarens motivation och förmåga att förstå innehållet minskar. Som redan 
nämnts är det både ur en pragmatisk och en systemisk-funktionell synvinkel problematiskt om läsaren 
inte är motiverad att förstå texten (se avsnitt 3.3.2.1). 

3.3.3.2	Meningarnas	fundamentlängd	
Fundamentet är det första satsledet i en mening, det som kommer före huvudsatsens finita (tidsböjda) 
verb. Om fundamentet är långt säger man att meningen är vänstertung. Är fundamentet kort kallas 
meningen högertung (Hellspong och Ledin 1997:77). Dock bör man också väga in hur komplex frasen 
i fundamentet är, liksom hur långa orden själva är, inte bara hur många de är. Vänstertunga meningar 
är vanliga i texter med en byråkratisk stil (Hellspong och Ledin 1997:77). 

Hellspong och Ledin (1997:79) menar att vänstertunga meningar gör texten specifik och 
informationstät. Hur detta kan påverka begripligheten har jag diskuterat i samband med beskrivningen 
av nominalfraslängd (se ovan). Vänstertunga meningar avråds ofta i klarspråkssammanhang (se t.ex. 
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Myndigheternas skrivregler 2014: 15). Hellspong och Ledin påpekar hur som helst att vänstertyngd 
inte alltid gör meningar mer svårlästa. I meningar med flera informationstunga led kan det finnas en 
poäng med att placera ett av dessa led i fundamentet, och låta det finita verbet fungera som en 
avgränsare mellan leden. Det gör informationsstrukturen tydligare (Hellspong och Ledin 1997:77). 
Dessutom menar jag alltså att man vid en analys av vänstertunga meningar inte enbart bör räkna hur 
många ord fundamenten innehåller, utan även ta hänsyn till ordens längd och komplexitet.  

 
3.3.3.3	Andelen	facktermer		
Facktermer är ord som hör till ett visst expertområde (Hellspong och Ledin 1997:81). De gör texten 
specifik, vilket ofta hänger ihop med ökad informationstäthet (1997:79).  

En text med många facktermer som inte förklaras kan tänkas vara mindre begriplig för en läsare som 
saknar kunskap om fackämnet. Detta får som vi sett stöd av Reichenbergs (2000) undersökning. 
Dessutom kunde ju Wengelin (2015:2) redovisa empiriska belägg för att ett klarspråksråd som har 
starkt stöd i forskningen är att använda för mottagaren vanliga ord. De texter jag analyserar vänder sig 
i första hand till en bred allmänhet, invånarna i Sollentuna kommun, och därför antar jag att 
facktermer inte är att föredra i dessa texter – åtminstone om de inte förklaras. Det är alltså viktigt att i 
analysen av andelen facktermer ta hänsyn till om dessa förklaras eller inte. 

 
3.3.3.4	Andelen	abstrakta	substantiv	
Abstrakta substantiv betecknar bland annat egenskaper, handlingar och tillstånd. Detta till skillnad från 
konkreta substantiv som betecknar företeelser med fysisk existens. (Hultman 2003:45) 

Hellspong och Ledin menar att abstrakta substantiv gör innehållet i texten mindre gripbart och på så 
sätt hela texten mer abstrakt. De nämner särskilt så kallade verbal- och adjektivsubstantiv, alltså 
substantiv som är avledningar av verb och adjektiv. I klarspråkssammanhang går dessa under namnet 
substantiveringar, och de avråds ofta (se t.ex. Myndigheternas skrivregler 2014:24). Enligt den 
systemisk-funktionella grammatiken är substantiveringar ett slags grammatiska metaforer, alltså 
inkongruenta realiseringar av betydelsen (Holmberg, Karlsson och Nord 2011:12). 

Att substantiveringar och andra abstrakta substantiv ökar textens abstraktionsgrad är en utgångspunkt i 
Hallessons (2011) studie, vilken redovisats ovan. Antagandet att abstrakta drag i sin tur kan ha en 
negativ inverkan på begripligheten får som vi sett stöd i exempelvis Gunnarssons (1982) 
undersökning. Det är svårt att hitta direkta invändningar mot detta antagande. Ur en pragmatisk 
synvinkel kan man kanske ifrågasätta om abstrakta drag såsom substantiveringar verkligen påverkar 
begripligheten, eftersom man snarare ser begriplighet som beroende av sådant som läsmålet och 
kommunikationsakten i sin helhet. Jag menar hur som helst, som framgick i teoriavsnittet, att de 
betydelser som skapas på de metafunktionella nivåerna är förutsättningar för att texten ska bli en 
fungerande kontextuell helhet. 

Vad gäller just substantiveringar kan också nämnas att det finns forskning som ifrågasätter huruvida 
de verkligen påverkar begripligheten. I Wengelins (2015) granskning av svenska klarspråksråd 
hänvisas till en studie av Coleman och Blumenfield (1963). Studien visar att substantiveringar kan 
vara svåra att bearbeta, men att de inte är det om de tidigare i texten realiserats kongruent (Coleman 
och Blumenfield 1963, se Wengelin 2015:11). Återigen verkar alltså kontexten spela en stor roll för 
analysen, om än på en mer textnära nivå denna gång.  

	
3.3.3.5	Andelen	passiva	verb	
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Passiva verb kan bildas antingen med suffixet –s (kallas) eller med bli + perfektparticip (bli kallad). 
Passiva verb används i satser där subjektet motsvaras av vad som skulle varit objektet i en sats med 
aktivt verb. Subjektet i den aktiva satsen kan i den passiva satsen motsvaras av ett agentadverbial (av 
läraren), men ofta utelämnas helt enkelt agenten i den passiva satsen. (Hultman 2003:145–155) 

Hellspong och Ledin menar att passiva verb med struken agent gör texten opersonlig och abstrakt, 
eftersom det inte tydligt framgår vem som handlar i satsen (1997:70, 79). Huruvida abstrakta drag kan 
påverka begripligheten har jag diskuterat i samband med beskrivningen av abstrakta substantiv (se 
avsnitt 3.3.3.4 ovan). I klarspråkssammanhang råds skribenter ofta att använda aktiva verb istället för 
passiva (se t.ex. Myndigheternas skrivregler 2014:16). Wengelin (2015) hänvisar dock till 
undersökningar som visar att passiva satser kan vara lika begripliga som aktiva. Till exempel hävdar 
Slobin (1966) att passiva satser med agent, där den som utför handlingen och den som utsätts för 
handlingen inte kan byta roller, är lika lätta att bearbeta som aktiva satser (Slobin 1966, se Wengelin 
2015:10). I min analys av andelen passiva verb har jag försökt att ta hänsyn till hur pass lätt det är att 
utifrån kontexten sluta sig till vem den strukna agenten är, hur pass viktig agenten är för förståelsen av 
satsen samt om det över huvud taget finns någon agent.  

4 Resultat 
I detta kapitel redogör jag för textanalysen av respektive text. Jag inleder varje analys med en kort 
beskrivning av textens kontext. Som framgick i teoriavsnittet är kontexten viktig både ur en 
pragmatisk och ur en systemisk-funktionell synvinkel. Hellspong och Ledin delar in kontexten i tre 
delar. Kulturkontexten är det vidare sammanhang som texten uppträder i, de samhälleliga strukturer 
och värderingar som omger den (Hellspong och Ledin 1997:58–60). Situationskontexten är den 
konkreta situation som texten är knuten till, dess syfte, deltagare etc. (1997:50–56). Den intertextuella 
kontexten är sambandet med andra texter (1997:56).  

Efter att ha beskrivit kontexten ger jag en summering av hur fokusgruppen uppfattade texten. Därefter 
redovisar jag, för varje text, textanalysen uppdelad enligt metafunktionerna. Till sist sammanfattar jag 
varje textanalys. 

4.1 Analys av text 1 – Fråga dina förtroendevalda 
politiker 

4.1.1 Textens kontext 

Texten Fråga dina förtroendevalda politiker är förankrad i det svenska samhällets demokratiska 
tradition. Detta gäller för samtliga texter i min undersökning och kan sägas utgöra texternas 
kulturkontext. Enligt den demokratiska traditionen ska kommunens invånare kunna kommunicera med 
sina förtroendevalda politiker. Det här är förutsättningarna för den aktuella textens situationskontext. 
Mottagarna för texten är i första hand just kommuninvånare som önskar ställa en fråga eller framföra 
en synpunkt till någon av kommunens politiker. En annan tänkbar läsargrupp är journalister som vill 
ha politikernas kommentarer om olika förslag och beslut. Syftet med texten är att informera läsarna 
om den frågetjänst som man kan nå från sidan där texten står. Målet är alltså att läsarna efter att ha läst 
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texten ska veta hur man gör för att ställa en fråga till någon av politikerna. Genom att klicka på en av 
politikerna i listan under texten kommer man till ett frågeformulär där man kan framföra sitt ärende.  

Webbredaktörerna tror att texten är skriven av en informatör på kommunledningskontoret. Relationen 
mellan textens sändare – kommunen – och mottagare – invånarna – är, liksom i övriga texter i min 
undersökning, asymmetrisk. Med detta menar jag att kommunen oftast besitter mer kunskap om det 
ämne som texterna behandlar än vad mottagarna gör. Dessutom får kommunen sägas vara i en 
maktposition gentemot invånarna. Vad gäller den intertextuella kontexten för Fråga dina 
förtroendevalda politiker, kan nämnas att de flesta kommuner i Sverige har liknande frågetjänster och 
texter på sina webbplatser. 

4.1.2 Fokusgruppens synpunkter 

Fokusgruppen var enig om att texten i det stora hela var lättläst. De framhöll att den hade ett informellt 
och personligt språk med du-tilltal. Vad gäller överskådligheten fick texten inte riktigt lika bra kritik. 
Visserligen tyckte gruppen att texten var kort och på så sätt relativt överblickbar, men de menade att 
den långa listan med politiker under texten var svår att få grepp om.  

De fick också problem med att besvara faktafrågan: ”Hur gör man för att ställa frågor till 
politikerna?”. Endast två av deltagarna förstod att man ska klicka på den politiker som man vill 
kontakta i listan med politiker, och sedan klicka på ”Ställ en fråga”. Av resterande två deltagare 
svarade den ena att man ska klicka på länken ”synpunkter” som ligger i menyraden under bilden. 
Denna länk finns dock på alla sidor på webbplatsen och leder inte till politikernas frågetjänst, utan till 
en sida där man kan ge allmänna synpunkter till kommunen. Den andra deltagaren svarade att man ska 
kontakta politikerna via mejl eller Facebook. Denna deltagare hade alltså inte uppfattat att det finns en 
specifik frågetjänst.  

Deltagarna enades om att det borde framgå lite tydligare hur man ska kontakta politikerna. En av 
deltagarna menade att problemet främst låg i meningen ”Här kan du föra fram synpunkter och idéer 
kring den kommunala verksamheten direkt till ordförande i respektive nämnd”. Hen tyckte att ”här” 
var för vagt – ”nedan” hade varit bättre. 

Utifrån fokusgruppens synpunkter har jag valt att analysera texten utifrån den ideationella och den 
interpersonella metafunktionen. Under samtalet fick jag känslan av att deltagarnas problem med att 
besvara faktafrågan främst låg på ett ideationellt plan – att det helt enkelt saknades information. Jag 
har analyserat texten utifrån den interpersonella metafunktionen eftersom texten syftar till att läsaren 
ska kunna använda frågetjänsten. Detta är alltså en handlingsorienterad text (se avsnitt 2.1) och 
därmed får läsaren, och också relationen mellan läsare och mottagare, en central roll i textens innehåll. 
Under fokusgruppsamtalet framkom det väldigt få synpunkter, varken positiva eller negativa, på 
textens rent språkliga framställning. Detta är anledningen till att jag inte har analyserat texten utifrån 
den textuella metafunktionen. 

4.1.3 Ideationell analys 

4.1.3.1	Makro-	och	mikroteman	
Deltagarna tyckte alltså att texten brast i överskådlighet och de hade svårt att förstå hur man gör för att 
ställa frågor till politikerna. En ideationell analys av makro- och mikroteman kan ge svar på frågan om 
vad som brister. Jag har urskilt teman på meningsnivå. Ibland kan en mening utgöra ett tema, ibland 
flera meningar tillsammans. Uppställningen nedan visar min temaanalys av texten: 

Makrotema för texten: Frågetjänst (mening 1–9) 
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         Mikrotema 1: Vem man kan fråga (mening 2–4) 
                      Mikrotema 1.1: Frågor till ordföranden (mening 2–3) 
                      Mikrotema 1.2: Frågor till oppositionsledare (mening 4) 
         Mikrotema 2: Frågetjänstens begränsningar (mening 5–6) 
         Mikrotema 3: Väntetid (mening 7–8) 
 
Jag anser att textens makrotema är ”frågetjänst”. Med detta menar jag det specifika frågeforum som 
man kan nå från sidan. Alla mikroteman anknyter till detta makrotema; de beskriver den specifika 
tjänstens förutsättningar. Av textens rubrik, Fråga dina förtroendevalda politiker, kan man få 
uppfattningen att texten ska beskriva olika sätt att kontakta politikerna. Makrotemat ”frågetjänst” 
uttrycks alltså inte explicit i rubriken. Möjligen kan man tänka sig att namnet på den specifika tjänsten 
är just Fråga dina förtroendevalda politiker, men detta är i så fall ingenting som klargörs i texten. 
Detta kan förklara att en av fokusgruppdeltagarna inte förstod att det rörde sig om en specifik tjänst.  

Fokusgruppens problem med att besvara faktafrågan kan man tolka som att det saknas två 
mikroteman, nämligen ”typ av tjänst” och ”så nås tjänsten”. Inget av detta sägs uttryckligen i texten. 

Av de mikroteman som finns uttrycks inget explicit – det finns alltså inga underrubriker eller andra 
markörer. Styckeindelningen följer inte heller mikrotemana. Detta hade troligen kunnat göra texten 
mer överskådlig, även om det framför allt var den långa politikerlistan som fokusgruppen ansåg var 
oöverblickbar. 

4.1.4 Interpersonell analys 

4.1.4.1	Tilltal	
Fokusgruppen uppfattade alltså texten som personlig och informell. En interpersonell analys av tilltal 
kan förklara varför. Texten har genomgående du-tilltal. Dessutom ställs en retorisk fråga till läsaren i 
ingressen: ”Har du något du undrar över, en fråga eller synpunkt som du vill lämna till någon av dina 
förtroendevalda politiker i kommunen?”.  

4.1.4.2	Språkhandlingar	
Att fokusgruppen uppfattade texten som personlig skulle också kunna förklaras med en analys av 
språkhandlingar. Texten innehåller mestadels påståenden, vilka realiseras kongruent genom 
påståendesatser. Som nämnts ovan innehåller den även en retorisk fråga till läsaren. Eftersom frågan är 
just retorisk, det vill säga att sändaren inte väntar sig ett svar från läsaren utan endast ett tyst 
instämmande, skulle man kunna säga att den underliggande språkhandlingen är ett påstående. Man 
hade kunnat skriva ungefär ”Den här sidan är för dig som har en fråga eller synpunkt som du vill 
lämna till någon av dina förtroendevalda politiker i kommunen”. Frågesatsen borde dock inte vara 
något problem – snarare gör den ju texten mer personlig. 

I texten finns även ett par kongruenta uppmaningar, dels rubriken ”Fråga dina förtroendevalda 
politiker”, dels ”Observera att detta inte är ett forum för debatt […]”. Följande mening kan ses som en 
inkongruent uppmaning: ”Frågor som rör exempelvis namngivna personer, handläggning av ett 
specifikt ärende och sekretessbelagda frågor, kan du inte få svar på genom denna tjänst”. Man hade 
kunnat skriva ”Ställ inte frågor som […]”, men kanske skulle det kunna uppfattas som ovänligt och 
minska läsarens vilja att ställa frågor. 

De flesta språkhandlingarna i texten uttrycks alltså kongruent, vilket gör det tydligt för läsaren vilka 
intentioner mottagaren har med respektive sats. Språkhandlingarna ligger troligen inte till grund för 
några begriplighetsproblem hos läsarna. Så var åtminstone inte fallet i min fokusgrupp.  
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4.1.5 Resultatsammanfattning text 1 

Syftet med texten är att informera kommuninvånarna om den frågetjänst som man kan nå från sidan 
där texten står. Målet är alltså att läsarna ska veta hur man gör för att ställa en fråga till någon av 
politikerna. Fokusgruppsamtalen visade att det var svårt för deltagarna att förstå hur de skulle gå till 
väga för att nå politikerna. Min ideationella textanalys visade att detta förmodligen beror på att det 
saknas information i texten om vilken typ av tjänst som texten beskriver och hur man når den. En 
deltagare uppfattade inte ens att det fanns en specifik frågetjänst. Orsaken till detta ligger troligen 
också på ett ideationellt plan; makrotemat i texten uttrycks inte tillräckligt explicit. Varken 
fokusgruppsamtalen eller min textanalys tyder på att det finns några begriplighetsproblem på det 
interpersonella planet. Tvärtom uppskattade fokusgruppen textens personliga tilltal, och textanalysen 
visade också att majoriteten av språkhandlingarna i texten uttrycks kongruent. Gruppdiskussionen 
pekade inte heller på några problem på det textuella planet, och jag bedömde det därför inte som 
relevant att analysera. 

4.2 Analys av text 2 – Överklaga beslut 

4.2.1 Textens kontext 

Enligt den demokratiska traditionen ska kommunen informera sina invånare om deras rättigheter och 
skyldigheter. Det här är förutsättningarna för Överklaga besluts situationskontext. Texten riktar sig till 
Sollentunas invånare, mer specifikt till dem som vill överklaga kommunalt fattade beslut. Dess syfte är 
helt enkelt att informera om hur man ska gå till väga vid ett överklagande. Målet är alltså att läsarna 
efter att ha läst texten ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna överklaga kommunala beslut. 
Textens ursprung är oklart, men webbredaktörerna tror att den har processats under lång tid och att en 
eller flera av kommunens jurister har varit delaktiga i arbetet med att ta fram den. Vad gäller den 
intertextuella kontexten så kan nämnas att de flesta kommuner i Sverige har texter om överklaganden 
på sina webbplatser. Till formen kan dessa dock se ganska olika ut. Texten Överklaga beslut 
samspelar även med två lagtexter, kommunallagen och förvaltningslagen, vilka öppet nämns i texten. 

4.2.2 Fokusgruppens synpunkter 

Överklaga beslut var den text som fokusgruppen verkade ha svårast att förstå. På faktafrågan ”Om 
man vill överklaga ett beslut, vart ska man då skicka överklagandet?” svarade tre deltagare ”till 
förvaltningsrätten”, och en deltagare svarade ”till den myndighet inom kommunen som fattat 
beslutet”. Båda svaren är rätt; det beror på vilken sorts överklagande det gäller. Texten beskriver två 
olika överklaganden, laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Vid laglighetsprövning ska 
överklagandet skickas till förvaltningsrätten och vid förvaltningsbesvär ska överklagandet skickas till 
den kommunala myndighet som fattat beslutet. Frågan var på så vis lite lurig. Det var hur som helst 
uppenbart att deltagarna inte förstod att båda svaren var rätt och att texten gällde två olika 
överklaganden. Vid diskussionen av frågan lyckades de aldrig enas om något svar. 

Deltagarna tyckte alltså att texten var relativt svårläst, vilket de motiverade med att man måste 
koncentrera sig för att förstå den och att den hade ett byråkratiskt språk. En av deltagarna, som 
studerar vid högskola, uttryckte sig så här: ”Det här är typ som att läsa den där juridikkursen all over 
again”. De var också överens om att texten var formell och opersonlig eftersom den saknade 
pronomina du och vi. Mindre enig var gruppen till en början om huruvida texten var överskådlig. En 
av deltagarna ansåg att detta var textens största brist. Efter att ha diskuterat saken enades de om att 
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texten hade tjänat på att ha fler underrubriker och gärna en instruktion med numrerade steg för hur 
man ska gå till väga vid ett överklagande. 

Jag har efter fokusgruppens synpunkter valt att analysera Överklaga beslut utifrån samtliga tre 
metafunktioner. Med den ideationella analysen har jag velat fånga de problem fokusgruppen hade med 
att förstå att texten beskriver två typer av överklaganden, samt varför de uppfattade texten som 
oöverskådlig. Den interpersonella metafunktionen menar jag är relevant att undersöka i denna text, 
precis som i den föregående, i och med att texten är handlingsorienterad. Dessutom framkom det ju 
under samtalet att texten uppfattades som opersonlig, vilket tyder på brister på det interpersonella 
planet. Med den textuella metafunktionen, slutligen, har jag velat förklara vad som kan vara orsaken 
till att texten upplevs ha ett byråkratiskt språk. Eftersom fokusgruppen inte uttryckte att texten skulle 
vara abstrakt har jag dock hoppat över de två textuella begrepp som kan kopplas till abstraktionsgrad, 
nämligen abstrakta substantiv och passiva verb. 

4.2.3 Ideationell analys 

4.2.3.1	Makro-	och	mikroteman	
En analys av makro- och mikroteman kan förklara varför fokusgruppen uppfattade texten som 
oöverskådlig och hade svårt att förstå att texten beskriver två typer av överklaganden. Uppställningen 
nedan visar min temaanalys för texten: 

Makrotema för texten: Överklaganden (mening 1–23)  
     Mikrotema 1: Laglighetsprövning (mening 1–11) 
             Mikrotema 1.1: Var reglerna står (mening 1) 
             Mikrotema 1.2: Vad laglighetsprövning innebär (mening 2–3) 
             Mikrotema 1.3: Vem som får överklaga (mening 4) 
             Mikrotema 1.4: Hur man överklagar (mening 5–9) 
             Mikrotema 1.5: Villkor för upphävande (mening 10 (punktlistan)) 
             Mikrotema 1.6: Resultat av prövningen (mening 11) 
      Mikrotema 2: Förvaltningsbesvär (mening 12–23) 
             Mikrotema 2.1: Var reglerna står (mening 12)  
             Mikrotema 2.2: Vad förvaltningsbesvär innebär (mening 13–14) 
             Mikrotema 2.3: Resultat av prövningen (mening 15) 
             Mikrotema 2.4: Vem som får överklaga (mening 16) 
             Mikrotema 2.5: Hur man överklagar (mening 17–19) 
             Mikrotema 2.6: Vad som händer sedan (mening 20–22) 
             Mikrotema 2.7: Kommunens upplysningsplikt (mening 23) 
 
Texten handlar om överklaganden, vilket får sägas vara textens makrotema. Makrotemat uttrycks 
explicit i rubriken Överklaga beslut. Den första undernivån till detta makrotema utgörs av de två olika 
typer av överklaganden som texten beskriver: ”laglighetsprövning” och ”förvaltningsbesvär”. Även 
dessa teman uttrycks explicit genom rubriker. Det är dock inte helt uppenbart att ”laglighetsprövning” 
och ”förvaltningsbesvär” är två typer av överklaganden, eftersom detta aldrig sägs uttryckligen. En 
läsare utan förkunskaper har endast rubrikerna att utgå från för att förstå detta. Därför är det inte så 
konstigt att fokusgruppen inte förstod att texten gällde två olika överklaganden och därmed inte kunde 
enas om ett svar på faktafrågan. Man skulle kunna uttrycka det som att ett mikrotema saknas i texten, 
nämligen ”typer av överklaganden”. 
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I stort sett är det samma mikroteman som återkommer under ”laglighetsprövning” respektive 
”förvaltningsbesvär”. ”Laglighetsprövning” har dock ett undertema som jag kallar ”villkor för 
upphävande”, vilket saknas under ”förvaltningsbesvär”. ”Förvaltningsbesvär” har i sin tur två 
mikroteman som saknas under ”laglighetsprövning”, nämligen ”vad som händer sedan” och 
”kommunens upplysningsplikt”. Som läsare kan man undra varför mikrotemana inte överensstämmer 
helt i de båda underavsnitten, exempelvis varför temat ”vad som händer sedan” är utelämnat i avsnittet 
om ”laglighetsprövning”. De mikroteman som återkommer i båda avsnitten kommer inte heller i 
samma ordning, vilket också kan vara förvirrande. Detta var inget fokusgruppen anmärkte på, men det 
kan förstås ha berott på att de över huvud taget inte förstod att texten behandlade två typer av 
överklaganden.  

Alla mikroteman knyter hur som helst an till makrotemat ”överklaganden”. På de lägre nivåerna 
utrycks temana dock inte längre explicit – det finns alltså inga fler underrubriker eller andra markörer. 
Till viss del följer styckeindelningen mikrotemana, men inte fullt ut. Den grafiska utformningen kunde 
alltså ha utnyttjats bättre för att göra texten mer överskådlig, precis som fokusgruppen påpekade. 

4.2.4 Interpersonell analys 

4.2.4.1	Tilltal	
Att texten uppfattades som opersonlig av fokusgruppen kan ha sin förklaring i att den saknar direkt 
tilltal. Den avsedda läsaren, kommuninvånaren som vill överklaga ett beslut, tilltalas alltså aldrig med 
du utan omnämns som ”den klagande”, ”den som vill klaga”, och ”den som beslutet angår och som 
beslutet kan anses ha gått emot”. Så är till exempel fallet i meningen ”Den klagande måste tydligt ange 
vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt”. Med 
ett direkt tilltal hade man kunnat skriva: ”Du måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller 
samt skälet till varför du anser att det är felaktigt”. På ett ställe används också man som beteckning för 
läsaren, nämligen i meningen ”Vill man överklaga ett beslut, ska det ske skriftligt”. Texten riktar inte 
heller några retoriska frågor till läsaren.  

4.2.4.2	Språkhandlingar	
Det opersonliga intryck som texten ger har jag också velat förklara med min analys av 
språkhandlingar. Formmässigt består texten endast av påståendesatser. Till sin funktion fungerar dock 
vissa satser som uppmaningar. Dessa är alltså inkongruent realiserade språkhandlingar, eller med 
andra ord grammatiska metaforer, och deras funktion måste härledas från kontexten. Så är till exempel 
fallet i satsen ”Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till 
varför den klagande anser att det är felaktigt”. Satsen kan lätt skrivas om i uppmaningsform: ”Ange 
tydligt vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför du anser att det är felaktigt”. Ett 
mindre uppenbart exempel på en indirekt uppmaning är satsen ”Överklagandet ska ha kommit till 
kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av det”, som skulle kunna 
omskrivas: ”Se till att överklagandet har kommit till kommunen inom tre veckor från det att du fick 
del av beslutet”. 

Att uppmaningarna uttrycks inkongruent kan leda till att det för läsaren blir otydligt vad hen förväntas 
göra. Fokusgruppens önskan om en tydlig instruktion för hur man ska gå till väga vid ett överklagande 
bottnar kanske i detta; i en instruktion används oftast kongruenta uppmaningar. 

4.2.5 Textuell analys 

4.2.5.1	Nominalfraslängd	
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Fokusgruppen uppfattade alltså att man måste koncentrera sig för att förstå texten. Detta kan ha sin 
förklaring i att Överklaga beslut innehåller flera långa nominalfraser, exempelvis: ”den som beslutet 
angår och som beslutet kan anses ha gått emot”, ”skälet till varför den klagande anser att det är 
felaktigt” och ”de ramar som den tillämpade lagen ger”. De långa nominalfraserna skulle kunna verka 
tröttande på läsaren. 

4.2.5.2	Meningarnas	fundamentlängd	
Även en analys av meningarnas fundamentlängd kan ge en förklaring till varför deltagarna var 
tvungna att koncentrera sig mycket för att kunna ta till sig innehållet. Jag analyserar knappt en 
tredjedel av meningarna som vänstertunga. I hälften av fallen beror det på att de inleds med långa 
nominalfraser, i hälften på att de inleds med en bisats. Bisatserna är oftast villkorssatser, som i 
meningen ”Om [överklagandet] har kommit in i rätt tid, skickar kommunen det till den överprövande 
instansen.” Enligt min bedömning försvårar bisatsens placering knappast läsningen i fall som dessa – 
att presentera villkoret innan det som sker om villkoret uppfylls känns naturligt. De meningar som 
inleds med en lång nominalfras kan hur som helst upplevas som svårlästa. 

4.2.5.3	Andelen	facktermer	
Att fokusgruppen uppfattade texten som byråkratisk kan förklaras av att den innehåller en del juridiska 
facktermer. Några exempel är laglighetsprövning, förvaltningsbesvär, beslutsprotokoll, laglighet och 
den överprövande instansen. De flesta termerna lämnas oförklarade. Att termerna laglighetsprövning 
och förvaltningsbesvär inte förklaras bättre ledde, som vi redan har sett, till att fokusgruppen fick 
problem med att besvara faktafrågan. 

4.2.6 Resultatsammanfattning text 2 

I den här texten finns ett tydligt instruktivt syfte: att förmedla information som gör det möjligt för 
läsare som så önskar att överklaga kommunala beslut. Fokusgruppen tyckte att texten var svårläst och 
svår att förstå. Ett av de största problemen, som också visade sig genom deltagarnas osäkerhet i att 
besvara kontrollfrågan, var att åtskillnaden mellan begreppen laglighetsprövning och 
förvaltningsbesvär inte var tydliggjord. I min ideationella analys framgick att informationen om att det 
finns två typer av överklaganden saknas och att struktureringen av mikroteman i texten kan förstärka 
otydligheten. 

Fokusgruppen tyckte som sagt att texten var svårläst och var osäker på en av de viktigaste sakerna i 
texten, vart man ska skicka överklaganden. Min analys av den interpersonella metafunktionen visar att 
några språkhandlingar realiseras inkongruent, nämligen att vissa uppmaningar uttrycks som 
påståenden. Detta, tillsammans med avsaknaden av direkta tilltal, skapar en opersonlig ton i texten och 
gör förmodligen också att läsarna blir osäkra på instruktionen. Fokusgruppen efterfrågade just att 
instruktionerna borde vara tydligare. 

Att texten var relativt svårläst motiverade fokusgruppen med att man måste koncentrera sig för att 
förstå den och att den hade ett byråkratiskt språk. Den textuella analysen tydde också på detta. Texten 
innehåller både komplexa nominalfraser och meningar vilka gör den informationstät. Att den uppfattas 
som byråkratisk kan bero på att den innehåller flera facktermer som inte förklaras.  
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4.3 Analys av text 3 – Årsredovisning 2014 

4.3.1 Textens kontext 

Kommuninvånarna har, enligt den demokratiska traditionen, rätt att ta del av kommunens ekonomiska 
redovisning och andra handlingar. Det här kan sägas utgöra förutsättningarna för situationskontexten 
för Årsredovisning 2014. Textens primära mottagare är invånare och företag som är intresserade av 
kommunens ekonomi. Texten är en sammanfattning av årsredovisningen för budgetåret 2014 och dess 
syfte är helt enkelt att erbjuda information om det ekonomiska läget för detta budgetår. Till skillnad 
från tidigare två texter syftar denna text inte till att läsaren ska kunna utföra en specifik handling, utan 
endast till att ge läsaren en bild av det ekonomiska läget. Textens ursprung är inte helt klart. Vad gäller 
den intertextuella kontexten så finns förstås en stark koppling till själva årsredovisningen, samt till 
sammanfattningar av tidigare årsredovisningar och även till andra kommuners årsredovisningstexter. 

4.3.2 Fokusgruppens synpunkter 

Fokusgruppen tyckte överlag att texten var begriplig. Samtliga deltagare svarade rätt på faktafrågan, ”I 
hur hög grad genomför nämnderna det de ska göra?”. Rätt svar är ”till mer än 90 %”, vilket framgår av 
meningarna: ”Sollentuna kommun har en god målstyrning och uppfyllandegrad när det gäller 
nämndernas åtaganden. Mer än 90 procent av det som beslutats har blivit genomfört.” En av 
deltagarna var dock osäker på sitt svar eftersom hen inte var säker på om det var nämnderna som 
genomförde mer än 90 procent av det som beslutats, eller om det var någon annan. 

När jag bad deltagarna diskutera om texten var konkret framgick det att de hade olika syn på vad detta 
innebär. Vissa menade att den var konkret eftersom de inte tyckte att den innehöll överflödig 
information, inte ”flummade iväg”. Andra verkade mena att konkret mer hade med ordvalen och 
formuleringarna att göra och ansåg att texten innehöll vissa abstrakta fraser som var svåra att förstå, 
till exempel ”God ekonomisk hushållning”. (Detta är i själva verket ett namn på ett antal bestämmelser 
i kommunallagen, men det förstod inte deltagarna). 

Deltagarna var eniga om att texten var formell och opersonlig då den saknade du-tilltal. De verkade 
dock inte tycka att detta orsakade några större problem i just denna text. Något värre var det i så fall 
med överskådligheten. En deltagare menade att man tappade bort sig bland alla siffror som redovisas i 
texten och föreslog att man hade kunnat redogöra för dessa i en tabell eller figur istället. En annan 
deltagare påpekade att det var svårt att hitta länken till den fullständiga årsredovisningen, eftersom 
denna är placerad allra längst ned på sidan, under en lista med länkar till äldre årsredovisningar. 

Utifrån fokusgruppens synpunkter har jag valt att analysera texten med hjälp av den ideationella och 
den textuella metafunktionen. Med den ideationella analysen hoppas jag kunna fånga in vissa av 
problemen med överskådligheten. Med den textuella analysen vill jag förklara varför textens språk 
upplevdes som abstrakt samt osäkerheten hos en av deltagarna vad gäller svaret på faktafrågan. Jag har 
endast analyserat de textuella begrepp som kan kopplas till abstraktionsgrad, eftersom övriga textuella 
aspekter inte verkade orsaka några problem hos fokusgruppen. Anledningen till att jag inte kommer att 
göra en interpersonell analys är att denna text, till skillnad från de två tidigare, inte syftar till att 
läsaren ska kunna utföra någon handling. Jag menar att interpersonella drag såsom du-tilltal och 
direkta språkhandlingar blir mindre viktiga i en icke-handlingsorienterad text, där läsaren inte har en 
så central roll. Antagligen var det därför som fokusgruppen inte upplevde textens opersonliga stil som 
något större problem. 
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4.3.3 Ideationell analys 

4.3.3.1	Makro-	och	mikroteman	
En analys av makro- och mikroteman kan ge en förklaring till att fokusgruppen uppfattade 
Årsredovisning 2014 som oöverskådlig. Nedan visas min analys av textens makro- och mikroteman: 

Makrotema för texten: Årsredovisning 2014 (mening 1–12) 
      Mikrotema 1: Årsredovisningens innehåll (mening 2) 
      Mikrotema 2: Resultat (mening 3–10) 
            Mikrotema 2.1: Kommunens ekonomi (mening 3) 
            Mikrotema 2.2: Kommunens genomförandegrad (mening 4–5) 
            Mikrotema 2.3: Koncernens ekonomi (mening 6) 
            Mikrotema 2.4: Resultatens innebörd (mening 7–10) 
      Mikrotema 3: Övriga noteringar om årsredovisningen (mening 11–12) 
            Mikrotema 3.1: Datum för beslut (mening 11) 
            Mikrotema 3.2: Tillgång till fullständig redovisning (mening 12) 
 

Makrotemat för texten uttrycks explicit i textens rubrik, Årsredovisning 2014. Samtliga mikroteman 
knyter an till makrotemat och man uppfattar inte att något tema saknas. Styckeindelningen följer 
mikrotemana väl, förutom att textens första stycke (efter ingressen) innehåller fyra mikroteman, 
nämligen ”årsredovisningens resultat”, ”resultat”, ”kommunens ekonomi” och ”kommunens 
genomförandegrad”. Även om stycket inte är särskilt långt hade det kanske tjänat på att delas upp i 
flera, särskilt då det innehåller en del siffror vilket gör det lite svårläst. Inget mikrotema uttrycks 
explicit genom underrubriker. Som sagt klagade fokusgruppen just på överskådligheten och 
uppräkningen av siffror. 

4.3.4 Textuell analys 

4.3.4.1	Andelen	abstrakta	substantiv	
Fokusgruppen menade alltså att texten innehåller abstrakta formuleringar, vilka i vissa fall försvårade 
begripligheten. Detta får stöd i analysen av andelen abstrakta substantiv. Substantiven i texten är 
nästan uteslutande abstrakta. I hög grad beror det på att många substantiv är substantiveringar, det vill 
säga avledningar av verb och adjektiv. Några exempel är utfall, finansiering, soliditet, målstyrning, 
åtaganden och realisationsvinster. Att vissa av dessa också kan räknas som facktermer och inte 
förklaras bör försvåra begripligheten ytterligare för en läsare utan ekonomiska förkunskaper, även om 
det inte var något som fokusgruppen anmärkte på. 

4.3.4.2	Andelen	passiva	verb	
En av deltagarna var som sagt osäker på vem som utfört mer än 90% av det som beslutats i 
kommunen, vilket var en avgörande detalj för att kunna besvara faktafrågan. En analys av textens 
passiva verb kan förklara varför. Texten innehåller fyra passiva verb, vilket inte är ett obetydligt antal 
med tanke på att texten är ganska kort. I samtliga fall har agenten strukits – det framgår alltså inte vem 
som utför handlingarna. Det är inte heller så lätt att utifrån kontexten sluta sig till vem agenten är. Så 
var alltså fallet i meningen ”Mer än 90% av det som beslutats har blivit genomfört”. Då fokusgruppens 
medlemmar besvarade faktafrågan var de tvungna att ta hjälp av meningen före för att lista ut vem som 
genomförde det som beslutats. Denna mening lyder ”Sollentuna kommun har en god målstyrning och 
uppfyllandegrad när det gäller nämndernas åtaganden”. Den deltagare som uttryckte en osäkerhet 
kring svaret tyckte att det var svårt att lista ut vem agenten i den passiva meningen var, även om hen 
alltså gjorde en korrekt gissning. I övriga passiva meningar i texten är det ännu svårare att bestämma 
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agenten, exempelvis i meningen ”De goda resultaten visar på att kommunens ambitioner om att 
använda resurser effektivt och förbättra kvaliteten i verksamheterna uppfylls”. Omgivande meningar 
ger ingen ledtråd om vem som uppfyller ambitionerna – det skulle kunna vara kommunen i stort eller 
bara nämnderna. 

4.3.5 Resultatsammanfattning text 3 

Textens syfte är att informera kommuninvånarna och andra intresserade om kommunens ekonomiska 
läge och målet är därmed att läsarna ska få en god uppfattning om kommunekonomin. Enligt 
fokusgruppen var texten som helhet begriplig och faktafrågan besvarades korrekt. Däremot ansågs den 
inte vara helt överskådlig, bland annat med hänvisning till att en mängd siffror presenterades på ett 
ostrukturerat sätt. Min analys av den ideationella metafunktionen visade också att det finns drag som 
kan försvåra överskådligheten: Det första stycket efter ingressen innehåller fyra implicita mikroteman 
i ett svep. Tillsammans med presentationen av siffror kan det bli lite svårt att hålla isär, vilket alltså 
också kom till uttryck i fokusgruppens diskussion. 

Vidare ansågs texten innehålla abstrakta formuleringar som var svåra att tolka. Min textanalys 
bekräftade att texten innehåller många abstrakta substantiv, ofta bildade genom substantivering, som 
gör texten abstrakt. Texten har också några passiva satser vars agent är svår att identifiera. Detta 
skapade osäkerhet hos en deltagare i fokusgruppen då hen skulle besvara faktafrågan.  

Jag valde att inte analysera den interpersonella metafunktionen då texten inte är direkt 
handlingsorienterad och läsaren inte har en så central roll i textens innehåll. 

4.4 Analys av text 4 – Revisorer  

4.4.1 Textens kontext 

Enligt den demokratiska traditionen har kommuninvånarna rätt att få en inblick i hur kommunen styrs 
och är organiserad, vilket utgör förutsättningarna för texten Revisorers situationskontext. Textens 
läsare får antas vara invånare som av olika anledningar vill lära sig mer om kommunens revisorer. 
Enligt webbredaktörerna besöks sidan där texten finns ganska sällan, men precis som alla andra texter 
från kommunen måste texten ändå följa språklagen, det vill säga vara begriplig. Som för texten 
Årsredovisning 2014 är målet med Revisorer inte att läsarna ska kunna utföra någon specifik handling 
efter att ha läst texten. Syftet är istället att läsaren ska få ökad kunskap om kommunens revisorer och 
deras verksamhet. Textens ursprung är inte helt klart, men troligtvis har någon av revisorerna deltagit i 
produktionen av texten. Vad gäller den intertextuella kontexten samspelar Revisorer med 
kommunallagen, revisionsreglementet och skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”. Alla 
tre nämns öppet i texten. Dessutom har de flesta kommuner i Sverige texter om sina revisorer på sina 
webbplatser. 

4.4.2 Fokusgruppens synpunkter 

Denna text kritiserades av fokusgruppen framför allt för att den hade ett så formellt språk, även om de 
inte tyckte att den innehöll särskilt många facktermer. Med formellt språk verkade de snarare mena att 
den var väldigt informationstät då den radade upp mycket fakta på en gång. Dessutom uppfattades 
texten som opersonlig. En deltagare uttryckte det så här: ”Texten riktar sig inte till den som läser den”. 
Å andra sidan verkade de inte mena att detta ledde till några större begriplighetsproblem. Hur som 
helst ansågs texten vara överskådlig eftersom den innehåller två punktlistor och flera underrubriker.  
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När det kommer till faktafrågan – ”Har revisorerna endast som uppgift att kontrollera nämndernas 
verksamhet?” – är resultaten något svårtolkade. Två deltagare svarade ”ja”, de andra två ”nej”. Rätt 
svar är ”nej” eftersom revisorerna även har, för att citera texten, ”som mål att arbeta förebyggande och 
rådgivande”. Det visade sig dock att en av de deltagare som svarade ”ja” hade problem att tolka själva 
frågan. Hen visste inte om jag med ”i uppgift att” menade detsamma som ”som mål att” och blev 
därmed förvirrad. En deltagare verkade hur som helst tolka frågan så som jag tänkt, men svarade ändå 
fel. Hen menade att informationen om att revisorerna arbetar förebyggande och rådgivande gick hen 
förbi. Över huvud taget verkade deltagarna som sagt ha problem med att texten innehöll många olika 
fakta som krävde uppmärksamhet.  

Precis som för föregående text har jag för denna text valt att grunda analysen i den ideationella och 
den textuella metafunktionen. Fokusgruppens kommentarer tydde inte på några egentliga problem på 
det ideationella planet, men jag menar att en analys av textens makro- och mikroteman ger en bra 
helhetsbild av texten. Att göra en textuell analys kändes relevant för att kunna förklara fokusgruppens 
upplevelse av språket som faktatungt eller informationstätt. Anledningen till att jag inte analyserat 
texten utifrån den interpersonella metafunktionen är densamma som för texten innan; texten är inte 
handlingsorienterad och läsarens roll i texten därmed inte så central. 

4.4.3 Ideationell analys 

4.4.3.1	Makro-	och	mikroteman	
Nedanstående uppställning visar min analys av textens makro- och mikroteman: 

Makrotema: Kommunens revisorer (mening 1–10) 
        Mikrotema 1: Mål för revisorernas verksamhet (mening 1–5) 
                 Mikrotema 1.1: Granskning av nämnderna (mening 1–2 (punktlistan)) 
                 Mikrotema 1.2: Redovisnings- och verksamhetsrevision (mening 3–4) 
                 Mikrotema 1.3: Förebyggande och rådgivande arbete (mening 5) 
        Mikrotema 2: Valda revisorer (mening 6–7 (punktlistan)) 
        Mikrotema 3: Revisorernas roll (mening 8) 
        Mikrotema 4: Revisionsarbetets lagliga riktlinjer (mening 9) 
        Mikrotema 5: Externa revisorer (mening 10) 
 

Textens makrotema är ”kommunens revisorer”. Detta uttrycks explicit, dels i huvudrubriken 
Revisorer, dels i den direkt följande underrubriken Presentation av Sollentuna kommuns revisorer. 

Textens brödtext är indelad i två avsnitt med varsin rubrik, Mål för revisorernas verksamhet och 
Verksamhetsbeskrivning. Det första avsnittet består just av den information som har mikrotemat ”mål 
för revisorernas verksamhet”. Rubriken återspeglar alltså innehållet i avsnittet. Det andra avsnittet 
består av övriga mikroteman, alltså ”valda revisorer”, ”revisorernas roll”, ”revisionsarbetets lagliga 
riktlinjer” och ”externa revisorer”. Rubriken Verksamhetsbeskrivning kan ifrågasättas ur 
begriplighetssynpunkt – det är exempelvis inte uppenbart att mikrotemat ”valda revisorer”, vilket 
består av en uppräkning av nuvarande revisorer, ska räknas som en del av verksamhetsbeskrivningen. 
Dessutom kan man undra om inte ”mål för revisorernas verksamhet”, alltså temat i det första avsnittet,  
borde ingå under Verksamhetsbeskrivning. 

Mikrotemanas ordning i förhållande till varandra kan också diskuteras. Exempelvis hade det inte varit 
orimligt att låta mikrotemat ”revisorernas roll” inleda texten. Temats enda mening, ”Revisorerna är 
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kommunfullmäktiges kontrollinstrument”, hade kunnat fungera bra som en introduktion till textens 
innehåll. 

Det är svårt att utifrån fokusgruppsamtalet säga om det som framkommit i ovanstående analys 
verkligen påverkar begripligheten. Fokusgruppen menade ju att texten var överskådlig, då den 
innehåller både punktlistor och underrubriker. Min slutsats blir att texten på ett rent grafiskt plan är 
välstrukturerad, vilket nog i sig underlättar för läsaren. På ett innehållsligt plan visar dock analysen att 
texten hade kunnat struktureras om för att återspegla innehållet på ett mer begripligt sätt. 

4.4.4 Textuell analys 

4.4.4.1	Nominalfraslängd	
Fokusgruppen verkade alltså uppleva texten som informationstät, vilket kan ha varit anledningen till 
att en av deltagarna missade informationen om att revisorerna arbetar förebyggande och rådgivande. 
Informationstätheten kan undersökas genom en analys av nominalfraslängd. Texten består i hög grad 
av nominalfraser, av vilka flera får räknas som långa. Några exempel är ”den omfattning som följer av 
god revisionssed”, ”ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt” och 
”överensstämmelse med bestämmelser och rekommendationer i kommunallagen, revisionsreglementet 
och ’God revisionssed i kommunal verksamhet’”. Nominalfraserna gör texten informationstät. 

4.4.4.2	Meningarnas	fundamentlängd	
Man skulle kunna tänka sig att även meningarnas fundamentlängd kan ha bidragit till att texten 
uppfattades som informationstät. Textanalysen visade dock att så inte var fallet. Texten innehåller 
endast en vänstertung mening, nämligen ”Under innevarande mandatperiod, åren 2015-2018, har 
kommunfullmäktige, för granskning av kommunens verksamhet, utsett fem revisorer”. Övriga 
meningar är alltså högertunga och bör ur denna aspekt inte uppfattas som svårlästa. Som en parentes 
kan nämnas att flera meningar innehåller adverbiella inskott, precis som ovanstående exempelmening, 
vilket skulle kunna bidra till att de upplevs som komplexa.  

4.4.4.3	Andelen	abstrakta	substantiv	
Fokusgruppen ville inte direkt beteckna texten som abstrakt. Jag valde ändå att analysera andelen 
abstrakta substantiv då jag noterade att den faktiskt innehåller betydligt fler abstrakta än konkreta 
substantiv. Av dessa är många verbal- eller adjektivsubstantiv, alltså grammatiska metaforer, 
exempelvis: lydelse, verksamhet, omprövningar och överrensstämmelse. Substantiveringarna bidrog 
dock troligen till att deltagarna upplevde texten som informationstät. 

4.4.5 Resultatsammanfattning text 4 

Texten Revisorer syftar till att ge läsaren ökad kunskap om kommunens revisorer och deras 
verksamhet. Fokusgruppen upplevde texten som informationstät. Detta får stöd i min textuella analys 
som visar att texten innehåller många långa nominalfraser och flera substantiveringar. De senare gör 
dessutom, tillsammans med många andra abstrakta substantiv, texten relativt abstrakt. Problemen på 
det textuella planet ligger troligen bakom att åtminstone en av deltagarna svarade fel på faktafrågan. 
Fokusgruppsamtalet pekade inte på några problem på det ideationella planet. Den ideationella 
textanalysen visade dock att textens struktur och rubriker hade kunnat återspegla innehållet på ett mer 
begripligt sätt, även om texten rent grafiskt är väl utformad. Jag valde att inte analysera den 
interpersonella metafunktionen då läsaren inte har en så central roll i textens innehåll.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer jag först att sammanfatta mina resultat utifrån den systemisk-funktionella 
lingvistikens tre metafunktioner. Därefter tolkar jag resultaten och drar slutsatser, samt diskuterar 
resultaten i relation till tidigare forskning. Innan jag avslutar reflekterar jag också över min metod och 
hur den kan ha inverkat på resultaten. 

5.1 Sammanfattning  
Syftet med min studie har varit att undersöka begripligheten i fyra av Sollentuna kommuns 
webbtexter. Resultatet visar att alla fyra webbtexter innehåller drag som kan försämra begripligheten. 
Vilka drag det gäller skiljer sig till viss del åt mellan texterna. Nedan sammanfattar jag resultatet. Jag 
utgår från de tre metafunktionerna och de antaganden om vad som påverkar begripligheten som jag i 
avsnitt 1.1 knöt till varje metafunktion. 

5.1.1 Den ideationella metafunktionen 

Genom att undersöka den ideationella metafunktionen ville jag ta reda på om texternas delar hänger 
ihop innehållsligt och om det saknas viktig information. I åtminstone tre av texterna fanns det problem 
som kunde knytas till den ideationella metafunktionen. I den första texten, Fråga dina förtroendevalda 
politiker, saknades information om den frågetjänst som texten beskriver, nämligen vilken typ av tjänst 
det är och hur man når den. Deltagarna i fokusgruppen hade svårt att förstå hur de skulle gå till väga 
för att nå politikerna. En deltagare uppfattade inte ens att det fanns en specifik frågetjänst. Det senare 
kan förklaras av att textens huvudämne eller makrotema inte uttrycks tillräckligt explicit. Även i den 
andra texten, Överklaga beslut, saknades viktig information; nämligen att det finns två typer av 
överklaganden. Detta gjorde att fokusgruppen inte kunde enas om vart man ska skicka sin överklagan. 
I min textanalys framgick också att struktureringen av textens innehåll kan förstärka otydligheten. Den 
fjärde texten, Revisorer, saknade ingen viktig information men textanalysen visade att textens struktur 
och rubriker hade kunnat återspegla innehållet på ett mer begripligt sätt.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att innehållet i samtliga texter hänger ihop i den mening att 
alla delar av texterna knyter an till texternas huvudämnen. Vissa texter skulle dock tjäna på att 
struktureras annorlunda. Dessutom saknas viktig information i två av texterna, vilket ledde till direkta 
begriplighetsproblem hos fokusgruppen. 

5.1.2 Den interpersonella metafunktionen 

Genom att undersöka den interpersonella metafunktionen ville jag ta reda på om texternas mottagare 
adresseras med ett tydligt tilltal och om sändarens intentioner är tydligt uttryckta. Utifrån 
fokusgruppsamtalen gjorde jag bedömningen att den interpersonella funktionen var mest relevant att 
analysera i de två texter som är direkt handlingsinriktade och i vilka läsaren utgör en central roll. I den 
första texten, Fråga dina förtroendevalda politiker, visade både gruppsamtalet och textanalysen att 
den interpersonella betydelsen fungerade bra. Mottagaren adresserades med ett tydligt du-tilltal och 
sändarens intentioner framgår tydligt genom kongruenta språkhandlingar. I den andra texten, 
Överklaga beslut, saknas ett personligt tilltal till läsaren och en del uppmaningar uttrycks inkongruent 
som påståendesatser. Det visade sig vara svårt att koppla dessa faktorer till direkta 
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begriplighetsproblem hos fokusgruppen, men de skulle kunna bidra till osäkerheten om vart man ska 
skicka överklagan. Fokusgruppen efterfrågade nämligen tydligare instruktioner, vilket skulle kunna 
åstadkommas genom du-tilltal och kongruenta uppmaningar.  

Sammanfattningsvis adresseras texternas mottagare med ett tydligt tilltal och sändarens intentioner är 
tydligt uttryckta i en av de två texter där det är som mest relevant, men inte i den andra. Det är dock 
svårt att säga om det i den senare texten kan leda till några direkta begriplighetsproblem.  

5.1.3 Den textuella metafunktionen 

Genom att undersöka den textuella metafunktionen ville jag ta reda på om informationen i texterna är 
komprimerad och om innehållet uttrycks på ett abstrakt sätt. Utifrån fokusgruppsamtalen gjorde jag 
bedömningen att den textuella funktionen var relevant att analysera i tre av texterna, i vilka vissa 
textuella drag upplevdes som problematiska. Det gällde texterna Överklaga beslut, Årsredovisning 
2014 och Revisorer. Textanalysen visade att Överklaga beslut och Revisorer hade ett informationstätt 
och komprimerat språk med bland annat långa nominalfraser. I Revisorer var detta särskilt påtagligt 
och ledde förmodligen till att en av deltagarna i fokusgruppen svarade fel på faktafrågan. Textanalysen 
visade också att Årsredovisning 2014 och Revisorer hade abstrakta drag såsom substantiveringar och 
passiva verb med struken agent. Det senare var troligen orsaken till att en deltagare var osäker på 
svaret på faktafrågan till texten Årsredovisning 2014. 

Sammanfattningsvis är informationen i tre av texterna uttryckt på ett komprimerat eller abstrakt sätt, 
vilket i något fall ledde till direkta begriplighetsproblem hos fokusgruppen. 

5.2 Diskussion av resultaten 

5.2.1 Slutsatser och rekommendation 

Utifrån ovanstående sammanfattning kan man dra slutsatsen att de brister i texterna som var lättast att 
koppla till direkta begriplighetsproblem hos fokusgruppen låg på det ideationella planet. Framför allt 
gällde det avsaknad av viktig information men också att huvudämnet inte framgick tillräckligt tydligt. 
Brister på det textuella planet var något svårare att knyta till direkta begriplighetsproblem, men i ett 
par fall gjorde textens komplexitet samt abstraktionsgrad att fokusgruppen blev osäker på innehållet. 
Brister på det interpersonella planet – avsaknad av du-tilltal och direkta uppmaningar – var svårast att 
koppla till fokusgruppens förståelse av texterna.  

Man skulle kunna tolka resultaten som att det är viktigare att texten verkligen innehåller den 
information som är nödvändig både för att mottagaren ska kunna tillgodogöra sig den bild av 
verkligheten som texten beskriver samt att förstå dess intentioner, än hur denna information 
formuleras. Samtidigt bör man komma ihåg att de tre metafunktionerna samverkar och att det inte 
finns någon tydlig gräns mellan dem.  

Min undersökning utmynnar ändå i följande rekommendation till Sollentuna kommun: 

1. Viktigast för att öka begripligheten i webbtexterna är att innehållet är välstrukturerat och relevant. 
2. Förståelsen kan också underlättas genom att man förenklar den språkliga formen. 
3. Direkta tilltal och uppmaningar är av mindre vikt, men kan vara användbara i texter som syftar till 

att läsaren ska kunna utföra en särskild handling. 
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5.2.2 Resultatens relation till tidigare forskning 

Att de största begriplighetsproblemen uppstår om relevant information helt utelämnas bekräftas av 
Gunnarssons (1982) studie av lagtexter. En anledning till att information utelämnas tror jag kan vara 
att skribenten är så pass förtrogen med sitt ämne. För en kommunjurist är det troligtvis uppenbart att 
det finns två olika typer av överklaganden. En informatör som har varit med i arbetet att ta fram en 
webbaserad frågetjänst kan lätt glömma att läsaren faktiskt inte ens vet om att frågetjänsten existerar. 
Detta understryker hur viktigt det är att sändaren är uppmärksam på och kan betrakta texten också ur 
mottagarens perspektiv. 

Ur en pragmatisk synvinkel är det kanske lite förvånande att brister på det interpersonella planet var 
svårast att koppla till fokusgruppens faktiska förståelse av texterna. Den pragmatiska teorin betonar ju 
mottagarens förståelse av sändarens intentioner, vilket borde ha att göra med interpersonella faktorer 
såsom språkhandlingar. En intressant iakttagelse, som skulle kunna förklara att jag inte hittade någon 
stark koppling, är att fokusgruppen inte upplever det de kallade opersonlighet som ett problem när 
texten inte syftar till att läsaren ska kunna utföra en specifik handling. En möjlig slutsats är att den 
pragmatiska synvinkeln ger tydligast resultat när man undersöker direkt handlingsorienterade texter. 
Endast två av de fyra texterna i mitt material är handlingsorienterade. 

När det gäller den textuella analysen stämmer mina resultat till viss del med tidigare forskning där 
komplexitet och abstraktion visats försvåra begripligheten. Här får min fokusgrupps sammansättning 
antas inverka på resultatet: samtliga deltagare har svenska som modersmål samt får anses vara vana 
läsare. Med en mer läsovan fokusgrupp, eller en fokusgrupp med svenska som andraspråk, är det 
troligt att bristerna på det textuella planet hade ställt till med lite större problem för deltagarna. 
Reichenbergs studie visade ju att det framför allt var andraspråkselever som förstod innehållet i 
lärobokstexterna bättre när texterna tillfördes variablerna röst och kausalitet (Reichenberg 2000: 140–
141). Flera av de språkdrag som Reichenberg menar tillför texterna röst kan beskrivas som att de 
ligger just på det textuella planet, bland annat kortare meningsfundament och aktiva verb. 

5.3 Metodreflektion 
Min metod har varit att använda textanalys tillsammans med fokusgruppsamtal för att undersöka vilka 
språkliga drag i texterna som påverkar begripligheten. Jag anser att det har fungerat mycket bra att 
kombinera textinterna och textexterna metoder på detta sätt. Att kunna jämföra resultaten från 
textanalysen med fokusgruppens faktiska förståelse har varit givande och bör ha ökat både 
undersökningens validitet och reliabilitet. Det har också varit värdefullt att ha kunnat tillbringa så 
mycket tid på kommunhuset för att få en inblick i texternas kontexter.  

Vad gäller textanalysen anser jag att samtliga analysbegrepp som jag använde var relevanta och kunde 
peka på brister hos texterna. De täckte dessutom in aspekter på flera språkliga nivåer. Det hade varit 
fördelaktigt att undersöka fler texter för att kunna dra säkrare slutsatser och på så vis höja 
reliabiliteten. Som sagt var detta dock inte förenligt med den tidskrävande, kvalitativa analys jag 
gjorde. 

Vad gäller fokusgruppsamtalen tycker jag att antalet deltagare var lagom. Det blev en bra diskussion 
där alla deltog. Dock kan sammansättningen av deltagare, som nämndes i diskussionen ovan, ha 
inverkat på resultatet på så sätt att alla var vana läsare och hade svenska som modersmål. Det hade 
varit intressant att ha en eller flera andraspråkstalare i gruppen för att höja validiteten i 
undersökningen. Att samtalen var strukturerade, det vill säga i hög grad styrda av mig som 
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samtalsledare, menar jag kan ha haft både positiv och negativ effekt ur validitetssynpunkt. Fördelen är 
som tidigare nämnts att jag kunde försäkra mig om att alla de aspekter som jag ville undersöka 
verkligen togs upp. Nackdelen är att det finns en risk att vissa relevanta åsikter aldrig kom fram. I 
efterhand har jag också kommit fram till att det hade varit en god idé att låta fokusgruppen besvara fler 
faktafrågor om texternas innehåll, eftersom det visade sig vara vad som bäst fångade in faktiska 
begriplighetsproblem. 

5.4 Avslutning 
Min förhoppning är att resultaten av min undersökning ska vara till hjälp för Sollentuna kommun och 
även andra kommuner i arbetet med att öka begripligheten i sina webbtexter. Min studie understryker 
hur viktigt det är att skribenten ser texten ur mottagarens perspektiv och ställer sig de enkla men 
avgörande frågorna ”vad vet läsaren om ämnet?” och ”vad vill läsaren få ut av texten?”. Detta tror jag 
räcker långt för att uppfylla det demokratiska mål som språklagen ger uttryck för – varje medborgares 
rätt att förstå och ta del av aktuell samhällsinformation. 
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Bilaga 1 – Utvalda texter 

Text 1 (Hämtad 2016-03-06) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

(Listan fortsätter med 14 namn till). 

_________________________________________________________________________________ 

 

Text 2 (Hämtad 2016-03-06) 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Text 3 (Hämtad 2016-03-06) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Text 4 (Hämtad 2016-03-06) 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 – Formulär till fokusgruppen 

Text 1 – Fråga dina förtroendevalda politiker 

Hur gör man för att ställa frågor till politikerna? 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Diskutera var på skalorna nedan som texten befinner sig!  
 
Lättläst               Svårläst 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Personlig             Opersonlig 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Överskådlig           Oöverskådlig 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Konkret              Abstrakt 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Informell               Formell 
1__________2__________3__________4__________5 
 

Text 2 – Överklaga beslut 

Om man vill överklaga ett beslut, vart ska man då skicka överklagandet? 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Diskutera var på skalorna nedan som texten befinner sig!  
 
Lättläst               Svårläst 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Personlig             Opersonlig 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Överskådlig           Oöverskådlig 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Konkret              Abstrakt 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Informell               Formell 
1__________2__________3__________4__________5 
 



 

Text 3 – Årsredovisning 

I hur hög grad genomför nämnderna det de ska göra? 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Diskutera var på skalorna nedan som texten befinner sig!  
 
Lättläst               Svårläst 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Personlig             Opersonlig 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Överskådlig           Oöverskådlig 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Konkret              Abstrakt 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Informell               Formell 
1__________2__________3__________4__________5 
 

Text 4 – Revisorer 

Har revisorerna endast som uppgift att kontrollera nämndernas verksamhet? 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Diskutera var på skalorna nedan som texten befinner sig!  
 
Lättläst               Svårläst 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Personlig             Opersonlig 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Överskådlig           Oöverskådlig 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Konkret              Abstrakt 
1__________2__________3__________4__________5 
 
Informell               Formell 
1__________2__________3__________4__________5 
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