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Sammandrag
I uppsatsen presenteras en studie av språks och bilders betydelse i två versioner av en myndighets
broschyr. Syftet är att undersöka om innehållet i originalversionen av broschyren är detsamma i en
lättläst version av broschyren, eller om lättlästanpassningen påverkar innehållet. Endast
originalversionen innehåller bilder, vilket gör att jag vill se vilka betydelser som bilder tillför till ett
informationsmaterial. Broschyrerna är ”Välkommen till Arbetsförmedlingen” och motsvarande
broschyr skriven på lättläst svenska. Jag granskar deras innehållsliga skillnader genom att använda
mig av en sociosemiotisk teoriram med en analysmetod inom den systemisk-funktionella
grammatiken, samt en analys av broschyrernas utformning och en lexikal analys. Resultaten visar
att broschyrernas utformning påverkar innehållet. På lexikal nivå skiljer sig broschyrerna åt och
bilderna som används i originalversionen av broschyren bidrar också till skillnader. I och med
ordbyten och utlämnande av bilder i den lättlästa versionen, förändras broschyrens innehåll och den
positiva bilden av Arbetsförmedlingen blir inte lika framträdande som i originalversionen.
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1 Inledning
Texter finns på många platser i det svenska samhället. Vi läser texter i böcker och tidningar, på
datorer och surfplattor, i reklam, i SMS och på många fler ställen. I och med teknikens framväxt har
alltmer information börjat spridas digitalt och samhällets ökande textmängd leder till att det ställs
högre krav på människors läsförmåga idag än tidigare.
År 2005 la den dåvarande svenska regeringen fram propositionen Bästa språket, ett förslag om en
samlad svensk språkpolitik för att främja det svenska språket. I propositionen görs följande
konstaterande: ”En levande demokrati, där medborgarna deltar i det offentliga samtalet och kan
göra sina röster hörda, förutsätter klara och begripliga myndighetstexter” (Bästa språket 2005:1).
Med andra ord, dagens samhällsinformation ska finnas tillgänglig för alla i det svenska
demokratiska samhället, oavsett behov. I Språklagen (2009:600 § 11) fastställs det att språket i
offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Begriplighet värderas högt bland
svenska myndigheter idag och myndigheter har därför börjat anpassa sitt språkbruk för att det ska
bli mer lättläst (Forsberg 2012:14). En anledning till det är att minska klyftan mellan människor
med olika grader av läsförmåga (Lundberg & Reichenberg 2008:9 ff.).
Men vad innebär det egentligen att texter blir mer lättlästa? Myndigheten för tillgängliga medier
(MTM), som har det statliga uppdraget ”att göra texter tillgängliga för människor som av olika
anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsare” (MTM 2015a), har samlat ett antal punkter
för att definiera en lättläst text (MTM 2015b). De förklarar att en lättläst text ska:


utgå från läsaren – texten ska anpassas till vilken typ av läsare den vänder sig till



ha en tydlig röd tråd – texten ska ta tag i läsaren direkt



bestå av vardagliga ord och korta rader (inte alltid korta meningar)



ha en genomtänkt layout där text och bild ska samspela



ha en luftig formgivning – den text som läsare möter ska inte vara avskräckande



ha ett tydligt sammanhang – läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper.

Punkterna ovan beskriver dels texters övergripande nivå, med anvisningar om hur text ska utformas
och formges grafiskt, dels texters innehållsliga nivå, med råd om hur ord ska användas för att skapa
en tydlig text. Eftersom texters utformning ändras på olika vis vid lättlästanpassning finner jag det
intressant och viktigt att studera ifall en texts innehåll är detsamma efter att textens form har
ändrats. Jag vill alltså se om lättlästanpassning påverkar texters innehåll. Jag väljer att undersöka
detta genom att granska två versioner av en broschyr från Arbetsförmedlingen, i form av en
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originalversion och en version som är lättlästanpassad, där originalversionen innehåller bilder och
den lättlästa versionen saknar bilder.
Parallellt med den ökade mängden texter i samhället, och däribland lättlästa texter, har användandet
av bilder ökat explosionsartat i västvärlden under de senaste åren och mycket av samhällets
informationsmaterial innehåller idag bilder. Skrift och bild fungerar som betydelseskapande
element som tillsammans utgör en helhet och jag vill undersöka om dessa beståndsdelar påverkar
innehållet i två versioner av samma informationsmaterial.
Jag väljer att undersöka två versioner av en broschyr från Arbetsförmedlingen eftersom det är ett
offentligt material som många kommer i kontakt med. Materialet har en bred målgrupp och ska
kunna förstås av alla svensktalande som är arbetslösa. Den information som återfinns i den lättlästa
versionen av broschyren har samma syfte som originalversionen, vilket är att informera människor
om Arbetsförmedlingen och dess funktioner. Att det finns en lättlästanpassad version av broschyren
medför att fler människor kan ta del av myndighetens information utifrån sina egna förutsättningar.
Jag ser därför Arbetsförmedlingens informationsmaterial som viktigt att granska.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka om innehållet skiljer sig åt mellan två versioner av
samma broschyr. Jag vill med andra ord se om lättlästanpassningen påverkar innehållet. Eftersom
endast den ena broschyren innehåller bilder, vill jag undersöka vilka betydelser som bilder tillför till
ett informationsmaterial. Jag tänker mig att det läggs mer ansvar på språket i den lättlästa
broschyren, eftersom den inte innehåller några bilder, vilket ska bli intressant att studera.
För att granska broschyrernas innehåll utgår jag ifrån ett antal frågeställningar. Min huvudfråga är:


Hur förändras textinnehållet i en broschyr efter att den har bearbetats till lättläst?

Denna fråga kan besvaras på många olika sätt. Jag väljer att begränsa mig till ett antal underfrågor:


Hur är texterna utformade?



Vilka händelser kommer till uttryck i broschyrernas skrift och bilder?



Vilka är de huvudsakliga aktörerna som lyfts fram i broschyrernas skrift och bilder?



Vilka lexikala skillnader finns det mellan broschyrerna?

I samtliga frågeställningar fokuserar jag på att undersöka skillnader mellan de två versionerna av
Arbetsförmedlingens broschyr.
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2 Bakgrund och tidigare forskning
I det följande kapitlet redogör jag för bakgrunden till min uppsats samt presenterar tidigare studier
av lättlästa texter. Jag börjar med att belysa bakgrunden till att arbeta med lättläst information i
Sverige och sedan förklarar jag skillnaden mellan begreppen lättläst och klarspråk. Därefter ger jag
ett antal exempel på hur tidigare studier av lättlästa texter har sett ut. Jag avslutar kapitlet med några
ord om hur forskningsläget ser ut idag och om den här studiens perspektiv på lättlästa texter.

2.1 Lättläst och klarspråk
1987 bildades LL-stiftelsen, som senare bytte namn till Centrum för lättläst och som den första
januari 2015 började arbeta under Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). De arbetar för att
göra texter tillgängliga för alla som har lässvårigheter eller är otränade läsare och detta gör de bland
annat genom att producera lättlästa böcker, tidningar och webbtexter via LL-förlaget. MTM hävdar
att drygt 13 % av Sveriges vuxna befolkning har ett behov av att läsa lättlästanpassade texter (MTM
2015a).
En lättlästanpassad text har genomgått en speciell textbearbetning med syftet att bli extra lätt att
läsa. Målgruppen för lättlästa texter är mycket bred, eftersom det finns många anledningar till varför
man kan vara i behov av lättlästa texter (Sundin 2007:16 ff.). Det kan till exempel handla om
lässvårigheter i form av dyslexi eller afasi, demens, funktionsnedsättningar eller människor som inte
har svenska som modersmål och därför är i behov av att läsa lättlästa texter på svenska (MTM
2015a).
Ett annat begrepp som syftar på hur myndighetstexter kan göras tillgängliga för alla, är klarspråk.
Språkrådet definierar klarspråk som en anpassning av myndighetstexter, skrivna på ett vårdat,
enkelt och begripligt språk (Institutet för språk och folkminnen 2015).
Myndigheten för tillgängliga medier menar att klarspråksbegreppet har beröringspunkter med
begreppet lättläst, men att det finns tre punkter som skiljer begreppen åt (MTM 2013:3):


För det första riktar sig lättläst till specifika målgrupper av flera olika slag



För det andra handlar lättläst inte enbart om myndighetsspråk eller det som ligger nära
myndighetsspråket. Lättläst har ett mycket bredare verksamhetsfält, som inkluderar till
exempel skönlitteratur och dagstidningsspråk



För det tredje omfattar lättlästtraditionen även frågor om layout, illustrationer, grafisk
formgivning med mera, vilket klarspråk inte gör
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2.2 Lättlästhet i dåtid och nutid
De första studierna av lättlästa texter i Sverige kom på 1980-talet, i samband med att de första
lättlästa texterna skrevs. På den tiden riktades lättlästa texter till människor med intellektuella
funktionsnedsättningar.
En tidig studie av mottagandet av lättlästa texter är Göranssons (1986) utvärdering av
nyhetstidningen 8 SIDOR, som hon skrev på uppdrag av forskningsstiftelsen ALA. I studien
undersöker Göransson (1986) hur människor med funktionsnedsättningar uppfattar olika texters
abstraktionsnivå, rubriker, skiljetecken, bilder med mera, för att se hur funktionshinder påverkar
läsförståelse (Göransson 1986:49 ff.). Hennes slutsats är att lättlästhet och lättförståelighet inte
alltid är samma sak. Hon förklarar att en svår text inte nödvändigtvis blir mer begriplig för att den
skrivs med stora bokstäver och ett naturligt radfall, och hon hävdar att det viktigaste som en text bör
innefatta för att underlätta läsning, är ett konkret textinnehåll och en förenklad språkbyggnad
(Göransson 1986:54).
Trots att Göranssons (1986) konstateranden gjordes för 30 år sedan och lättlästa texter och deras
målgrupp har förändrats sedan dess, verkar hennes slutsatser överensstämma ganska väl med
dagens syn på lättlästhet (Jfr Forsberg 2012, Lundberg & Reichenberg 2008, Olsson Kihl 2005
m.fl.) I dagens digitala samhälle har vi dessutom tillgång till fler hjälpmedel än tidigare för att mäta
läsbarhet, exempelvis datorer.
Lundberg och Reichenberg (2008) behandlar bland annat detta i boken Vad är lättläst? (2008). De
presenterar ett antal läsbarhetsformler som kan användas för att mäta läsbarhet, både med och utan
datorers hjälp. Den mest kända läsbarhetsformeln i Sverige, enligt Lundberg och Reichenberg
(2008:39), är LIX (som betyder läsbarhetsindex). Formeln konstruerades av pedagogikforskaren
Carl-Hugo Björnson år 1968 och används för att räkna ut texters läsbarhet, genom att addera
förekomsten av långa ord i en text (ord med fler än sex bokstäver) mätt i procent, med textens
genomsnittliga meningslängd, mätt i antalet ord. Ju högre LIX-värdet är i en text, desto mer svårläst
är texten (Lundberg & Reichenberg 2008:39).
Det finns en hel del kritik riktad mot läsbarhetsformeln LIX (Lundberg & Reichenberg 2008:39 f.).
Kritiker menar att korta ord nödvändigtvis inte behöver vara lättare att förstå än långa ord och
läsbarhetsformeln kritiseras för att den inte tar tempus och andra faktorer i beaktande. Men
Lundberg och Reichenberg (2008:40) hävdar att läsbarhetsformeln är användbar, bara man är
medveten om att den utgår ifrån att långa ord i genomsnitt är svårare att förstå än korta ord och att
formeln endast bör appliceras på färdigskrivna texter.
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En nackdel som Lundberg och Reichenberg (2008:50) nämner med läsbarhetsformler över lag är att
de inte tar hänsyn till varje läsares egna förutsättningar. Författarna förklarar att formler är
mekaniska och endast utgår ifrån texters utseende, vilket leder till att två texter från olika genrer kan
få samma LIX-resultat. Lundberg och Reichenberg (2008:50) hävdar att en texts läsbarhet baseras
på mer än bara dess utseende, så som läsares förkunskaper om ämnet, syntax, ordförråd med mera,
och påpekar att läsbarhetsformler därför ska ses som komplement till andra utvärderingsinstrument
som undersöker texters svårighetsgrad.

2.3 Lättlästa myndighetstexter
Många forskare har riktat in sig på att studera myndigheters lättlästa texter. En av dessa är Forsberg
(2014) och hon lyfter en viss problematik kring lättlästa myndighetstexter. Enligt Forsberg
(2014:28) bearbetas myndighetstexter ofta till lättlästa versioner i två eller tre led; först skrivs en
myndighetstext på ett förvaltningsspråk, sen skrivs den om till en klarspråkstext och i nästa steg
bearbetas texten till en lättläst version. Hon menar att det är problematiskt att lättlästa texter skrivs
med utgångspunkt i andra texter, eftersom det begränsar texternas utformning och innehåll.
Ett annat problem som Forsberg (2014:28) påpekar, är att myndigheter inte alltid publicerar sina
texter som lättlästa versioner. Därför menar Forsberg (2014) att läsare av lättlästa texter inte har
tillgång till samma utbud som andra läsare har.
Forsberg (2012) behandlar även lättlästa myndighetstexter i sin magisteruppsats, där hon jämför
yttre grafiska och inre språkliga faktorer i sex stycken lättlästa texter och deras originalversioner.
Texterna består av webbtexter som finns publicerade på myndigheternas offentliga webbsidor. Min
uppsats påminner om Forsbergs (2012) på ett flertal punkter, men jag använder mig av ett annat
angreppssätt än Forsberg (2012) för att studera broschyrers innehållsstruktur. Detta för att bredda
det lättlästa forskningsfältet ytterligare.
Forsberg (2012) kommer fram till att de studerade myndigheterna sällan är subjekt i texterna och
menar att det medför att en del av myndigheternas ansvar försvinner. Hon konstaterar dessutom att:
”användningen av personligt läsartilltal skapar en närhet till läsaren samtidigt som avsändarens
omtal i tredje person och myndigheternas relativa osynlighet i texterna ökar avståndet mellan
parterna” (Forsberg 2012:54).
En annan studie som behandlar lättläst samhällsinformation är Olsson Kihls (2005)
magisteruppsats. Hon utför intervjuer med tio vuxna funktionshandikappade elever, för att
undersöka hur begripliga fyra lättlästa myndighetstexter är. Olsson Kihl (2005) kommer fram till
att de analyserade texterna ofta lyckas förmedla ett övergripande budskap till informanterna, men
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misslyckas med att förmedla detaljer. Svårigheterna som uppstår beror på ordval, abstrakta
förklaringar, innehållsliga otydligheter samt att texterna kräver förkunskaper som informanterna
inte har (Olsson Kihl 2005:58 f.).
En studie som behandlar originalversionen av broschyren ”Välkommen till Arbetsförmedlingen”,
som även min uppsats behandlar, är Ljungs (2013) examensarbete om klarspråk och pathos i
myndighetstexter. Hon undersöker hur arbetssökande ungdomar i åldrarna 19–25 år förhåller sig
till Arbetsförmedlingens informationsmaterial, genom att dels granska broschyrens innehåll, dels
intervjua arbetssökande informanter inom åldersgruppen och dels utforma en egen version av
informationsbroschyren, som enligt henne är mer målgruppsanpassad än Arbetsförmedlingens
broschyr (Ljung 2013:10 f.).
Ljungs (2013:37) resultat visar att Arbetsförmedlingens informationsbroschyr fungerar väl vad
gäller språk, formgivning och dispositionsstruktur, men hon hävdar att broschyrens begriplighet kan
ifrågasättas. Ljung (2013) menar att myndigheten inte anpassar sin information till arbetssökande i
olika åldersgrupper och det leder till att läsbarheten brister, eftersom broschyrens innehåll är alltför
omfattande och ställer höga krav på läsarens motivation och förkunskaper (Ljung 2013:11). Ingen
av de intervjuade ungdomarna i Ljungs (2013) fokusgrupp visar sig ha läst Arbetsförmedlingens
broschyr, vilket enligt informanterna beror på ett alltför tungt textinnehåll, och Ljung (2013) skalar
därför bort en del information när hon skapar en ny version av informationsbroschyren (Ljung
2013:39 ff.).
Sedan Ljung (2013) skrev sin uppsats har Arbetsförmedlingen utformat en lättläst version av
broschyren ”Välkommen till Arbetsförmedlingen”, som ungdomar och vuxna kan läsa om de vill ha
information om myndigheten skriven på lättläst svenska.

2.4 Bildanvändning i lättlästa texter
Ett flertal forskare som studerar lättlästa texter uttrycker åsikter om att använda bilder i förhållande
till lättläst skrift. År 1986 konstaterar Göransson (1986) att bilder ”verkar ha mycket stor betydelse
för att man ska få en uppfattning om artiklarnas innehåll” (Göransson 1986:60) och syftar på
artiklar i nyhetstidningen 8 SIDOR.
De lättlästa myndighetstexter som Forsberg (2012) studerar innehåller färre bilder, grafiska
markeringar och länkar än originalversionerna av texterna. Forsberg (2012) hävdar att det resulterar
i att den rent språkliga utformningen bär hela de lättlästa myndighetstexternas innehåll (Forsberg
2012:54).
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Olsson Kihl (2005) påpekar att de lättlästa texter som hon studerar i sin magisteruppsats uteslutande
består av text. Hon nämner ett flertal studier som hävdar att bilder kan underlätta en texts förståelse
(Göransson 1986 m.fl.) och föreslår att forskning bör göras kring hur illustrationer stödjer
samhällsinformation (Olsson Kihl 2005:56).
Enligt Holsanova (2010) räcker en språklig beskrivning oftast inte till för att ensamt uttrycka ett
innehåll, utan den behöver kompletteras med bilder (Holsanova 2010:52). Ericson (2010) uttrycker
att ”hur text och bild stämmer överens […] är en ytterst väsentlig del av den lättlästa
framställningen” (Ericson 2010:11).
Sundin (2007) menar att bilder med fördel bör användas som komplement till löpande text på
webben. Bilder hjälper läsare att minnas och förstå vad de har läst och det finns till och med läsare
som använder bilder som en lässtrategi, enligt Sundin (2007). Därför menar hon att det är viktigt att
välja bilder med stor omsorg, så att text och bild handlar om samma sak. Därmed hjälper bilder till
att förstärka texters budskap (Sundin 2007:142).
Sammanfattningsvis väljer de flesta av dagens studier av lättlästa texter att utgå ifrån den
traditionella grammatiken, med fokus på läsbarhet utifrån formella aspekter, så som
meningsbyggnad, radfall, bisatser och övrig syntax, och i vissa fall grafisk formgivning, för att
undersöka hur textinnehåll förändras när en text bearbetas till lättläst (Jfr Olsson Kihl 2005 m.fl.).
Jag anser att det behövs ett annat perspektiv än den traditionella grammatiken för att studera
lättlästa texter. Jag tycker att det är viktigt att undersöka hur lättlästanpassning påverkar en
broschyrs innehåll. Därför väljer jag att granska vilka innehållsliga skillnader som uppstår när en
myndighetsbroschyr skrivs om till en lättläst version, med hjälp av bland annat en sociosemiotisk
teoriram som beskrivs i kapitel 4. Jag undersöker också hur textens form och ordval förändras i och
med lättlästanpassningen.

3 Material
Den myndighet som tillhandahåller det informationsmaterial som studeras i denna uppsats är
Arbetsförmedlingen. Det är en förvaltningsmyndighet som många kommer i kontakt med någon
gång i livet i samband med sökande efter arbete. Arbetsförmedlingen är därför en viktig punkt i
mångas liv och tillhandahåller viktigt och allmänt informationsmaterial som riktas till många.
Myndigheten når ut till arbetssökande bland annat genom broschyren ”Välkommen till
Arbetsförmedlingen”, som är en instruerande broschyr som delas ut till nyinskrivna på
Arbetsförmedlingen och broschyrens funktion är att förmedla information om myndigheten och
12

beskriva vilka möjligheter som inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen har. Mer specifikt
informerar broschyren om vilka Arbetsförmedlingen är, hur den arbetssökande kan gå till väga för
att få hjälp, vilka rättigheter man som arbetssökande har, information om att söka jobb och
information om vilka tjänster som myndigheten erbjuder.
Broschyren finns skriven på flera olika språk och det finns två versioner av den svenska broschyren:
en originalversion och en version som är lättlästanpassad. I denna uppsats jämför jag
originalversionen av broschyren, som består av 20 sidor och 3241 ord, med dess lättlästa
motsvarighet, som består av 34 sidor och 3280 ord.
Originalversionen är tryckt i januari 2014 och den lättlästanpassade broschyren trycktes i maj 2014.
Den förstnämnda har ett innehåll som består av skrift och bild och den sistnämnda broschyren
består endast av skrift, med undantag för broschyrens omslagsbild. Bilderna i originalversionen är
tio stycken till antalet och har varierande storlek. Båda broschyrerna är tryckta i färg.
Storleksmässigt är texten mindre i originalversionen.
En svaghet med mitt val av material är materialets omfång. Två broschyrer, som sammanlagt består
av 54 sidor, är en begränsad textmängd som gör att jag inte kan dra några generella slutsatser om
hur lättlästa texter skiljer sig från texter som inte är lättlästanpassade. Men mitt mål med denna
uppsats är inte att dra några generella slutsatser, utan snarare att ingående analysera två broschyrer,
utifrån valda delar av analysmetoder, för att skapa en djupare förståelse för hur skillnader och
likheter kan se ut. Jag tror att en fördel med materialets omfång är att det kan leda till en mer
uttömmande analys än om jag hade valt ett större material.
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4 Teori och metod
För att jämföra innehållsliga skillnader i Arbetsförmedlingens broschyrer utgår jag ifrån en
sociosemiotisk teoriram. I det följande kapitlet beskrivs denna teoriram övergripande samt min
metod för denna uppsats. Metoden motsvaras i både bild och skrift och jag riktar främst in
metodbeskrivningen på de delar av metoderna som jag tillämpar i denna uppsats.

4.1 Sociosemiotik
Sociosemiotik är en teori som grundades av språkforskaren Michael Halliday. Inom sociosemiotiken
menar man att allt betydelseskapande är socialt motiverat och grundat i att människor behöver
skapa mening tillsammans med andra. Enligt teorin finns svaren på varför språket och övrig
kommunikation ser ut och fungerar som de gör, i de sociala sammanhangen. Halliday menar att det
bildas resurser inom språk och kommunikation, som kallas semiotiska resurser, som hjälper
människor att uttrycka betydelser. Med andra ord, den som talar, skriver, fotograferar eller
bildredigerar behöver språkliga och bildliga hjälpmedel för att kunna uttrycka de betydelser som
man eftersträvar med sin kommunikation. Inom tal- och skriftspråk är språkets grammatik den
resurs som används för att skapa betydelser och inom bildspråk uttrycks betydelser genom resurser i
form av avbildade föremål, människors blickar med mera. Beroende på vilka språkliga uttryck man
väljer att använda, skildras verkligheten på olika sätt, enligt sociosemiotiken (Björkvall 2009:12
ff.).

4.1.1 Systemisk-funktionell grammatik
Systemisk-funktionell grammatik, hädanefter förkortad till SFG, är en språkmodell inom
sociosemiotiken som sätter betydelse och funktion i fokus. Detta är en skillnad gentemot den
traditionella grammatiken, där form är utgångspunkten.
Holmberg och Karlsson (2006), som har presenterat SFG med svenska termer, förklarar att SFG ses
som ett redskap som skapar betydelse i kommunikation mellan människor. De beskriver SFG som
en betydelsebaserad grammatik, som säger något om hur vi människor förhåller oss till varandra
och hur vi med grammatikens hjälp skapar en meningsfull verklighet av våra intryck (Holmberg &
Karlsson 2006:12). Med SFG som metod menar Holmberg och Karlsson (2006:11 f.) att man kan
studera vad talare och skribenter gör, varför de gör som de gör och hur de hade kunnat göra
annorlunda. Två grundläggande frågor inom SFG är: Vad gör vi med språket? och Vad vill vi ha
sagt? (Holmberg & Karlsson 2006:18).
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SFG är indelad i tre metafunktioner (se vidare Holmberg & Karlsson 2006:18 f.) och jag väljer att
rikta in mig på den ideationella metafunktionen, som hjälper oss att beskriva våra erfarenheter av
världen runt omkring oss (Holmberg & Karlsson 2006:18). På så sätt vill jag avtäcka den bild av
världen som Arbetsförmedlingen ger i sina broschyrer och se om framställningen skiljer sig åt
mellan broschyrerna eller inte. Genom att utgå ifrån den ideationella metafunktionen hoppas jag
kunna besvara mina frågeställningar om vilka händelser och aktörer som lyfts fram i broschyrerna
och se om originalversionens innehåll bevaras eller förändras i och med anpassningen av den
lättlästa versionen.

4.1.2 Multimodalitet
Inom sociosemiotisk textanalys kan man, förutom att analysera texter, även analysera bilder i
förhållande till skrift. Metoden för denna visuella analys kallas multimodal analys. Björkvall (2009)
har presenterat denna analysmetod med svenska termer och han beskriver den som en praktisk
analys av multimodala texter, där en multimodal text omfattar en kombination av flera
kommunikationsformer. Björkvall (2009) riktar främst in sig på multimodala texters visuella
element, så som design, bilder, illustrationer, layout och typografi, som allt som oftast står i relation
till skrift (Björkvall 2009:8).
Multimodal analys motsvarar SFG och utgår ifrån att analysera betydelser, som i detta sammanhang
uttrycks genom både skriftspråk och bilder. För att uttrycka dessa kombinerade
kommunikationsformer använder Björkvall (2009) ett textbegrepp som skiljer sig från vardagliga
och vetenskapliga definitioner. Han introducerar ett utvidgat textbegrepp, där text inte bara
innefattar skrift utan även visuella element i form av bilder och illustrationer. Huvudpoängen med
det utvidgade textbegreppet menar Björkvall (2009) är att ta in och tolka alla betydelsebärande delar
av en text, så som typsnitt och kameravinklar till exempel, och se dem som textens
kommunicerande och betydelseskapande funktioner (Björkvall 2009:7).

4.2 Analysmetod
Jag analyserar broschyrerna ”Välkommen till Arbetsförmedlingen” och motsvarande broschyr
skriven på lättläst svenska, både på en övergripande och innehållslig nivå. Det beror på att jag vill
undersöka hur texternas utformning ser ut, vilket kan påverka texternas läsbarhet, och om
originalversionens innehåll förändras i och med lättlästanpassningen. Jag börjar med att göra en
analys av broschyrernas utformning. Därefter övergår jag till en sociosemiotisk textanalys, som
innefattar två delar: en SFG-analys, där språket studeras på satsnivå, och en visuell analys, där
bilder studeras. Slutligen undersöker jag vilka lexikala skillnader som finns mellan broschyrerna
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och jämför vilka ordval som skiljer texterna åt. I följande avsnitt beskriver jag hur analyserna går
till.

4.2.1 Analys av utformning
När jag tittar på hur broschyrerna är utformade, jämför jag vad som skiljer dem åt, vad gäller:


rubriker



stycken



grafiska meningar



textstorlek



typsnitt



radbrytningar



styckemarkering



radavstånd



språkliga felaktigheter



bilder.

Denna analys omfattar alla sidor i broschyrerna, inklusive fram- och baksidor. När jag presenterar
resultatet för denna analysdel bifogar jag illustrationer som visar hur broschyrernas utformning ser
ut.
Anledningen till varför jag undersöker skillnader i broschyrernas utformning är för att se vilka
ändringar som har gjorts, vilket säger något om hur Arbetsförmedlingen har gått till väga för att
anpassa den lättlästa broschyren till sin målgrupp. Broschyrernas utformning kan ses som verktyg
som används för att bjuda in läsaren till interaktion. Genom att analysera utformningen hoppas jag
kunna säga något om hur broschyrerna kan tas emot av sina läsare. Texters utformning påverkar
läsupplevelsen och en otydlig struktur kan göra en text svårläst. En broschyr som är lättläst bör vara
både strukturellt och språkligt anpassad, så att inga grafiska eller lexikala hinder stör
läsupplevelsen.

4.2.2 Transitivitetsanalys
För att ta reda på vilka händelser som kommer till uttryck i Arbetsförmedlingens skrift och vilka
huvudsakliga aktörer som lyfts fram, det vill säga vem eller vilka som de riktar sina broschyrer till,
väljer jag att undersöka broschyrernas skrift på satsnivå. Jag åstadkommer detta genom att vända
mig till den ideationella metafunktionen inom SFG och utför en transitivitetsanalys (Holmberg,
Karlsson & Nord 2011:22). Med språket som hjälpmedel kan man, enligt SFG, se vad som händer i
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texter, hur något i en text förhåller sig till något annat och vilka som är inblandade i en texts
händelseförlopp. Detta går, enligt SFG och den ideationella metafunktionen, att utläsa genom att
identifiera en texts processer, vilket är betydelser som ger uttryck för att någonting sker inom
språket, det vill säga något utförs, händer, uppfattas, sägs eller är, i en text (Holmberg & Karlsson
2006:73). Processer realiseras ofta genom verb. Här nedan följer ett exempel på hur
processfördelningen kan se ut i en grafisk mening i den lättlästa broschyren (Arbetsförmedlingen
2014b:8). Följande mening innehåller två satser och därmed två processer, eftersom ”[e]n sats
kännetecknas av att den innehåller en process” (Holmberg & Karlsson 2006:76). Jag har markerat
processerna nedan i fetstil.
Tabell 1. Exempel på processfördelning
Platsjournalen

en

är

tidning

med

platsannonser

för

dig

som

process 1

jobb.

söker
process 2

Det går att identifiera två processer i exempelmeningen ovan, en i varje sats, och processerna
sammanfaller i det här fallet med de två huvudverben, som även kallas processkärnor.
En process kan även uttryckas av en hel verbgrupp, vilket kallas verbfras inom den traditionella
grammatiken. Då innefattar processen flera verb, som alla realiserar samma process, men det finns
alltid bara ett verb i en verbgrupp som realiserar processkärnan (Holmberg & Karlsson 2006:76 f.).
I tabell 2 visas ett exempel på detta. Exemplet består av en sats som kommer från normalversionen
av broschyren (Arbetsförmedlingen 2014a:9). Jag har markerat processen som helhet i fetstil och
strukit under processkärnan.
Tabell 2. Exempel på verbgrupp
Om

du

har

varit

process

processkärna

utan

jobb

länge

[…]

Processkärnan i satsen i tabell 2 består av verbet varit, eftersom det står för verbgruppens
huvudbetydelse. De verb i en verbgrupp som inte är huvudverb kallar Holmberg och Karlsson
(2006:77) för hjälpverb. I exemplet ovan är har alltså satsens hjälpverb.
Processkärnor avgör vilka som är deltagare i en sats. Deltagare är de personer och föremål som är
involverade i processer, det vill säga de som deltar i eller berörs av det som sker. Varje sats har en
förstadeltagare, som processen utgår ifrån, och en andradeltagare, som påverkas av eller som binds
ihop med förstadeltagaren. I satsen Platsbanken är en tidning med platsannonser från tabell 1, binds
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Platsjournalen, som är satsens förstadeltagare, och en tidning, satsens andradeltagare, ihop av
satsens process, verbet är.
Holmberg och Karlsson (2006:78 ff.) kategoriserar processer i fyra processtyper, med tillhörande
deltagare. Författarna förklarar att processer som till exempel att springa och att vara inte beskriver
samma typ av skeende, och menar att olika processer därför tillhör olika typer av händelser. De fyra
processtyperna är materiella processer, mentala processer, relationella processer och verbala
processer. Många materiella processer i en text tyder på att språket är konkret och har en berättande
struktur. Förstadeltagaren i en materiell process kallas aktör. Det är den agerande deltagaren som
processen utgår ifrån. Användandet av mentala processer resulterar i en text med fokus på personers
tankar och upplevelser. Förstadeltagaren i en mental process är den som upplever processen och
kallas därför upplevare. Många relationella processer i en text leder till ett opersonligt och abstrakt
språkbruk. Förstadeltagaren i en relationell process har antingen rollen som bärare, utpekad eller
existerande. Bäraren ingår i relationella processer där någons eller någots egenskaper beskrivs. Den
utpekade förstadeltagaren ingår i relationella processer som pekar ut något och ger det en etikett
eller en identitet. Den existerande förstadeltagaren står som ensam deltagare i en relationell process
och ingår i processer som beskriver att något finns eller existerar. En text som innehåller många
verbala processer refererar ofta till vad människor säger och uttrycker. Förstadeltagaren i en verbal
process är talaren och det är hen som yttrar sig (Holmberg & Karlsson 2006:80, 85, 89 f., 94 f.,
113). För en mer utförlig beskrivning av processtyper och deltagare, se Holmberg och Karlsson
(2006:73–115).
I min transitivitetsanalys studerar jag både överordnade och underordnade satser, det vill säga
huvudsatser och bisatser med den traditionella grammatikens termer. Jag väljer att göra en
transitivitetsanalys, där jag identifierar broschyrernas processtyper och förstadeltagare, eftersom jag
vill se hur broschyrernas språk skiljer sig åt på satsnivå och vilka händelser och huvudsakliga
aktörer som Arbetsförmedlingen lyfter fram i broschyrerna. I min transitivitetsanalys utesluter jag
alla andradeltagare och omständigheter, och fokuserar på processer och förstadeltagare. Detta för att
analysen inte ska bli alltför omfattande.
Holmberg, Karlsson och Nord (2011:24) konstaterar att man vid en transitivitetsanalys kan välja hur
djupgående man vill gå för att spåra processbetydelser i texter. Jag väljer att gå en formell väg och
strikt granska broschyrernas finita satser, för att identifiera satsernas processkärnor. I och med
avgränsningen till finita satser utesluter jag alla infinita satser i texterna och fokuserar på
huvudbetydelsen i varje finit sats. De infinita satserna i broschyrerna är få och jag bedömer att
uteslutandet av dem inte kommer att påverka min undersöknings resultat.
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4.2.3 Visuell analys
För att ta reda på vilka händelser som kommer till uttryck i två versioner av Arbetsförmedlingens
broschyr och vilka huvudsakliga aktörer som lyfts fram, vänder jag mig även till broschyrernas
bilder. Eftersom endast originalversionen av broschyren innehåller bilder, med undantag för den
lättlästa versionens omslagsbild, finner jag det intressant att studera originalversionens bilder, för att
undersöka vad de tillför till broschyren. För att ta reda på det utgår jag även här ifrån den
ideationella metafunktionen inom SFG, för att analysera processer och förstadeltagare, men denna
gång i visuella texter1, det vill säga betydelsebärande element i bilder. När jag utför min visuella
analys använder jag mig av Björkvalls (2009) utvidgade textbegrepp. Jag väljer att kalla min analys
för visuell analys istället för multimodal analys, eftersom analysen främst innefattar bilder och inte
så många andra kommunikativa element.
Processer i skrift och bild har olika benämningar, men överlappar varandra. Björkvall (2009)
förklarar att visuella processtyper i bilder brukar uttryckas genom vektorer, det vill säga linjer i
bilder som pekar i en viss riktning, till exempel en pil eller en kroppsdel som är riktad någonstans
(Björkvall 2009:63).
Bland de visuella processtyperna väljer jag att granska texternas narrativa processer, vilket är
dynamiska processer som representerar en förändring i bilder, till exempel en vinkande hand eller
en mänsklig blick (Björkvall 2009:62), och utesluter alla konceptuella processer, det vill säga
statiska representationer i bilder. Detta för att begränsa min visuella analys något och se vilka
handlingar och händelser som uttrycks i broschyrernas bilder.
Det finns fem stycken narrativa processtyper, med tillhörande deltagare som knyts till varje process.
En översikt över dessa presenteras i tablå 1.

1

När jag skriver visuella texter syftar jag på Björkvalls (2009) utvidgade textbegrepp, där begreppet text inte bara
innefattar skrift utan även visuella element i form av bilder och illustrationer (Björkvall.2009:7).
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Processtyp

Deltagare

Aktionsprocess

Aktör
Mål
Interaktör

Händelse

Mål

Reaktionsprocess

Reaktör
Fenomen
Interreaktör

Mental process

Upplevare
Fenomen

Verbal process

Talare
Utsaga

Tablå 1. Narrativa processer (enligt Björkvall 2009:63).

Aktionsprocesser innefattar processer som är kopplade till den yttre, materiella verkligheten,
utanför den mänskliga kroppen. Det kan till exempel handla om en bild där en människa riktar ett
vapen mot en annan människa. Förstadeltagaren som processen, det vill säga vapnet, utgår ifrån i en
aktionsprocess kallas för aktör och andradeltagaren, som aktören påverkar, och i det här fallet hotar
med ett vapen, kallas mål. Aktionsprocesser kan antingen vara enkelriktade, dubbelriktade eller
intransitiva (Björkvall 2009:65).
En enkelriktad aktionsprocess utgår, precis som i exemplet med vapnet ovan, från en deltagare som
påverkar en annan deltagare. Deltagarna kan antingen bestå av personer eller föremål. I exemplet
ovan utgörs deltagarna av personer och processen uttrycks med ett föremål (Björkvall 2009:65).
En dubbelriktad process utgår istället från två personer eller föremål, där båda kan sägas vara både
aktörer och mål i samma process. Ett exempel på det är en handskakning, där båda deltagarna
skakar hand med varandra och det är svårt att avgöra vem som händelsen utgår ifrån. Deltagarna
kallas i det fallet för interaktörer (Björkvall 2009:65).
En intransitiv aktionsprocess är en process som bara har en aktör och en vektor, eftersom målet
befinner sig utanför bildens ram. Det kan till exempel handla om en person som riktar sin kikare
mot ett okänt mål (Björkvall 2009:65).
Händelser har, i motsats till intransitiva aktionsprocesser, ett visuellt mål, men istället befinner sig
aktören utanför bildens ram. En vektor kan vara riktad in i en bild, till exempel ett sparkande ben,
men aktören, vars ben som sparkar, är okänd (Björkvall 2009:65 f.).
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Reaktionsprocesser kopplar samman människors inre och yttre verklighet. Dessa uttrycks alltid
genom mänskliga blickar på något eller någon. Den deltagare som tittar kallas reaktör och den eller
det som reaktören ser på kallas fenomen. När en reaktionsprocess är enkelriktad, utgår processen
från en person. Reaktionsprocesser kan också vara dubbelriktade, då två blickar möts. Deltagarna
kallas då interreaktörer. Reaktionsprocesser kan dessutom vara intransitiva, då en reaktörs fenomen
inte befinner sig i bilden (Björkvall 2009:66).
Mentala processer är, precis som reaktionsprocesser, orienterade mot människors inre verklighet.
Det som skiljer dem åt är att mentala processer är mer begränsade till det som sker i människors
inre. Dessa processer representeras visuellt genom tankebubblor i tecknade serier. I övrigt
förekommer de inte särskilt ofta. Den deltagare som vektorn utgår ifrån vid mentala processer kallas
upplevare och det som finns i tankebubblan kallas fenomen (Björkvall 2009:67).
Verbala processer uttrycks främst visuellt genom pratbubblor, men det finns även andra vektorer
som uttrycker verbala processer genom att koppla en talare till skrift, till exempel linjer. Den
deltagare som den verbala processen utgår ifrån tilldelas rollen talare och det som sägs i en verbal
process kallas utsaga (Björkvall 2009:67 f.).
Vid utförandet av min visuella analys börjar jag med att identifiera alla textelement i de visuella
texterna. Björkvall (2009:24) beskriver textelement som kommunikativa enheter som tillsammans
utgör den visuella texten. De kan vara skriftliga, visuella eller både och, och kan till exempel bestå
av rubriker, avbildade människor, blickar och logotyper. Genom att identifiera alla textelement i de
visuella texterna ringar jag in alla huvudsakliga analyselement. Därefter utläser jag vilka processer
som textelementen utför eller ingår i och vilka deltagarroller som textelementen har, för att utforska
vem som gör vad mot vem, hur någonting är, vem som tänker på vad och vad någonting har, i de
visuella texterna. Genom att utföra en visuell analys kan jag ta reda på vilken bild av verkligheten
som illustreras i broschyrernas visuella texter och vilka aktörer som lyfts fram. Min förhoppning är
att se vad som uttrycks i originalversionens visuella texter och på så sätt komma fram till ifall
innehållet påverkas av texterna eller inte.
Eftersom originalversionen av broschyren innefattar totalt tio visuella texter väljer jag att gruppera
dem i tre grupper: texter med en mänsklig deltagare, texter med två mänskliga deltagare och texter
med flera mänskliga deltagare. Jag väljer just denna indelning eftersom förstadeltagarna i samtliga
texter är människor och indelningen ser därför till att liknande texter placeras i varje grupp. Det
finns tre exempel på texter med en mänsklig deltagare, tre exempel på texter med två mänskliga
deltagare och två exempel på texter med fler än två mänskliga deltagare i broschyren. De övriga
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texterna som faller utanför min indelning är en text som visualiserar ett par händer, det vill säga en
del av en deltagare, och en text som inte innehåller några processer eller deltagare alls. I min
visuella analys analyserar jag en text ur varje grupp, det vill säga totalt tre texter. På detta sätt
hoppas jag ge en representativ bild av broschyrens texter, med exempel på olika typer av processer
och deltagare.
I de visuella texterna pekar jag ut alla narrativa processer och förstadeltagare, som en del av den
ideationella metafunktionen, och utesluter alla andradeltagare och omständigheter. Efter varje
analys finns den analyserade texten visuellt representerad och jag markerar ut textelementen på
varje bild. På en av de visuella texterna (bild 7) finns en punktlista illustrerad och av utrymmesskäl
väljer jag att korta ner den. För att se hela punktlistan hänvisar jag till originalversionen av
broschyren (Arbetsförmedlingen 2014a:5).

4.2.4 Analys på lexikal nivå
På lexikal nivå undersöker jag vilka ordbyten som sker mellan broschyrerna. Jag utför en lexikal
analys genom att granska de ordval som skiljer sig åt mellan broschyrerna. Därefter diskuterar jag
om jag kan se några betydelseskillnader mellan orden. I denna analys utgår jag ifrån broschyrernas
innehåll, det vill säga brödtexten, och utelämnar broschyrernas fram- och baksidor, eftersom dessa
nästan är identiska.
Lättlästanpassning av texter innebär ofta att förändringar sker på lexikal nivå. Jag vill undersöka
broschyrernas ordbyten eftersom den lexikala nivån betyder mycket för läsbarheten. Vilka ord
fungerar som substitut för andra? Finns det ord som behöver förklaras i texterna? Uppstår
betydelseskillnader när ord byts ut? Genom att undersöka hur Arbetsförmedlingen har gått till väga
vid ordbyten, kan jag studera hur de har anpassat den lättlästa broschyrens språk till mottagarna.
Om broschyrerna innehåller tydliga begrepp, det vill säga vardagliga ord och ger förklaringar till de
begrepp som inte är vardagliga, bidrar det till ett lättillgängligt språk. Ett exempel på tydliga
begrepp är att man hellre ska skriva Kallelse ska skickas till… än Kallelse ska utgå till…
(Myndigheternas skrivregler 2014:18).
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5 Resultat
I det här kapitlet presenterar jag resultaten för mina analyser av broschyrernas innehållsstruktur.
Först redogör jag för den övergripande strukturen och därefter beskriver jag resultaten för
transitivitetsanalysen. Sedan presenterar jag den visuella analysen och slutligen presenteras den
lexikala analysens resultat.

5.1 Övergripande struktur
I det här kapitlet redogör jag för resultatet för broschyrernas övergripande struktur. Jag börjar med
att presentera några övergripande utseendemässiga skillnader mellan broschyrerna. Därefter
presenterar jag en jämförelse mellan hur rubriker, stycken, textstorlek, bilder och ytterligare
formmässiga faktorer skiljer broschyrerna åt. Antalet sidor, grafiska meningar och ord som
förekommer i broschyrerna presenteras nedan i tabell 3.
Tabell 3. Övergripande skillnader mellan broschyrerna
Originalversionen
Skillnader
antal

Den lättlästa versionen
antal

Sidor
Grafiska meningar
Ord

34
202
3280

20
204
3241

Tabell 3 visar att den lättlästa broschyren innehåller ett något större antal ord och fler sidor än
originalversionen av broschyren. Att den lättlästa versionen är längre än originalversionen beror på
att den lättlästa broschyren har en större typstorlek än vad originalversionen har och texten tar
därför upp mer plats. Teckengraden i den lättlästa broschyren är ca 14 punkter och i
originalversionen är teckengraden ca 11 punkter. Originalversionen innehåller något fler grafiska
meningar än den lättlästanpassade versionen. En annan övergripande skillnad som tabellen inte
visar är att originalversionen innehåller bilder, vilket den lättlästa versionen inte gör, med undantag
för broschyrens omslagsbild.
Typsnitten skiljer sig åt något mellan broschyrerna. Den lättlästa textens typsnitt har seriffer och är
därmed en antikva, medan originalversionen har ett linjärt typsnitt som saknar seriffer. Språkligt
innehåller den lättlästa broschyren ett antal grammatiska felaktigheter och stavfel, exempelvis
utebliven versalisering i början av meningar och punktsättning i slutet av meningar vid ett antal
tillfällen, medan originalversionen av broschyren är korrekt skriven.
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5.1.1 Broschyrernas framsidor
De broschyrer som jag analyserar i denna uppsats har liknande förstasidor, men det finns ett antal
punkter som skiljer dem åt. En skillnad är att den lättlästa versionen har en etikett på framsidan som
markerar att broschyren är skriven på lättläst svenska. Etiketten finns placerad i broschyrens övre
högra hörn och frasen på lättläst svenska står skriven på den i versaler. Etiketten är vit och placerad
på en orange bakgrund med svart text. Den orangea bakgrunden är densamma på originalversionens
omslag.
Ett skiljetecken, i form av ett utropstecken, skiljer framsidornas rubriker åt. I övrigt är rubrikerna
desamma. Frasen Information till dig som är arbetssökande finns skriven på originalversionens
framsida och den har bytts ut till frasen Information till dig som söker jobb på den lättlästa
versionens framsida.
Pagineringen skiljer också framsidorna åt. Den lättlästa versionen har ett sidnummer, en etta,
placerad längst ner i framsidans högra hörn, medan sidnumreringen är bortplockad på
originalversionens framsida och istället börjar längre fram i broschyren.

Bild 1. Broschyren ”Välkommen till Arbetsförmedlingens” förstasidor, med originalversionen till vänster
och den lättlästa versionen till höger.

Bild 1 visar hur broschyrernas förstasidor ser ut. Omslagsbilderna är identiska och det är
sammanlagt få element som skiljer framsidorna åt.

5.1.2 Resterande sidor i broschyrerna
På efterföljande sida i broschyrerna finns en varsin innehållsförteckning placerad, som
sammanfattar alla kapitelrubriker i broschyrerna. Innehållet i förteckningarna är identiskt, men
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innehållsförteckningarna skiljer sig åt formmässigt. Originalversionens förteckning har rubriken
Innehåll skriven med ett stort typsnitt i orange färg, medan den lättlästa broschyrens förteckning
inte har någon rubrik. Skriften i förteckningarna är svart, men sidhänvisningarna är orangea i den
lättlästa broschyren och svarta i originalversionen. Originalversionen har förklaringen sid skriven
framför varje sidhänvisning, vilket inte gäller den lättlästa broschyren. Skriften är större i den
lättlästa broschyrens förteckning, och detsamma gäller de resterande sidorna i broschyren.
Originalversionen av broschyren har sitt innehåll presenterat i två textspalter, vilket förkortar
radlängden. Den lättlästa versionen har sitt textinnehåll presenterat i en spalt, men där används
radbrytning för att bilda ännu kortare rader än originalversionens. Radavståndet är något större i den
lättlästa broschyren. Ett nytt stycke markeras i originalversionen med 0,5 cm indrag, medan den
lättlästa versionen använder blankrad som styckemarkering.
En större skillnad mellan broschyrernas utformning är att originalversionen använder sig av en
ingress efter varje kapitelrubrik, som finns placerad ovanför textspalterna, medan ingressen är
bortplockad i den lättlästanpassade broschyren och textinnehållet står som brödtext istället.

Bild 2. Exempel på textstycken ur broschyren ”Välkommen till Arbetsförmedlingen”, med originalversionen
till vänster och den lättlästa versionen till höger.

Broschyrernas textstycken är tematiskt indelade och mellanrubrikerna skiljer sig ibland åt mellan
broschyrerna. Ett exempel på det visas i bild 2, där rubriken Hitta jobbet på vår webbplats används
i originalversionen och rubriken Hitta jobbet på vår webbplats – arbetsformedlingen.se används i
den lättlästa broschyren.
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En annan övergripande skillnad mellan broschyrerna är att originalversionen innehåller tio bilder i
olika storlekar. Bilderna är placerade så att de kompletterar broschyrens textinnehåll, men har dock
inga bildtexter. Den lättlästa versionen av broschyren innehåller inga bilder, med undantag för
omslagsbilden, som även återfinns på originalversionens framsida.
Vid ett antal tillfällen förekommer punktlistor i broschyrerna, som har en liknande utformning. Det
som skiljer punktlistorna åt är form och vissa ordval.

Bild 3. Exempel på punktlistor ur broschyren ”Välkommen till Arbetsförmedlingen”, med originalversionen
till vänster och den lättlästa versionen till höger.

Bild 3 illustrerar två punktlistor, en från varje broschyr, och dessa skiljer sig åt mellan broschyrerna
vad gäller form och ordval. I rubriken till originalversionens punktlista står det: Vi erbjuder alla
arbetssökande och i den lättlästa broschyrens punktlista har rubriken bytts ut till satsen: Alla som
söker jobb kan få. Men innehållet i punktlistorna är detsamma.
Broschyrernas baksidor innefattar information om kontaktuppgifter till Arbetsförmedlingen och
informationen är identisk, med ett undantag. Satsen Få inspiration och hjälp via Sveriges största
jobbsajt på originalversionens baksida har ändrats till följande sats i den lättlästa versionen: Få
inspiration och hjälp genom Sveriges största jobbsajt.
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Bild 4. Broschyren ”Välkommen till Arbetsförmedlingens” baksidor, med originalversionen till vänster och
den lättlästa versionen till höger.

Bild 4 visar att ordval, teckengrad och radbrytningar skiljer broschyrernas baksidor åt.
Sammanfattningsvis skiljer sig den layoutmässiga kompositionen åt mellan broschyrerna vid ett
flertal punkter och kompositionen organiseras på olika sätt. Olikheterna mellan broschyrernas
layout finns samlade i tabell 4:
Tabell 4. Skillnader i den grafiska strukturen mellan broschyrerna
Originalversionen
Den lättlästa versionen
Skillnader
Teckengrad
Typsnitt
Språkliga felaktigheter
Textspalter
Radavstånd
Styckemarkering
Textens utformning
Bilder

11 pkt
Linjärt typsnitt
–
Två textspalter
Något mindre
0,5 cm indrag
Rubrik, ingress, brödtext
10 stycken

14 pkt
Antikva
Grammatiska felaktigheter och stavfel
En textspalt
Något större
Blankrad
Rubrik, brödtext
–

5.2 Transitivitetsanalys
I det här avsnittet redogör jag för den ideationella textanalysen som utgår ifrån broschyrernas
innehåll. Jag börjar med att beskriva processfördelningen i texterna. Därefter beskriver jag vilka
som är förstadeltagare i broschyrerna och vilka deltagartyper som dessa personer och föremål
tillhör.

5.2.1 Processfördelning och förstadeltagare
Min processtypsanalys visar att alla processtyper förekommer i de båda texterna. Den processtyp
som förekommer mest frekvent i broschyrerna är den materiella, följd av den relationella processen.
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De mentala och verbala processerna är få i jämförelse. I tabell 5 visas en sammanställning av
broschyrernas processfördelning.
Tabell 5. Processfördelning i broschyrerna
Originalversionen
Processtyp
antal
%
Materiella processer
186
46
Mentala processer
22
6
Relationella processer
160
40
Verbala processer
32
8

Den lättlästa versionen
antal
%
184
44
30
7
168
40
39
9

Totalt

421

400

100

100

Tabell 5 visar att det inte handlar om några stora skillnader mellan broschyrernas processtyper, utan
fördelningen är jämn och det är bara några få procentenheter som skiljer resultaten åt. Det är en
något högre andel materiella processer i originalversionen av broschyren än i den lättlästa
versionen, och den lättlästa broschyren innehåller något fler mentala, relationella och verbala
processer än originalversionen, men det handlar om små marginaler. Den lättlästa broschyren
innehåller sammanlagt något fler processer än originalversionen av broschyren, vilket kan bero på
att den lättlästa broschyren innehåller fler ord än originalversionen.
En analys av förstadeltagarna i broschyrerna visar att ord som du, dina, din och dig är de
förstadeltagare som dominerar i båda broschyrerna och dessa ord består av ungefär hälften av alla
förstadeltagare i texterna. Ett exempel på en sats där dig är förstadeltagare i den lättlästa versionen
av broschyren är satsen för dig som söker jobb (Arbetsförmedlingen 2014b:8). Arbetsförmedlingen
och ord med samma referent, så som vi och arbetsförmedlare, står för 10 % av broschyrernas
förstadeltagare och en lika stor andel av förstadeltagarna består av information och tjänster som
Arbetsförmedlingen erbjuder. Ett exempel på en sats från originalversionen av broschyren där vi är
förstadeltagare är: Vi ordnar rekryteringsträffar (Arbetsförmedlingen 2014a:4).
Vid 5 % av fallen saknas det en förstadeltagare i broschyrerna. Det beror på att vissa processer är
skrivna i imperativform, till exempel tänk på och se därför till. Dessa processer innefattar ett invävt
du, vilket resulterar i ytterligare du-tilltal. I tabell 6 visas en sammanställning av de vanligaste
förstadeltagarna i broschyrerna.
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Tabell 6. Förstadeltagare i broschyrerna
Förstadeltagare
Du/dina/din/dig
Arbetsförmedlingen/vi/arbetsförmedlare
Information/tjänster från AF2
Arbetsgivare/företag
Det
Man
Anställning/yrke/jobb/arbete
Förstadeltagare saknas3
Övriga

Originalversionen
antal
%
195
49
41
10
46
12
21
5
43
11
11
3
18
5
20
5
5
1

Den lättlästa versionen
antal
%
209
50
44
10
42
10
22
5
45
11
8
2
19
5
21
5
11
3

Totalt

400

421

100

100

Tabell 6 visar att förstadeltagarna inte skiljer sig så mycket åt mellan broschyrerna. Den lättlästa
versionen innehåller en något större andel du, medan originalversionen innehåller några fler man.
Den lättlästa broschyren använder förstadeltagaren Arbetsförmedlingen lite mer frekvent, och
originalversionen har något fler förstadeltagare som består av information än vad den
lättlästanpassade broschyren har. Men sammanlagt handlar det om små marginaler som skiljer
broschyrerna åt. Den största skillnaden som tabellen illustrerar är antalet övriga förstadeltagare i
texterna. Kategorin övriga innefattar ord som till exempel vad och personer. Den lättlästa versionen
innehåller alltså fler sådana förstadeltagare än vad originalversionen innehåller.
Vid en analys av vilka typer av förstadeltagare som återfinns i broschyrerna visar det sig att de
flesta förstadeltagarna i båda broschyrerna är aktörer, följt av existerande och utpekade
deltagartyper. Därefter skiljer sig resultatet åt något mellan broschyrerna. Fördelningen illustreras i
tabell 7.

2

Jag grupperar all information och alla tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder, i form av aktiviteter, cv:n, uppgifter,
handlingsplaner, rapporter, ansökningar, tidningar m.m.
3
Vid dessa fall saknas en förstadeltagare, eftersom verben står i imperativform.
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Tabell 7. Förstadeltagarnas processtyper och deltagartyper i broschyrerna
Originalversionen
Processtyper
Deltagartyper
antal
%
Materiella
Aktör
173
43
Mentala
Upplevare
14
4
Relationella
Existerande
80
20
Relationella
Utpekad
40
10
Relationella
Bärare
38
10
Verbala
Talare
34
9
Förstadeltagare saknas
21
5

Den lättlästa versionen
antal
%
177
42
20
5
91
22
40
10
35
8
37
9
21
5

Totalt

421

400

100

100

Tabell 7 visar att deltagartypen aktör dominerar bland förstadeltagarna i broschyrerna. De
existerande deltagartyperna är också många till antalet, och följs av de utpekade deltagarna.
Därefter är antalet talare fler i den lättlästa versionen än i originalversionen, och originalversionen
har något fler bärare än den lättlästa broschyren. Det är också en något högre andel upplevare i den
lättlästa texten. Men över lag är fördelningen jämn och det handlar åter igen bara om några
procentenheters skillnad mellan broschyrerna.
Att de materiella processerna dominerar i broschyrerna leder till att den vanligaste förstadeltagaren
du agerar aktör i de flesta satserna. Detsamma gäller förstadeltagaren Arbetsförmedlingen i de båda
broschyrerna. Arbetsförmedlingens information och tjänster agerar främst aktör i den lättlästa
broschyren och nästan lika ofta hör de till den existerande deltagartypen. Det omvända gäller i
originalversionen av broschyren, där Arbetsförmedlingens information och tjänster oftast har
deltagarrollen existerande, och nästan lika ofta agerar aktör.
Sammanfattningsvis dominerar de materiella processerna i broschyrerna, vilket tyder på att
språkbruket är konkret och har en berättande struktur, eftersom många aktiva verb används. Det är
oftast du som är texternas förstadeltagare och innehar rollen som aktör i båda broschyrerna, vilket
talar för att förstadeltagaren är aktiv. Resultatet visar att fördelningen är väldigt jämn mellan
broschyrerna och inga stora skillnader mellan broschyrerna går att utläsa i broschyrernas
transitivitet.

5.3 Visuell analys
I det här kapitlet utför jag en analys av tre bilder från originalversionen av broschyren. Varje bild
representerar en grupp av bilder från broschyren, där antingen en, två eller flera mänskliga deltagare
visualiseras. I analysen använder jag mig av Björkvalls (2009) utvidgade textbegrepp.
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5.3.1 Text med en mänsklig deltagare
Bild 5 har storleken av en tolftedels sida och föreställer en kvinna (1) som står framför en
datorskärm (2). Hennes blick är inte riktad mot datorskärmen, utan istället tittar hon rakt mot
broschyrens läsare. Eftersom läsaren inte är en del av texten, utan befinner sig utanför textens ram,
fattas textens andradeltagare och därmed uttrycker kvinnans blick en intransitiv reaktionsprocess,
där kvinnan agerar reaktör. Hennes blick, leende och kroppshållning är välkomnande, som om hon
bjuder in läsaren till Arbetsförmedlingen. Hon (1) ser uppklädd ut, bär smycken och ser säker ut i
sitt handlande, vilket antyder om att hon är en arbetsförmedlare. På hennes datorskärm (2) visas
information i färgen orange, vilket är en färg som återkommer i Arbetsförmedlingens
informationsmaterial, vilket tyder på att informationen som hon arbetar med kommer från
Arbetsförmedlingen.

Bild 5. En mänsklig deltagare ur broschyren "Välkommen till Arbetsförmedlingen".

Analysen visar att kvinnan, som troligtvis är en arbetsförmedlare, möter läsarens blick, vilket ger
henne en säker utstrålning, och med ett inbjudande leende bjuder hon in läsaren till
Arbetsförmedlingen. Bild 5 signalerar att Arbetsförmedlingen är en trevlig arbetsplats där kvinnan
trivs i sin yrkesroll och att man som besökare får ett trevligt bemötande på Arbetsförmedlingen.

5.3.2 Text med två mänskliga deltagare
Bild 6 är av ett större format och täcker en hel sida i broschyren. På texten visas två textelement, en
man (1) och en kvinna (2). I bakgrunden syns en del av en anslagstavla. Mannen (1) bär en IDbricka, som markerar att han uppträder i sin yrkesroll, vilket även bekräftas i och med hans propra
klädsel. Han står lite framåtlutad och riktar sin blick och arm utanför texten, mot vad som ser ut att
vara en datorskärm. Det innebär att han ingår i en intransitiv aktionsprocess, där han är aktör och
armen är en vektor, medan målet befinner sig utanför textens ram. Han (1) ingår även i en
enkelriktad reaktionsprocess, där hans blick utgör en vektor och mannen har deltagarrollen reaktör,
medan målet som blicken är riktad mot är okänt.
Bredvid mannen står en kvinna (2) och tittar mot samma okända mål som mannen. Kvinnan ingår
därför också i en enkelriktad reaktionsprocess, där hon agerar reaktör. Mannens arm pekar ut var
31

kvinnan ska titta, vilket tyder på att han instruerar henne och hans vägledning pekar på att han har
rollen som arbetsförmedlare och hon är arbetssökande. Kvinnan (2) har heller inte en lika proper
klädsel på sig som mannen har, utan hon bär en komfortabel kofta och ett färgglatt halsband. Deras
skilda klädsel markerar olikheter mellan personerna. Men trots den propra klädstilen som
arbetsförmedlaren (1) bär, har han ett färgglatt armband runt handleden, vilket kan få honom att
kännas folklig och trevlig. Kvinnan (2) ler åt den hjälp som hon får av arbetsförmedlaren (1), vilket
kan få läsaren att känna en positiv känsla kring Arbetsförmedlingens vägledning.

Bild 6. Två mänskliga deltagare ur broschyren "Välkommen till Arbetsförmedlingen".

Analysen av bild 6 visar att arbetsförmedlaren utför en aktiv handling, medan den arbetssökande
kvinnan passivt tittar på. Textens båda deltagare ler, vilket talar för att den arbetssökande trivs med
att bli instruerad av arbetsförmedlaren. Trots kontrasten mellan arbetsförmedlarens propra klädsel
och den arbetssökandes lediga klädsel, skapas ett band mellan dem, då båda bär varsitt färgglatt
smycke. En tolkning är att man som besökare på Arbetsförmedlingen blir vägledd i rätt riktning av
legitimerade och folkliga arbetsförmedlare.

5.3.3 Text med flera mänskliga deltagare
Bild 7 består av en text som täcker en halv sida i broschyren och texten visualiserar
Arbetsförmedlingens arbetsplats. På texten finns fem personer illustrerade, varav två står placerade i
textens förgrund, två finns placerade lite längre bort i texten och en hör till bakgrunden. Alla
personer i texten är kvinnor. De fyra främre kvinnorna står och pratar två och två. De två kvinnorna
som står i förgrunden består av en arbetsförmedlare (1) och en arbetssökande (2), vilket går att
urskilja då arbetsförmedlaren står bakom en orange informationsdisk markerad med ett vitt i
Arbetsförmedlaren (1) har kroppen vänd mot läsaren och den arbetssökande (2) har ryggen vänd
mot läsaren. Deras blickar möts och de ingår därmed i en dubbelriktad reaktionsprocess, där
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deltagarna är interreaktörer. Detsamma gäller kvinnorna (3, 4) som samtalar lite längre bort i texten.
Deras kroppar är vända mot varandra och de bär båda namnskyltar, vilket tyder på att de är
arbetsförmedlare. De ingår i ett samtal med fokus riktat på varandra och de utför därmed en
dubbelriktad reaktionsprocess och har deltagarrollerna interreaktörer.
De färger som återfinns i texten är främst blå, vit och orange. Dessa färger är återkommande i
broschyren och verkar vara färger som Arbetsförmedlingen använder för att profilera sig. Därför
signalerar texten om att det är Arbetsförmedlingens arbetsplats som visas, även fast det inte står
skrivet någonstans.
Förutom reaktionsprocesser ingår de fyra främre kvinnorna i texten även i aktionsprocesser.
Samtalet mellan arbetsförmedlaren (1) och den arbetssökande (2) i förgrunden består av en
enkelriktad aktionsprocess, eftersom arbetsförmedlaren (1), som aktör, styr samtalet och använder
sig av en penna (en vektor) för att rikta uppmärksamheten och förklara någonting för den
arbetssökande (2). Samtalet mellan de båda arbetsförmedlarna (3, 4) visar på en dubbelriktad
aktionsprocess, där samtalet utgår lika mycket ifrån båda kvinnorna och deltagarna är därmed
interaktörer. I bakgrunden sker en enkelriktad reaktionsprocess, då kvinnan i bakgrunden (5) har sin
blick riktad mot en anslagstavla och kvinnan (5) agerar därmed reaktör i reaktionsprocessen.
Ovanpå texten finns en överlappande punktlista placerad, med orange bakgrund och vit och svart
skrift, vilket är färger som återkommer på flera andra platser i texten och som signalerar att samtlig
information i texten har Arbetsförmedlingen som avsändare. Skriften (6) på punktlistan består av
satsen: Vi erbjuder alla arbetssökande, skriven i versaler, följd av ett antal punkter med tjänster
som myndigheten erbjuder. Verbet erbjuder är en relationell språklig process, som kan kopplas till
vad läsaren får om hen väljer att gå fram till Arbetsförmedlingens informationsdisk. Att den
arbetssökande kvinnan (2) gestaltas med ryggen vänd mot läsaren kan tolkas som att textens läsare
och den arbetssökande kvinnan på texten är samma person.

Bild 7. Fem mänskliga deltagare ur broschyren "Välkommen till Arbetsförmedlingen".
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Analysen av denna text visar att arbetsförmedlarna illustreras som handlande människor som styr
samtal och erbjuder information. Den arbetssökande kvinnan står med ryggen vänd mot läsaren och
har sitt intresse riktat mot arbetsförmedlaren bakom informationsdisken, vilket talar för att den
arbetssökande vill be om hjälp. Detta kan skapa en igenkänning hos läsaren, eftersom den som läser
broschyren vill ha information och hjälp från Arbetsförmedlingen. Bild 7 talar för att om läsaren
kliver in i texten och tar den arbetssökande kvinnans plats får hen ta del av information och stöd
från engagerade arbetsförmedlare som arbetar vid en organiserad arbetsplats.

5.4 Lexikala skillnader
Transitivitetsanalysen i avsnitt 5.2 visar att det är små skillnader mellan broschyrerna på satsnivå.
Därför finner jag det intressant att undersöka vilka ordbyten som sker mellan broschyrerna på
lexikal nivå, för att se om dessa visar på större skillnader mellan broschyrerna.
Enligt Myndigheternas skrivregler (2014) kan många verb och verbpartiklar istället skrivas om till
flerordsuttryck, utan att betydelsen förändras, för att skapa ett ledigt språk. I boken ges några
exempel på detta, till exempel att skriva stämma överens istället för att överensstämma och att hetta
upp istället för att upphetta (Myndigheternas skrivregler 2014:20).
Detta är en metod som används vid ordbyten från originalversionen av broschyren till
Arbetsförmedlingens lättlästa version. Ordet underlätta i originalversionen skrivs om till att göra
det lättare i den lättlästa broschyren och arbetsförmågan blir förmågan att arbeta, till exempel.
I övrigt används synonymer, till exempel pengar istället för ekonomisk ersättning, och förklaringar,
som till exempel jobb som inte är annonserat istället för oannonserat jobb, för att förenkla språket i
den lättlästa broschyren. Ord som kan tänkas vara svåra att förstå skrivs om, så att vardagliga
begrepp används istället för ett myndighetsspråk. En fullständig lista över de ordbyten som har skett
mellan broschyrerna finns i bilaga 1.
Ordbytena leder till att det uppstår ett antal betydelseskillnader mellan orden som används i
broschyrerna. Uttrycket är redo i originalversionen byts ut mot ordet klarar i den lättlästa
versionen, vilket visar på en betydelseförskjutning. Uttrycket de flesta jämförs med ordet många,
vilket visar på en värderande skillnad och likaså det mesta som är värt att veta, som byts ut mot vad
du behöver veta i den lättlästa versionen, beskriver en sådan betydelseskillnad. Att konkreta
exempel byts ut mot bra exempel visar på ännu en värderande skillnad.
Att originalversionens man byts ut mot ett du tyder på att språket blir mer personligt i den lättlästa
versionen. Men det finns även ordbyten som visar på det omvända, då uttrycket vad du själv gör i
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originalversionen, byts ut mot det mer formella uttrycket din egen insats i den lättlästa versionen.
Ordet villkor i originalversionen byts ut mot krav och uttrycket kommer överens byts ut mot
bestämmer, vilket visar på ytterligare betydelseförskjutningar. Det finns även stilskillnader mellan
vissa ord. Dokument och papper är exempel på ord som har olika stilnivåer.
Ett annat ordbyte som har noterats är att ordet arbete vid vissa tillfällen byts ut mot ordet jobb i den
lättlästa versionen, men i andra fall sker det motsatta, då jobb används i originalversionen och
arbete används i den lättlästa versionen.
Sammanfattningsvis använder Arbetsförmedlingen dels flerordsuttryck för att förklara ord i den
lättlästa versionen, så som att göra det lättare istället för att underlätta, dels synonymer och
förklaringar för att förenkla språket i den lättlästa broschyren, till exempel pengar istället för
ekonomisk ersättning och arbetsformedlingen.se istället för vår webbplats. Det sker
betydelseskillnader mellan många ord som byts ut mellan broschyrerna och det handlar både om
värderande skillnader och stilskillnader. Jag kan konstatera att förändringar sker på den lexikala
nivån, vilket innebär att det språkliga innehållet skiljer sig åt mellan broschyrerna. Språket i den
lättlästa broschyren är i flera fall mer personligt och konkret än språket i originalversionen.

6 Sammanfattning
I detta avslutande kapitel sammanfattar jag min studie och besvarar mina frågeställningar. Min
huvudfrågeställning är: Hur förändras textinnehållet i en broschyr efter att den har bearbetats till
lättläst? och jag besvarar denna fråga i ett antal underfrågor som presenteras i avsnitten nedan.

6.1 Hur är texterna utformade?
Broschyrernas utformning skiljer sig åt vid ett flertal punkter. Den lättlästa versionen innehåller
bland annat ett större antal ord, fler sidor, en större teckengrad, ett tydligare typsnitt och ett större
radavstånd än originalversionen. I broschyren används också radbrytning för att bilda kortare rader.
Det tyder på att Arbetsförmedlingen har gjort flera aktiva val för att öka läsbarheten i den lättlästa
versionen av broschyren.
Analysen av broschyrernas utformning visar att det utöver anpassningen förekommer några
språkliga fel i den lättlästa versionen, något som inte gäller originalversionen av broschyren. Det
handlar om utebliven versalisering i början av meningar och punktsättning i slutet av meningar.
Man skulle kunna tänka sig att felaktigheterna har uppstått vid textens bearbetning till lättläst och
jag anser att felen ger broschyren ett slarvigt intryck och påverkar myndighetens anseende.
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De bilder som förekommer i originalversionen av broschyren har plockats bort ur den lättlästa
broschyren, vilket förvånar mig en aning, eftersom lättlästa texter enligt Myndigheten för
tillgängliga medier bör innefatta ”en genomtänkt layout [där] text och bild ska samspela” (MTM
2015b). Göransson (1986), Holsanova (2010), Sundin (2007) med flera instämmer i att bilder med
fördel bör användas som komplement till texter för att förtydliga en texts innehåll. Bilderna i
originalversionen av broschyren är deskriptiva och beskriver myndighetens funktioner, i samspel
med texten. Bilder skulle med andra ord kunna förstärka den lättlästa broschyrens budskap. Men
istället har Arbetsförmedlingen valt att plocka bort bilderna, vilket skulle kunna bero på att
broschyren inte ska bli alltför omfattande. Utan bilder består broschyren av 34 sidor, vilket är 14
sidor längre än originalversionen. Dock medför bildernas avsaknad att broschyren innefattar en stor
textmängd och det språkliga innehållet får bära hela den lättlästa broschyrens innehåll och budskap.
Ljungs (2013) undersökning visade att originalversionen av broschyren uppfattades som texttung av
informanter, och den innehåller ändå bilder.
Sammanfattningsvis har många layoutmässiga anpassningar gjorts för att göra Arbetsförmedlingens
broschyr lättlästanpassad och dess formgivning kan uppfattas som luftig. Men den lättlästa
broschyren kan också upplevas som texttung och emellanåt slarvigt utförd, vilket kan påverka
läsupplevelsen negativt.

6.2 Vilka händelser kommer till uttryck i broschyrernas skrift och
bilder?
I broschyrernas skrift är det främst materiella processer, det vill säga verb som beskriver aktiva
handlingar, som förekommer. Ett exempel på en sats med en materiell process från den lättlästa
versionen av broschyren är Om du söker jobb i Europa (Arbetsförmedlingen 2014b:8). Dessa
processer ger texterna en rörlig och fysisk karaktär och förankrar dem i tid och rum. De materiella
processernas dominans ger också texterna en berättande struktur och ett konkret språkbruk
(Holmberg & Karlsson 2006:113). Att det är just materiella processer som dominerar i broschyrerna
är inte oväntat. Dessa processer är vanligast bland samhällets alla texter och en övervägande
användning av aktiva och berättande verb tyder på att broschyrerna har ett händelserikt och
förklarande språk, vilket jag anser bidrar till en ökad läsbarhet om ett komplext ämne, så som en
statlig myndighet.
Den processtyp som används näst mest frekvent i broschyrernas skrift är relationella processer. Ett
exempel på en sats med en relationell process från originalversionen av broschyren är: Du som är
under 25 år (Arbetsförmedlingen 2014a:7). Dessa processer är typiska för texter som är analytiska,
deskriptiva och resonerande. Det stora antalet relationella processer i broschyrerna skulle kunna
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bero på att broschyrerna är deskriptiva och beskriver en myndighets funktioner. Mentala och
verbala processer förekommer också i broschyrernas skrift, men i mycket mindre utsträckning än de
övriga. Resultatet visar att processfördelningen är jämn mellan broschyrerna och endast små
marginaler skiljer antalet processtyper åt mellan broschyrerna. Det betyder att den bild av
verkligheten som träder fram i transitiviteten i princip är densamma i båda broschyrernas skrift.
I de visuella texterna som förekommer i originalversionen av broschyren är reaktionsprocesser
vanligast förekommande och varje person som visualiseras i texterna utför en reaktionsprocess. Det
betyder att många mänskliga blickar är riktade i olika riktningar i de visuella texterna, vilket är
väntat, då alla texter illustrerar människor och människors blickar ofta är riktade någonstans. De
visuella texterna innefattar också ett flertal aktionsprocesser, som alla utgår ifrån människor, vilket
talar för att flera aktiva handlingar utförs av personer i texterna. Mentala och verbala processer
förekommer inte alls i broschyrernas visuella texter. Det medför att texterna inte illustrerar
människors inre verklighet, utan snarare illustrerar konkreta händelser som sker i den yttre
verkligheten. Jag tolkar det som att texterna därmed blir lättare att förstå, då de skildrar en
verklighetstrogen och aktiv bild av Arbetsförmedlingen.

6.3 Vilka är de huvudsakliga aktörerna som lyfts fram i skrift och
bilder?
Den vanligaste förstadeltagaren i broschyrernas skrift är du, eller ord med samma referent, så som
dina, din och dig. Denna förstadeltagare dominerar i båda broschyrerna och består av närmare
hälften av alla broschyrernas förstadeltagare. I de flesta fallen har du deltagarrollen aktör. Det är
den deltagartyp som agerar i situationer, vilket tyder på att förstadeltagaren du mestadels beskrivs
som aktiv i broschyrerna. Ett exempel på det från den lättlästa broschyren är satsen: Du kan få hjälp
av din arbetsförmedlare (Arbetsförmedlingen 2014b:11).
En annan vanlig förstadeltagare i broschyrernas skrift är Arbetsförmedlingen, eller ord med samma
referent. Denna deltagare beskrivs inte alls lika ofta som du. Vid 10 % av fallen är
Arbetsförmedlingen förstadeltagare, jämfört med du, som består av 49-50 % av broschyrernas alla
förstadeltagare. Arbetsförmedlingen har också deltagartypen aktör i de flesta fallen. Ett exempel på
en sats där Arbetsförmedlingen är förstadeltagare är: Arbetsförmedlingen är öppen för alla
(Arbetsförmedlingen 2014a:3). När det handlar om skillnader mellan broschyrerna är resultaten i
princip desamma. Fördelningen är jämn och förstadeltagarna är nästan lika vanliga i båda
broschyrerna. Det är endast små marginaler som skiljer dem åt.
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I originalversionens visuella texter förekommer sammanlagt åtta deltagare och sex stycken av dessa
föreställer arbetsförmedlare. Resterande två är arbetssökande. Det innebär att arbetsförmedlare är
den vanligast förekommande förstadeltagaren i broschyrens visuella texter. Arbetsförmedlarna är
också de deltagare som ingår i och utför flest processer. I reaktionsprocesserna, som är vanligast i
broschyrernas visuella texter, har arbetsförmedlarna antingen rollen som interreaktör eller reaktör,
eftersom de antingen tittar på varandra eller på någon annan person eller något föremål. Även de
arbetssökande ingår i denna typ av process. Men arbetsförmedlarna ingår även i ett flertal
aktionsprocesser, där de innehar rollen som aktör och interaktör, medan de arbetssökande inte ingår
i aktionsprocesser. Det talar för att arbetsgivarna framstår som aktiva i de visuella texterna och utför
handlingar. De arbetssökande däremot framstår som passiva, då de står och tittar på och blir
instruerade av arbetsförmedlarna. Arbetsförmedlare är med andra ord de aktörer som lyfts fram
mest i broschyrens bilder.

6.4 Vilka lexikala skillnader finns det mellan broschyrerna?
De ordbyten som sker mellan broschyrerna finns presenterade i en tabell i bilaga 1. Tabellen visar
att Arbetsförmedlingen dels använder flerordsuttryck för att förklara ord i den lättlästa versionen, så
som att göra det lättare istället för att underlätta, dels använder synonymer, till exempel pengar
istället för ekonomisk ersättning, och dels skriver förklaringar, så som arbetsformedlingen.se istället
för vår webbplats, för att förenkla språket i den lättlästa broschyren.
Ett flertal betydelseskillnader uppstår mellan orden som byts ut mellan broschyrerna och det
handlar både om värderande skillnader och om stilskillnader. Ordet krav används i den lättlästa
versionen istället för villkor till exempel, och dessa ord har skilda betydelser.
Sammanfattningsvis sker förändringar mellan broschyrerna på den lexikala nivån, vilket medför att
språket i den lättlästa broschyren dels är mer personligt och konkret än språket i originalversionen,
dels signalerar ett förändrat innehåll i broschyren.

6.5 Diskussion och slutsatser
Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka om en broschyrs innehåll skiljer sig åt mellan
två versioner av broschyren. Jag har utgått ifrån att innehållet skulle kunna vara olika, eftersom den
lättlästa broschyren har en annan, lättlästanpassad form, vad gäller textinnehåll och grafisk
formgivning, än vad originalversionen har, och dessutom saknar bilder. Jag har därför valt att
studera hur broschyrens utformning har förändrats vid lättlästanpassningen samt vilka betydelser
bilder har, för att se om bilder eventuellt tillför något till originalversionen av broschyren, som den
lättlästanpassade broschyren saknar.
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En slutsats som jag kan dra utifrån mina analyser är att broschyrernas utformning i det här fallet
påverkar innehållet. Det är inget som märks på satsnivå, eftersom innehållet ideationellt presenteras
lika i broschyrernas skrift och processfördelningen i skriften i princip ser likadan ut i båda
broschyrerna. Men på lexikal nivå sker förändringar som påverkar innehållet i och med att ord byts
ut mot andra ord, som har andra betydelser. Att ord som villkor byts ut mot krav och fraser som
konkreta exempel byts ut mot bra exempel skapar olikheter i vad broschyren vill förmedla till
läsaren. Frasen bra exempel tyder på en lexikal betydelseförskjutning, där broschyrens sändare har
lagt in en värdering i vad som är bra. Det är en stor skillnad gentemot den objektivitet som
förmedlas i originalversionen av broschyren.
Innehållet verkar också påverkas av uteslutandet av bilder i den lättlästa broschyren. Bilderna i
originalversionen av broschyren föreställer i de flesta fall arbetsförmedlare som framstår som
aktiva, trevliga, hjälpsamma och engagerade människor och bilderna illustrerar sällan
arbetssökande. De få arbetssökande som illustreras framställs som passiva människor som är i
behov av stöd och vägledning. Bilderna används med andra ord för att profilera Arbetsförmedlingen
och framställa myndigheten som en inbjudande och organiserad arbetsplats som hjälper människor.
Eftersom de arbetssökande i bilderna är i behov av hjälp funderar myndigheten som deras räddare.
Arbetsförmedlingens dominans som bilderna illustrerar och de arbetssökandes passivitet tonas ner i
den lättlästa versionen av broschyren, eftersom bilderna inte finns med där och den framstående
positiva bilden av Arbetsförmedlingen blir inte längre lika framträdande. Istället bär språket den
lättlästa broschyrens innehåll, där förstadeltagaren övervägande består av ett du. Detta du framställs
som aktivt agerande och kan kopplas samman med den arbetssökande som läser broschyren.
Läsaren är med andra ord den aktör som lyfts fram som den främsta deltagaren i den lättlästa
versionen. I originalversionen lyfts två aktörer fram, den aktiva läsaren lyfts fram i skriften och den
engagerade myndigheten är den huvudsakliga aktören i bilderna.
Min studie är baserad på ett litet material, vilket gör att jag inte kan dra några generella slutsatser
kring lättlästa texters utformning. Det hade varit intressant att se hur fler informationsmaterial är
utformade och granska hur de framställs. Jag kan utifrån mitt material konstatera att broschyren
”Välkommen till Arbetsförmedlingens” innehåll har förändrats i och med lättlästanpassningen av
broschyren och jag kan även konstatera att Arbetsförmedlingen använder en överskådlig
formgivning och ordbyten för att anpassa textinnehållet i den lättlästa broschyren till sin målgrupp.
Men mitt resultat behöver inte betyda att detsamma gäller för andra lättlästa broschyrer och
myndighetstexter. Målet med min uppsats har varit att ingående analysera två broschyrer utifrån
valda delar av analysmetoder, för att skapa en djupare förståelse för hur skillnader och likheter i två
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versioner av samma material kan se ut och jag tycker att jag har åstadkommit detta. Min metod har
bestått av en analys av broschyrernas utformning, en transitivitetsanalys, en visuell analys och en
lexikal analys. Jag hade kunnat vända mig till andra analysmetoder för att se broschyrerna ur olika
perspektiv, men jag överlåter det till vidare studier.
Studier som denna har efterfrågats (Olsson Kihl 2005:56) och jag håller med Olsson Kihl (2005)
om att fler studier bör göras kring hur bilder och illustrationer stödjer och påverkar
samhällsinformation. Vi lever i ett samhälle där bildanvändningen ständigt växer och visuella
medieformer används allt mer för att förenkla och anpassa myndigheters samhällsinformation. Jag
efterfrågar därför fler studier om visuella medieformers betydelse och funktion i myndighetstexter.
Jag samlade in mitt material den 27 februari 2015 och under skrivprocessens gång har det visat sig
att Arbetsförmedlingen har tagit bort broschyrerna ”Välkommen till Arbetsförmedlingen” och
motsvarande broschyr skriven på lättläst svenska, som jag har studerat i denna uppsats, från sin
hemsida och bytt ut dem mot nya versioner. Detta skedde den 18 mars 2015 och de nya versionerna
innehåller bland annat andra bilder än de bilder som jag har studerat. Det vore intressant att ta reda
på varför myndigheten har valt att byta ut broschyrerna och vad man har valt att ta bort samt behålla
i de nya broschyrerna. Ännu en möjlig studie vore att intervjua Arbetsförmedlingen och andra
myndigheter om deras arbete kring lättläst, för att se hur de tänker vid utförandet av lättläst
informationsmaterial.
Sammanfattningsvis har Arbetsförmedlingen tagit till metoder för att lättlästanpassa sin broschyr.
Samtidigt har innehållet i broschyren förändrats, i och med lättlästanpassningens ordbyten och
uteslutande av bilder. Det medför att broschyren inte längre uttrycker samma sak, utan den
framträdande bilden av Arbetsförmedlingen som en positiv myndighet försvinner och fokus ligger
snarare på den aktiva läsaren. Den lättlästa versionen av broschyren innehåller dessutom språkliga
fel, vilket påverkar de lättlästa läsarna. De får, i detta fall, inte ta del av samma utbud som andra
läsare får, vilket stämmer överens med Forsbergs resultat (Forsberg 2014:28), och i förlängningen
medför det att läsare av lättlästa texter inte prioriteras i samhället. Det borde vara en rättighet att alla
läsare av en broschyr får ta del av samma utbud! Texters innehåll borde tas mer i beaktande vid
utformandet av lättlästa texter.
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Bilaga 1
Lexikala skillnader mellan broschyrerna ”Välkommen till
Arbetsförmedlingen” och motsvarande broschyr skriven på lättläst
svenska
Originalversionen

Den lättlästa versionen

anställda
berättar
jobb
vad du själv gör
kostnadsfria
är redo
kommer överens
vår webbplats
de flesta
hur du kvalificerar dig
framtidsutsikterna
inspirera dig
det mesta som är värt att veta
anställningsintervju
dessutom
informera dig
specialiserade
alla arbetssökande
man
insatser, program och subventionerade anställningar
utgår ifrån
underlätta
ekonomisk ersättning
i första hand
arbetsförmågan
syftet med stödet
anställning
arbete
erfarenhet
vanligtvis
exempelvis
bestå av
pågå
ta del av
fyll sedan i
innebära

medarbetare
beskriver
arbete
din egen insats
gratis
klarar
bestämmer
arbetsformedlingen.se
många
vilken utbildning du behöver
hur framtiden ser ut
vara till hjälp
vad du behöver veta
jobbintervju
också
hjälpa dig med information
specialister
alla som söker jobb
du
möjligheter som finns
tittar på
göra det lättare
pengar
främst
förmågan att arbeta
meningen med pengarna
jobb
jobb
kunskap
för det mesta
till exempel
vara
vara
vara med i
skriv sedan i
vara
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uppdaterar
en överenskommelse
omfattas du av
ansöka om arbetslöshetsersättning
villkor
riskerar
redovisar
även
registrera
på egen hand
platsannonser
tidskrifter och facktidningar
specifika
väcka arbetsgivarens intresse
ta fasta på
dina styrkor
kompetens
önskemål
speciellt sätt
förmedlas
nya medarbetare
uppdaterat
presentera
uppdragsgivarna
oannonserat jobb
lyfta fram
direkt
dokument
konkreta exempel
utannonseras
anställa
göra ett urval
eventuell praktik
tjänsten
specifika

ändrar
ett avtal
är du med i
söka pengar
krav
det finns risk
berättar om
också
spara
själv
jobbannonser
bransch-tidningar
speciella
få arbetsgivaren intresserad
läs
det du är bra på
kunskaper
önskningar
särskilt sätt
sprids
ny personal
aktuellt
visa
kunderna
jobb som inte är annonserat
skriva om
nu
papper
bra exempel
annonseras
ge jobbet
välja
praktik om du haft sådan
jobbet
som gäller just
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