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Abstrakt 

Denna uppsats undersöker klarspråket i de tre mest besökta texterna från 1177 Vårdguidens 

hemsida, 1177.se. De tre texterna är vårdtexter riktade till en bred målgrupp, och deras syfte är 

att underrätta läsaren om olika sjukdomar och besvär samt se till att denne kan ta ett 

välinformerat beslut vid hanteringen av dessa. I undersökningen används utvalda riktlinjer som 

språkforskaren Andreas Nord (2011) sammanställt som övergripande områden för klarspråk. 

De utvalda riktlinjerna berör textens övergripande struktur, grammatiska och textlingvistiska 

aspekter samt ordval och bruk av skiljetecken, och används i uppsatsen som kriterier för att 

bedöma i hur stor grad texterna präglas av klarspråk. De tre texterna från 1177 Vårdguidens 

hemsida analyseras i förhållande till dessa kriterier. Undersökningen visar att alla tre texter 

karaktäriseras av en hög nivå av klarspråk, även om några av riktlinjerna inte uppfylls helt.  

 

Nyckelord: 1177 Vårdguiden, klarspråk, vårdtext, riktlinjer 
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1. Inledning 

År 2009 var året då språklagen som kräver ett vårdat, enkelt och begripligt språk i offentlig 

verksamhet trädde i kraft (SFS 2009:600). Denna språklag har inneburit att många 

myndigheter, kommuner, landsting, universitet, organisationer och företag genom lag blivit 

tvungna att aktivt arbeta för ett så lättföreståligt språk som möjligt i sina texter. Målet var att 

medborgare i hela landet skulle kunna begripa innebörden i dessa offentliga texter. 

År 2014 gjorde Språkrådet en undersökning om klarspråk i offentlig sektor för att ta reda på 

om myndigheter och kommuner arbetade med klarspråk. Undersökningen visade att 60 procent 

av dem, då framförallt myndigheter och större organisationer, arbetade aktivt med detta. De 40 

procent som inte arbetade med klarspråk menade att anledningen var brist på tid och pengar. 

Nu är det 5 år sedan denna undersökning gjordes, så siffrorna för aktivt klarspråksarbete har 

sannolikt ökat något i och med att flertalet myndigheter och kommuner vid undersökningen 

2014 deklarerade att de inom två år planerade att arbeta aktivt med klarspråk, vilket beräknades 

resultera i en ökning med 6 procentenheter (totalt 66 %) redan 2016. 

Inom vården är det särskilt viktigt med ett vårdat, enkelt och begripligt språk, inte minst för 

att en svår och obegriplig text med exempelvis mycket facktermer kan leda till att patienten 

misstolkar det som står där, vilket i sin tur kan leda till ohälsa och allt fler sjukhusbesök, och i 

värsta fall kan orsaka bestående handikapp eller död. De webbtexter som finns i vården idag 

har tagits fram för att för att medborgarna ska kunna hämta information om sjukdomar och 

besvär, och om patienten inte kan tolka dessa texter, eller misstolkar dem, har de förlorat sin 

funktion. 

1177 Vårdguiden är en offentlig verksamhet som erbjuder e-tjänster för medborgarna 

dygnet runt och som aktivt arbetar med klarspråk och har tagit fram sina egna riktlinjer för 

klarspråk (1177 Vårdguiden, 2014). År 2018 fick de pris för sitt klarspråksarbete med bland 

annat webbplatsen 1177.se. I och med den viktiga roll dessa texter har i samhället kommer jag 

i detta arbete att undersöka utvalda artiklar från 1177.se för att få en bild av hemsidans språk 

utifrån ett klarspråksperspektiv och finna eventuella förbättringsmöjligheter. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Även om 1177 Vårdguiden kommit långt i sitt klarspråksarbete, vilket bevisas av bl.a. priset 

Klarspråkskristallen som de erhållit av Språkrådet, är det inte osannolikt att det finns brister på 

ett eller flera plan i de texter som erbjuds på hemsidan. Därför kommer tre av texterna från 

hemsidan 1177.se att analyseras, för att ta reda på i hur stor grad de uppfyller de generella 

klarspråksrekommendationerna, finna möjliga problem i förhållande till dessa 

rekommendationer, samt föreslå förbättringsalternativ.  

1.2 Disposition 

I kapitel 2 presenteras 1177 Vårdguiden och dess klarspråksarbete samt klarspråksarbetet i 

Sverige. I kapitel 3 ges en mer ingående presentation av begreppet klarspråk och i kapitel 4 

lyfts tidigare forskning fram inom området klarspråk i vården samt området klarspråk i 

offentlig verksamhet. I kapitel 5 presenteras det material som ligger till grund för 

undersökningen samt vilken metod som tillämpas. I kapitel 6 framställs resultatet av de 

analyserade texterna och i kapitel 7 drar jag slutsatser samt för en diskussion kring resultatet. I 

kapitel 8 finner man en sammanfattning av uppsatsen. 
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2. Bakgrund 

2.1 1177 Vårdguiden  

1177 Vårdguiden är en offentligt finansierad, nationell samlingsplats för information och 

tjänster inom hälsa och vård i form av en hemsida samt telefontjänst. Webbplatsen (1177.se) 

erbjuder vårdorienterade artiklar i form av multimodala texter, där olika sjukdomar och 

hälsoproblem förklaras och behandlingar föreslås. Innehållet i dessa texter faktagranskas av 

läkare, sjuksköterskor och andra experter (1177 Vårdguiden 2015). Varje år görs över 90 

miljoner besök på 1177.se och webbplatsen har en stadig ökning med ca 10 procent om året 

(Inera.se).  

1177 Vårdguiden har i jämförelse med många andra offentliga verksamheter kommit långt 

i sitt klarspråksarbete, så pass långt att de vunnit pris för sitt arbete och engagemang. Det var 

2018 som 1177 Vårdguiden tog emot Klarspråkskristallen (Institutet för språk och folkminnen 

2018) när priset delades ut under temat ”klarspråk i vård och omsorg”; alltså är 1177 

Vårdguiden redan nu etablerad som ett gott exempel på ett genomtänkt klarspråksarbete.  

Klarspråkskristallen är ett pris som delas ut varje år till en myndighet som nått goda resultat 

vad gäller sitt språkvårdsarbete och delas ut för att uppmuntra myndigheter inom stat, kommun 

och landsting till att bruka ett enkelt och begripligt språk i sina texter (Hedlund 2006:68). År 

1998 delades priset ut för första gången. Det är Språkrådet som administrerar priset men 

vinnaren utses av en utomstående jury (Sandström 2018:50).  

På hemsidan 1177.se finner man nedladdningsbara dokument med språkliga riktlinjer (1177 

Vårdguiden 2014) som tagits fram särskilt för verksamheterna 1177 Vårdguiden och UMO 

(Ungdomsmottagningen). De fyra allmänna råden som presenteras är: att skriva användbara 

texter, att skriva ur läsarens perspektiv, att skriva inkluderande, stärkande och normkritiskt 

samt att skriva så att språket är lätt att läsa och förstå. Två versioner erbjuds, en kortfattad 

version med de övergripande råden, samt en längre, utförlig version som behandlar bland annat 

skrivregler och ordlistor, och erbjuder exempel. 

2.2 Klarspråksarbetet i Sverige 

Myndighetsspråkvården i Sverige har mycket gamla anor (Ehrenberg-Sundin & Sundin 

2015:31) då Gustav Vasa, liksom många andra svenska kungar efter honom, har arbetat för ett 
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myndighetsspråk som skulle vara så förståeligt som möjligt för undersåtarna. Trots att 

kungarna under 1600- och 1700-talet ville ha texter på ren och tydlig svenska för att minimera 

främmande influenser i det svenska språket, gick det inte att undgå den tysk- och latininfluerade 

kanslistilen som tog plats i såväl lagar som i andra myndighetstexter (Ehrenberg-Sundin & 

Sundin 2015:31f.) Denna komplicerade kanslistil tog över under 1800-talet. 

Under mitten av 1900-talet var det främst språkprofessorn Erik Wellander som var emot ett 

krångligt offentligt språk (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:33). Han gav år 1939 ut boken 

Riktig svenska med uppmaningen ”Skriv enkelt, Skriv kort, Skriv svenska” (Ehrenberg-Sundin 

& Sundin 2015:33). Wellander sägs ha varit den person som lagt grunden för språkvården i 

Sverige (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:34). 

Under 1970-talet var ledorden ökad demokrati, då alla medborgare måste förstå sina 

rättigheter och skyldigheter (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:27). Kraven på ett enklare 

myndighetsspråk togs på allvar eftersom det dåvarande krångliga språket börjat kritiseras bland 

annat i pressen, radio och tv men också i riksdagen. År 1977 publicerade Svenska 

språknämnden och Statens personalutbildningsnämnd studiematerialet Att skriva bättre 

offentlig svenska. Det var under 1970-talet som begreppet klarspråk skapades (Hedlund 

2006:28) 

Under 1980-talet förändrades synen på klarspråk (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:92). 

Under detta årtionde arbetade man för att skapa nya textmönster som skulle driva 

klarspråksarbetet framåt (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:91). En viktig aspekt i 

klarspråksarbetet vid denna tid var mottagaranpassningen. Begripligheten gick från ord- och 

meningsnivå till texten som helhet, och det forskarna specifikt intresserade sig för var textens 

struktur och att skapa sammanhang. Även genreanalysen var en viktig del i det nya arbetet 

eftersom den också är inriktad på textens praktiska användning (Ehrenberg-Sundin & Sundin 

2015:92). Genreanalysen avgör vad man får göra med texten, vad som är tillåtet. 

En annan viktig del för klarspråkets utveckling (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:111) på 

1980-talet var Svarta listan som för första gången gavs ut 1988. Den hade stor effekt redan från 

första utgåvan (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:113f) och var så populär att upplagorna ofta 

tog slut då myndigheter beställde många kopior till sin personal. Svarta listan var en lista där 

ålderdomliga ord, fraser och former bytts ut till mer moderna och begripliga. De äldre orden, 

fraserna och formerna presenterades under rubriken Undvik medan de nyare hamnade under 

rubriken Skriv hellre. 

Vad gäller språkvården under 80-talet så presenterades 1985 resultatet av 

språkvårdsutredningen (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:142) i rapporten ”Klarspråk – en 
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grund för god offentlig service”. Rapporten gav en bild av befintlig språkvård hos 

Regeringskansliet och andra myndigheter, och argumenterade för att bedriva språkvård i den 

offentliga förvaltningen. 

 Under 1990-talet var det en rad stora faktorer (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:147) som 

påverkade det svenska klarspråksarbetet. Teknikutvecklingen fick stor betydelse i och med att 

internet bredde ut sig. Nu lades det ut information på webbplatser och intranät vilket innebar 

att det snarare skickades ut mejl än pappersbrev. Intresset ökade för hur man skriver för 

skärmläsning. En annan faktor var diversifieringen (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:148), 

vilket innebar att det fanns en större bredd inom den offentliga sektorn. Man kunde numera 

välja sin egen läkare, skola, vårdinrättning etc. vilket ökade kraven på granskningar som i sin 

tur ledde till ökad dokumentation. Det nya mönstret innebar en ökad mängd text i samhället. 

Eftersom kraven på dokumentation och kommunikation ökade på de offentliga arbetsplatserna 

betydde det att vissa yrkesgrupper numera behövde hantera text på en helt annan nivå än 

tidigare. En annan viktig faktor under 1990-talet var globaliseringen (Ehrenberg-Sundin & 

Sundin 2015:148). Invandring, allt fler internationella företag, större kontakt med omvärlden 

och medlemskap i EU bidrog till en ökad textproduktion. I och med den nya tekniken skiftade 

forskningens intresse till etnografiska studier, layout, webb och e-tjänster (Ehrenberg-Sundin 

& Sundin 2015:149), och man tittade på helt nya problem, till exempel vad som skiljer 

skärmläsning från läsning av traditionella medier. 

År 1991 skickade Statsrådsberedningen för första gången ut Myndigheternas skrivregler. 

Denna är en handbok med skrivregler främst riktade till de som skriver inom myndigheter, 

kommuner och annan offentlig verksamhet och till myndigheter med uppmaning till 

användning (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:145). 

2000-talet såg en fortsatt och även snabbare utveckling av teknologin (Ehrenberg-Sundin & 

Sundin 2015:183) och fokus låg på webb och multimodala texter i ännu större utsträckning än 

tidigare. Man fortsatte det arbete som påbörjades under 90-talet, men fick samtidigt anpassa 

sig till nya samhällsförändringar. Till exempel blev en ny aktör i kommunikationsvärlden – 

sociala medier – en viktig del i informationsutbytesprocessen mellan myndigheter och 

medborgare. År 2009 fick Sverige för första gången en språklag (SFS 2009:600), ämnad bland 

annat för språkanvändning i offentlig verksamhet. 

Under 2010-talet var det flerspråkighet och jämställt språk som blev allt viktigare för 

klarspråksarbetet (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:223). Domstolarna påbörjade sitt 

klarspråksarbete för att komma ifrån komplicerat juridiskt språk som fortfarande bar spår av 

kanslistilen. Den sena satsningen på klarspråk förklaras med domstolsvärldens konservativa 
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syn på juridiskt språk (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:230). De officiella minoritetsspråken 

i Sverige fick en minoritetslag som innebär att de har särskilda rättigheter. Samtidigt talades 

det ca. 200 andra språk i Sverige, och ca 20 % av befolkningen hade ett annat förstaspråk än 

svenska. Liksom minoritetsspråkstalarna, behövde dessa andraspråkstalare kunna få 

information hos myndigheter. År 2012 gav därför Språkrådet ut riktlinjer (Ehrenberg-Sundin 

& Sundin 2015:227) med rekommendationer för just myndigheters webbplatser där man ska 

kunna få tag på texter skrivna på begriplig svenska, lättläst svenska samt översatta till relevanta 

språk. 

2.2.2. Kritik mot klarspråk 

Nord (2011:21f) tar upp den kritik som finns mot klarspråk, men menar att på grund av den 

politiska konsensus som råder kring klarspråk har kritiken hittills inte haft mycket påverkan. 

Fyra kritiska invändningar presenteras, att klarspråk kan göra det svenska språket mindre rikt 

(ålderdomliga och ovanliga ord försvinner), att klarspråk gör språket oprecist, att klarspråk gör 

språket mindre varierat och slutligen att det saknas bevis på att klarspråk ökar förståelsen, vilket 

Nord beskriver som den tyngsta invändningen. Modern forskning har velat ifrågasätta just hur 

klarspråk skulle kunna öka texters begriplighet eftersom de anser att begriplighet till sin natur 

främst är situationsbundet. 
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3. Teoretisk bakgrund: vad är klarspråk? 

Begreppet klarspråk står för ”myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt 

språk” och Språkrådet arbetar för att främja klarspråk på myndigheter, kommuner, landsting, 

universitet, organisationer och företag (Institutet för språk och folkminnen 2019). Andra 

organisationer som arbetar med klarspråk är exempelvis Svenska Akademien, 

Regeringskansliets språkexperter och Terminologicentrum. 

Vårdat språk innebär att skribenten följer språkvårdens rekommendationer gällande flera 

områden, så som stavning, textstruktur och innehållsurval (Ehrenberg-Sundin & Sundin 

2015:20). 

Enkelt språk innebär att ord och meningar, innehåll, struktur och utseende inte kompliceras 

och överarbetas, men istället hålls enkla och tydliga (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:20). 

Begripligt språk handlar om hur läsaren uppfattar texten. Om texten inte förstås av läsaren 

är den inte heller begriplig trots att den uppfyller klarspråksprinciperna. Ett begripligt språk är 

klarspråkstankens kärna (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015:21). 

 Det finns ett antal dokument med riktlinjer för just klarspråk som kan användas vid arbete 

med produktion av texter hos myndigheter eller inom annan offentlig verksamhet. Några 

exempel på sådana dokument är bland andra: Myndigheternas skrivregler, Klarspråk lönar sig, 

Svarta listan, Hur skriver man klarspråk? och Klarspråkstestet: rapporter. 

Nord (2011) föreslår övergripande områden från ovannämnda dokument att ha som mall vid 

produktion av texter ur ett klarspråksperspektiv. De områden han föreslår är (Nord 2011:48f): 

 

• Mottagaranpassning och skrivprocess 

Inledningsvis bör man tänka kring arbetet bortom själva texten. Varför skriver man 

texten? Vad vill man åstadkomma med texten? Den tankeprocessen bidrar till mottagar- 

och funktionsmedvetenhet. Man bör identifiera sina mottagare och se på texten ur deras 

perspektiv vid planering, strukturering och bearbetning av den. Varför läser läsaren 

texten och vad förväntar läsaren sig kunna göra efter att ha läst den? Läsarens mål bör 

vara författarens mål vid skrivandet. 

• Textens övergripande struktur 

Textens övergripande och yttre struktur, alltså delar som är större än bara meningar 

(exempelvis paragraf eller kapitel) men även texten i sin helhet, är två viktiga faktorer 

i klarspråket. Man bör alltså fokusera på textens innehåll, betona textens tema samt 

hålla texten ordnad och väldisponerad genom användning av olika hjälpmedel 
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(exempelvis rubriker, punktlistor, faktarutor, m.m.). Texten bör fungera i den kontext 

den läses i och uppfylla inte bara sitt syfte utan även läsarens krav. Man bör presentera 

väsentlig och betydelsefull information och göra sig av med irrelevant sådan, särskilt 

med läsarens perspektiv i åtanke. Intressanta eller relevanta rubriker som inte vilseleder 

läsaren bör finnas i texten.  

 

• Grammatiska och textlingvistiska aspekter 

Hit hör lägre språkliga områden än ovannämnda, som: 

- Textbindning 

Konnektivbindning innebär att man använder sambandsord som bidrar till att 

vägleda läsaren genom texten. Några exempel på sambandsord är därför att, vidare, 

även om etc.  

- Meningsbyggnad 

Det är viktigt med både meningslängden och meningens uppbyggnad. Man ska 

undvika långa och komplicerade meningar men däremot variera meningslängden 

för att texten ska bli lättläst. Man rekommenderar en medellängd på 15–20 ord per 

mening, men detta är ett genomsnittligt värde och det bör därför också finnas 

meningar som är både längre och kortare än så. Man bör även undvika vänstertunga 

meningar, alltså meningar där verbet kommer sent i meningen. 

- Passiveringar och nominaliseringar 

Användningen av ett aktivt språk rekommenderas då ett passivt språk kan anses 

distansera avsändaren från mottagaren, och läsaren kan ha svårt att förstå vem det 

är som ska göra eller gör något. Den sortens förvirring undviker man genom ett 

aktivt språk, alltså med hjälp av aktiva verb, då det tydligt visas vem det är som gör 

något, vilket i sin tur ger texten en ledigare ton och den blir mer personlig. Man bör 

till exempel undvika att skriva såhär: ”Bilbesiktning har genomförts…”, istället: 

”Mekanikern har genomfört bilbesiktning…”. Substantiveringar av verb och 

adjektiv som tynger texten, och långa substantivfraser brukar sägas ha drabbats av 

substantivsjukan vilken gör texten både tung och opersonlig och leder till onödig 

mångordighet. Om texten innehåller många substantiv som slutar på -ende, -ande, 

-ning, -ing, -else, bör några av dessa göras om till aktiva verb. Slutar många 

substantiv på -het kan dessa behöva göras om till adjektiv eller adverb, exempelvis 

sannolikhet till sannolik.  

- Personlig ton och text-vi 
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Omtalet av avsändare och mottagare är viktigt liksom en lagom personlig ton som 

bör anpassas till både textgenren och läsarna. 

 

• Ordval och bruk av skiljetecken 

Okända ord och förkortningar gör texten svår att förstå. Hit hör bland annat facktermer, 

som många gånger kan vara okända eller oförståeliga för läsaren men som ibland är 

nödvändiga att använda. Vid bruk av dessa, liksom även nödvändiga förkortningar, kan 

en förklaring underlätta för läsaren. Ersättning av främmande ord, svengelska och 

modeord mot konventionella motsvarigheter öppnar upp texten för en bredare 

läsarkrets. Av samma anledning lämpas inte gammalmodiga, stela och krångliga ord så 

som myndighetsspråk liksom onödigt långa ord och abstrakta ord i texter riktade till 

den större målgruppen. Tydlighetskommatering är rekommenderat, och 

vinkelparenteser kan appliceras efter behov för att tydligt ange adresser till hemsidor i 

text. Avstavningar kan försvåra läsningen och reserveras därför endast där de är absolut 

nödvändiga. 
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4. Tidigare forskning 

Inga befintliga studier som behandlar 1177 Vårdguidens klarspråk i förhållande till 

övergripande riktlinjer hittades. En undersökning specifikt inriktad på mottagaranpassning i 

utvalda texter från 1177 Vårdguiden presenteras nedan i avsnitt 4.1.  

Vidare hittades inga relevanta svenska undersökningar om klarspråk inom vården, därav 

utvidgandet till projektet ”Hälsolitteracitet” (se 4.2) som inriktar sig på hur vårdinformation 

når fram till patienter och anhöriga via texter och samtal, och hur facktermer används. Det 

beskrivs senare en amerikansk studie (se 4.2) som behandlar specifikt klarspråksarbetet inom 

vården, men då klarspråksarbetet generellt skiljer sig mellan Sverige och USA är bara vissa 

delar av studien relevanta. 

Sist presenteras det två undersökningar där problematiken med klarspråksarbetet mellan 

myndighetsspråkvård och språkvårdare lyfts fram (se 4.3). 

4.1 Forskning om klarspråk hos 1177 Vårdguiden 

En undersökning om mottagaranpassningen i 1177 Vårdguidens texter hittades där texter som 

riktar sig till barn analyseras. Ingen undersökning som visar på hur väl mottagaranpassad 

hemsidan (som i sin tur innehåller flertalet texter) är för den större målgruppen hittades.  

Andersson (2018) undersöker i uppsatsen ”Hur skriver man för barn?” hur 

informationstexter har anpassats efter målgruppens behov. Andersson analyserar två olika 

texter från 1177.se, ”Billy Bläckfisk får ett stick” och ”Gabriella blir röntgad”, samt två 

inspelningar där barn i förskoleåldern avlyssnar och för samtal kring dessa texter. Hennes 

frågeställningar tillhörande syftet är: ”Hur väl har texterna anpassats till målgruppen?” och 

”Hur väl fungerar texterna till sin tänkta målgrupp?” 

Andersson ser i sin analys på bland annat facktermer och svåra ord och deras förklaringar. 

Andra aspekter Andersson undersöker är långa ord och meningar, sammansättningar, ordval, 

meningsbyggnad samt textbindning. I arbetet används verktyget Lix-räknare (lix.se) för att 

beräkna bland annat antalet meningar och ord.  

Utifrån sin studie drar Andersson slutsatsen att texterna verkar vara alltför svåra för 

målgruppen (barn i förskoleåldern) och att texterna snarare passar bättre till äldre barn (9–12 

år). 
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4.2 Forskning om klarspråk inom vården 

Stableford och Mettger (2007:71f)) talar om den problematik som finns i kommunikationen 

mellan vården och medborgaren i USA i sin artikel ”Plain Language: A Strategic Response to 

the Health Literacy Challenge”. Problematiskt blir det när texterna blir för svåra för 

medborgaren att förstå och de menar att klarspråk i denna typ av texter ska underlätta 

förståelsen. I och med den glipa som uppstår i bristen på kommunikation kan detta innebära 

konsekvenser, bl.a. ohälsa hos den enskilde individen men också för allmänheten. Man menar 

att individer med t.ex. lässvårigheter har särskilt svårt att ta till sig texter inom vården, vilket 

kan leda till sämre hälsa samt fler sjukhusbesök. Enligt Stableford och Mettger (2007:74) är 

detta problem inte enbart förekommande i Amerika, utan världen över. Dock har Sverige och 

övriga skandinaviska länder inte riktigt lika stora problem som resten av världen menar de. 

I projektet ”Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället” 

(Hälsokommunikation 2019) har det undersökts hur gravida och föräldrar till barn med 

hjärtfelsdiagnos hanterar och tar till sig den information de blir tilldelade via samtal och texter. 

Det studerades huruvida personerna upplever kommunikationen med vården då det är viktigt 

att rätt information når fram både för förståelsen och kunskapsbyggandet hos de berörda. 

Melander Marttala och Mattsson (2017) har gjort en undersökning som ingår i projektet 

”Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället”. Undersökningen behandlar 

användningen av fackord i texter och samtal där det övergripande syftet är att studera 

hälsolitteracitet, dvs hur hälsoinformation används och förstås. Här analyseras bloggar för att 

se hur både läkare och föräldrar använder medicinska facktermer i olika kontexter. Studien 

behandlar ett flertal sociala och kommunikativa aspekter med stor vikt på språket som resurs 

för tolkning, förståelse och lärande, där fackord och termer kan vara redskap och bärare av 

kunskap. 

Undersökningen visar att både facktermer och specialisttermer ofta förekommer i 

vårdsamtal. Eftersom ett medicinskt fackspråk ofta förekommer, både i samtal och texter, är 

det en viktig del i hälsolitteracitet och för kunskapsbyggandet. Delaktighet och engagemang 

hör också till kunskapen om medicinsk terminologi. Även om det ofta påstås finnas en viss 

problematik med användandet av facktermer och specialisttermer i läkare- patientsamtal och i 

annan medicinsk kommunikation visar undersökningen det motsatta. Användningen av termer 

i samtalen och texterna i undersökningen framstår inte som problematiskt eftersom föräldrarna 

inte uppger finna några svårigheter med dem. De medicinska termerna är snarare en resurs än 
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ett hinder då de är redskap för kommunikation, förståelse och kunskapsbyggande både för 

läkare och föräldrar (Melander Marttala & Mattson, 2017:225). 

 

4.3 Forskning om klarspråk i offentlig verksamhet 

Det finns många undersökningar om klarspråk inom området myndighetstexter. Både Nord 

(2011) och Nyström Höög (2009) tar upp problematiken som ibland uppstår i 

kommunikationen mellan myndigheten och den språkutbildade. Båda menar att 

kommunikationen mellan dessa måste stärkas för att driva klarspråkutvecklingen framåt. 

Nords (2011:3) rapport Att göra någon annans text tydlig berör arbetet mellan myndigheter 

och språkvårdare vid produktion av texter, där textproducenter på myndigheter och 

språkexperter som granskar deras texter undersöks. Nord ser på granskarnas dagliga arbete och 

hur språknormer och språkideal spelar in i det. Han beskriver även granskarnas och 

textproducenternas dagliga arbetsprocess och dess organisation.  Han gör en fallstudie där två 

språkgranskare granskar en myndighetsrapport (Nord 2011:12), och även en mindre 

undersökning där huvudområdena berör språknormer/språkideal i respektive verksamheter, 

och hur dessa samspelar. Undersökningen visar att det finns en brist gällande direkt 

kommunikation mellan språkexperterna och myndigheten vilket leder till otillfredsställelse och 

missuppfattningar. Lärandeprocessen blir också påverkad negativt i och med bristen på respons 

(Nord 2011:193). 

Nyström Höög (2009:8) diskuterar i sin artikel ”Textvård mellan två kulturer” vikten av 

kontakt mellan språkforskningen och myndigheten. Hon menar att den som är språkutbildad 

och arbetar hos en myndighet kan hamna i kläm mellan två kulturer, myndighetens och 

språkvetenskapens. Enligt Nyström Höög (2009:12) är språkforskningen en viktig del som 

behövs för att utveckla klarspråksverksamheten inom myndigheten. Hon menar att verktygen, 

så som handböcker och manualer, måste uppdateras då och då i och med att vi lever i en tid av 

ständig förändring. Kontakten mellan språkforskning och myndighetsvård måste stärkas då 

glappet mellan dessa för närvarande är alldeles för stort. 
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5. Material och metod 

5.1. Material 

Det material som ligger till grund för denna undersökning är hemsidan 1177.se. På grund av 

den stora mängden text som finns på sidan kommer en avgränsning att göras för att göra en 

analys av ett urval texter. De tre mest besökta texterna under 2018 är enligt SVT Nyheter (2018) 

texten om diarré och kräkningar (Bendt 2018), texten om magont hos vuxna (Bendt 2019), 

samt texten om urinvägsinfektion (Engström 2018), som alla befinner sig under kategorin 

Sjukdomar och besvär på hemsidan 1177.se. Dessa tre texter kommer vara det material om 

analyseras i detta arbete.  

5.2. Metod 

I kapitel 3 presenterades de områden som Nord (2011:45f) anser vara en bra utgångspunkt för 

publicering av offentliga texter. Ett urval av dessa områden kommer att användas som mall vid 

analysen av 1177 Vårdguidens tre mest lästa texter på hemsidan 1177.se. Den enda av Nords 

riktlinjer som utelämnas vid analysen är den som berör mottagaranpassning och skrivprocess, 

eftersom det inte är möjligt att utifrån själva texten ge svar på hur avsändaren har tänkt vid 

skrivandet. De resterande tre riktlinjerna som berör textens inre struktur kommer analyseras 

utifrån de rekommendationer som beskrivits i kapitel 3. 

Resultatdelen delas upp i tre underdelar, där varje underdel berör en av de tre utvalda 

riktlinjerna. I dessa kommer alla tre texter att analyseras med utgångspunkt i hur väl de stämmer 

överens med riktlinjerna. 

För att analysera texternas övergripande struktur kommer jag att titta på texterna som helhet, 

dvs. deras struktur och layout. När jag analyserar texternas grammatiska och textlingvistiska 

aspekter kommer jag att titta på den inre strukturen såsom textbindning, meningsbyggnad, 

passiveringar och nominaliseringar samt personlig ton. Avslutningsvis kommer jag att 

analysera ordval och bruk av skiljetecken. Där beräkningar av ord och meningar behövs, 

kommer jag att använda mig av Lix-räknare (http://www.lix.se), ett verktyg som gör 

beräkningar av exempelvis antal meningar och ord, medellängd, antal långa ord, främst 

förekommande ord etc., och på så vis ger en fingervisning av hur lätt- eller svårläst en text är. 

Lix-räknare kommer att användas för att räkna ut antal meningar och ord i varje enskild text 
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för att få fram en meningsmedellängd. Lix-räknaren kommer även att användas för att ta reda 

på hur ofta vissa ord förekommer (som till exempel textbindningsord och tilltal/omtalsord), 

samt för att räkna ut antalet långa ord (bestående av fler än 6 bokstäver) i varje enskild text. 

 När jag räknar meningar kommer jag enbart att utgå från all brödtext. Jag kommer inte att 

inkludera rubriker, underrubriker eller punktlistor i min analys. Även om vissa punktlistor 

innehåller fullständiga meningar, väljer jag att räkna bort dessa eftersom det också förkommer 

punktlistor med enbart ett ord per punkt. För konsekvensens skull väljer jag därför att inte 

inkludera någon punktlista. I all övrig analys, som inte behandlar meningslängden, kommer all 

text att inkluderas, så som rubriker, underrubriker, brödtext och punktlistor. 

Multimodala element, så som bilder och filmer, kommer inte att vara inkluderade i analysen. 
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6. Resultat 

I detta kapitel finns resultatet av analysen av de tre texterna - ”Magsjuka – diarré och 

kräkningar”, ”Ont i magen hos vuxna” och ”Urinvägsinfektion”. Kapitlet delas in i tre delar 

baserade på de områden som beskrivs i kapitel 3. Texterna presenteras under respektive 

område. 

6.1. Textens övergripande struktur 

Övergripande uppfyller texterna läsarens krav då de har ett relevant och fokuserat innehåll. 

Alla tre texter håller sig sakligt till de huvudbudskap som aviseras i titlarna – alltså respektive 

sjukdomar. Onödig eller orelaterad information förekommer inte och texterna hålls korta. 

Inga potentiella misstolkningar eller oklarheter finns. Komplicerade begrepp eller 

facktermer används sparsamt och förklaras. Exempel på facktermer och tillhörande 

förklaringar ur texterna ser vi i (1) – (3): 

(1) Clostridium difficile är en bakterie som kan ge diarréer i samband med antibiotikabehandling. 

(Magsjuka – diarré och kräkningar) 

(2) Celiaki innebär att du inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. (Ont i magen hos 

vuxna) 

(3) Någon gång kan njurarna behöva röntgas, och ibland kan urinblåsan behöva undersökas genom 

urinröret, så kallad cystoskopi. (Urinvägsinfektion) 

Rubrikerna är relevanta för den information man finner under dem, och är i sig beskrivande. 

Exempel på rubriker ur texterna ser vi i (4) – (6): 

(4) Vad beror magsjuka på? (Magsjuka – diarré och kräkningar) 

(5) Ont i magen under lång tid (Ont i magen hos vuxna) 

(6) Hur kan jag förebygga urinvägsinfektion? (Urinvägsinfektion) 

Man har även valt att göra det lätt för läsaren att ta sig an de långa texterna genom att 

tillhandhålla en lättillgänglig meny till höger i marginalen med alla rubriker som läsaren kan 

klicka på (se Figur 1). Detta för att läsaren ska slippa leta runt i den stora mängden text och 

snabbt och enkelt kunna hitta den specifikt intressanta delen av texten som denne söker. Klickar 

man på en av rubrikerna i menyn så omdirigeras man till den information man söker utan att 

behöva ta till sig mycket annan, potentiellt irrelevant, information. 

En annan underlättande lösning som är gemensam för de tre texterna är det frekventa 

användandet av punktlistor. Punktlistorna används särskilt för att räkna upp symptom eller för 

att förklara för läsaren när hen behöver söka vård för sina besvär. 
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 Ett potentiellt störningsmoment är förekomsten av mycket korta stycken, vilka går att finna 

i alla tre texterna. Det förekommer ofta huvudrubrik och underrubrik, och under underrubriken 

är styckena som följer ibland korta, då bara en mening. Detta gör att texten kan upplevas som 

något gles och hackig, och även som ofärdig. Exempel på mycket korta stycken som 

förekommer i texterna ser vi i (7) och (8): 

(7) Det ör ovanligt med feber vid blåskatarr. (Urinvägsinfektion) 

(8) Du kan få lämna både blodprov och urinprov. (Magsjuka – diarré och kräkningar) 

6.2. Grammatiska och textlingvistiska aspekter 

6.2.1. Textbindning 

Av sambandsord i texten ”Magsjuka – diarré och kräkningar” förekommer mest och, eller, 

men, om och för. Exempel ur texten, med sambandsorden understrukna, ser vi i (9) och (10): 

(9) Personer i samma hushåll som är friska behöver inte stanna hemma i förebyggande syfte. Men det

 är viktigt att tvätta händerna noga och att gå hem direkt om man får symptom. 

(10) Du kan också få lämna avföringsprov, om läkaren misstänker att du blivit magsjuk av virus, 

bakterier eller tarmparasiter.  

Figur 1. Meny med rubriker i högerkanten på sidan. 
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De oftast förekommande sambandsorden i texten ”Ont i magen hos vuxna” är: och, eller, också 

och om. Exempel ur texten, med sambandsorden understrukna, ser vi i (11) och (12): 

(11) Det kan också betyda det som brukar kallas mag-tarmkanalen och som innefattar alla organ som 

har med matsmältningen att göra, till exempel levern, bukspottskörteln eller tarmarna.  
(12) Det kan vara en sjukdom som kommer plötsligt eller så kan du ha mer långdragna besvär som pågår 

i flera veckor.  

De sambandsord som främst förekommer i texten ”Urinvägsinfektion” är och, om, eller och 

för. Exempel ur texten, med sambandsorden understrukna, ser vi i (13) och (14): 

(13) Det kan till exempel vara om du är gravid och får blåskatarr, eller om du får 

njurbäckeninflammation.  

(14) Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har stora besvär eller inte har börjat 

bli bättre efter tre dagar. 

Exemplen ovan (9–14) har understrukna sambandsord, dvs. ord som visar hur meningen hänger 

ihop. 

6.2.2. Meningsbyggnad 

I texten ”Magsjuka – diarré och kräkningar” har antal ord räknats i sammanlagt 113 meningar 

(rubriker och punktlistor borträknade) där antalet ord blev 1515. Sedan har antalet ord delats 

med antalet meningar vilket givit siffran 13,4, vilket innebär att textens meningsmedellängd är 

13,4 ord per mening. Den rekommenderade medellängden (kapitel 5) innebar 15–20 ord per 

mening. Denna text ligger strax under den lägre gränsen. Några meningar i texten är över 30 

ord, vilka kan anses vara väldigt långa. Särskilt i kontrast till 5 ord per mening, som också 

förekommer. Exempel ur texten på sådana extrema fall ser vi i (15) och (16): 

(15) Börja gärna med små portioner.  
(16) Barn som går på förskola eller familjedaghem kan komma tillbaka när de äter som vanligt och det 

har gått minst två dygn utan att de har kräkts eller har haft diarré. 

I texten ”Ont i magen hos vuxna” har orden räknats i sammanlagt 229 meningar (rubriker och 

punktlistor borträknade) där antalet ord blev 2932. Sedan har antalet ord delats med antalet 

meningar vilket givit siffran 12,8. Detta är alltså det genomsnittliga antalet ord per mening i 

texten. Den rekommenderade medellängden (kapitel 5) innebar 15 - 20 ord per mening. Denna 

text ligger under den lägre gränsen och möter därför inte rekommendationen. Extremerna ligger 

på över 30 ord per mening och 4 ord per mening. Exempel ur texten på extrema meningslängder 

ser vi i (17) och (18): 
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(17) Dessa kallas även myom. 

(18) Andra symptom kan vara att du behöver kissa ofta, att det trycker mot ändtarmen, förändrade 

flytningar, en knöl eller ojämnhet i magen, eller att du känner dig mycket trött och minskar mycket 

i vikt. 

I texten ”Urinvägsinfektion” har det räknats till 167 meningar (rubriker, punktlistor och 

bildtexter borträknade) vilket givit totalt 2229 ord. Antalet ord har delats med antalet meningar 

för att ge oss siffran 13,3. Detta är alltså textens meningsmedellängd. Denna siffra ligger strax 

under rekommendationen som är 15 - 20 ord per mening. Meningar med närmare 40 ord 

förekommer och anses vara mycket långa i kontrasten till de meningar som enbart innehåller 4 

ord. Exempel ur texten på sådana extrema meningslängder ser vi i (19) och (20): 

(19) Njurbäckeninflammation måste alltid behandlas. 

(20) Du kan behandla dig själv i upp till en vecka om symptomen inte är besvärliga, om du är kvinna, 

inte är gravid och i övrigt är frisk, men känner dig säker på att du har fått blåskatarr. 

Som man kan se i exempel (18) och (20) blir meningarna långa då de är uppräkningar. Detta i 

sig gör texterna mindre svåra att läsa än om de varit lika långa men inte innehöll uppräkningar.  

 

Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3 visar på vilken plats det finita verbet kommer i meningarna i 

respektive text. Det finita verbets plats i meningen bestämmer texternas höger- respektive 

vänstertyngd och det kan konstateras att meningarna i alla tre texter är högertunga eftersom det 

finita verbet främst förekommer tidigt i dem. Detta gör texterna mer lättlästa än om verbet hade 

befunnit sig längre bak i meningen. Alla tre texter följer därmed rekommendationerna om 

meningsbyggnad. Värt att nämna är att i en mening i texten ”Magsjuka – diarré och kräkningar” 

befinner sig det finita verbet så långt bak som på sextonde plats i en av meningarna (”Vid större 

och utdragna magsjukeutbrott med många sjuka barn på en förskola eller ett familjedaghem 

kan smittspridningen möjligen begränsas genom att friska syskon som går på samma förskola 

eller familjedaghem stannar hemma.”). För data tillhörande texterna ”Magsjuka – diarré och 

kräkningar”, ”Ont i magen hos vuxna” och ”Urinvägsinfektion” se Tabell 1. Det totala antalet 

meningar som innehåller ett finit verb liksom det totala antalet meningar i texten visas längst 

ner i tabellen under respektive text, dvs. i Text 1, Text 2 och Text 3. 

  



19 

 

 

 

Plats i meningen Antal  Plats i meningen Antal  Plats i meningen Antal 
1:a 1  1:a 0  1:a 11 

2:a 49  2:a 146  2:a 70 

3:e 13  3:e 22  3:e 29 

4:e 13  4:e 20  4:e 16 

5:e 5  5:e 7  5:e 3 

6:e 8  6:e 8  6:e 4 

7:e 10  7:e 1  7:e 4 

8:e eller senare 7 

 

 8:e eller senare 7  8:e eller senare 17 

Total 106  Total 211  Total 154 

Meningar totalt 113  Meningar totalt 229  Meningar totalt 167 

 

 

Tabellen visar att i de flesta meningarna hamnar det finita verbet på plats 2, dvs. tidigt i 

meningen, vilket tyder på majoriteten av meningarna är högertunga. De visar också att verbet 

sällan hamnar på plats 1. 

6.2.3. Passiveringar och nominaliseringar  

Passiva verb förekommer inte ofta i någon av texterna även om de går att finna i enstaka 

meningar. Exempel på passiva verb ur texterna ser vi i (21) – (23): 

(21) Vid magsjuka skadas cellerna i tarmens slemhinna. (Magsjuka – diarré och kräkningar) 

(22) Magsjuka kan spridas på olika sätt, beroende på om magsjukan orsakats av virus eller bakterier 

(Magsjuka – diarré och kräkningar) 

(23) Det behövs för att bryta ned mjölksocker. (Ont i magen hos vuxna) 

Man väljer att använda aktiva verb, vilket ger uppfattningen att det är mindre distans mellan 

avsändare och mottagare. Exempel på aktiva verb ur texterna ser vi i (24) – (29): 

(24) Sjuksköterskorna som svarar på telefonnummer 1177 kan hjälpa dig med att bedöma symptom eller 

med var du kan söka vård (Magsjuka – diarré och kräkningar) 

(25) Du har hög feber och frossa (Magsjuka – diarré och kräkningar) 

(26) Vid en undersökning är det viktigt att du beskriver besvären så noga som möjligt. (Ont i magen hos 

vuxna) 

(27) Läkaren undersöker dig genom att känna på din mage. (Ont i magen hos vuxna) 

(28) Barn som får urinvägsinfektion brukar få behandling med antibiotika (Urinvägsinfektion) 

(29) Blåskatarr hos kvinnor blir ofta bättre efter några dagar och går ofta över av sig själv inom en vecka. 

(Urinvägsinfektion) 

Texterna innehåller inte många substantiv som slutar på -ende, -ande, -ning, -ing, -else och 

heller inte många substantiv som slutar på -het. I texten ”Magsjuka – diarré och kräkningar” 

slutar 53 av 2297 ord på -ende, -ande, -ning, -ing, -else och -het vilket är 2 % av hela texten. I 

Text 1 Text 2 Text 3 

Tabell 1. Det finita verbets plats i texternas meningar. 
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texten ”Ont i magen hos vuxna” slutar 75 av 3402 ord på -ende, -ande, -ning, -ing, -else och -

het vilket är 2 % av hela texten. I texten ”Urinvägsinfektion” slutar 70 av 2691 ord på -ende, -

ande, -ning, -ing, -else och -het vilket är 3 % av hela texten. 

6.2.4. ”Personlig ton” och text-vi 

Gemensamt för de tre texterna är att alla har en personlig ton i och med det frekventa 

användandet av ett du-tilltal. Däremot har de ingen synlig avsändare vilket innebär att det inte 

finns något text-vi. Exempel på användning av du-tilltal ur texterna ser vi i (30) – (32): 

(30) Du behöver dricka mer vätska än vanligt när du är magsjuk. (Magsjuka - diarré och kräkningar) 

(31) Då kanske du kan få besvären att gå över genom att förändra vissa saker i din kost eller i din 
omgivning. (Ont i magen hos vuxna) 

(32) När bakterier kommer in i urinvägarna kan du få en urinvägsinfektion. (Urinvägsinfektion) 

Texten ”Magsjuka – diarré och kräkningar”, utan rubriker, underrubriker och punktlistor, 

innehåller 1515 ord och bland dessa förekommer ordet du 87 gånger. Av textens alla 113 

meningar innehåller 56 stycken du-tilltal, vilket är 50 % av meningarna. Du är även det mest 

frekvent förekommande ordet i texten. Vissa rubriker och underrubriker innehåller också du-

tilltal eller jag-omtal, vilka båda syftar på mottagaren, alltså läsaren. Exempel på sådana 

rubriker ser vi i (33) och (34): 

(33) Så här tvättar du händerna 

(34) Vad kan jag göra själv? 

I vissa stycken med tillhörande rubriker använder man samtidigt både jag-omtal och du-tilltal 

vilka båda syftar på samma person, dvs. läsaren. Se exempel (35): 

(35) När och var ska jag söka vård?  

De allra flesta som har magsjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över efter 

några dagar. Kontakta en vårdcentral eller telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning om något 

av följande stämmer in på dig: Du känner dig mycket trött och svag.  

Texten ”Ont i magen hos vuxna”, utan rubriker, underrubriker och punktlistor, innehåller 2932 

ord och av dessa har 158 av dem ett du-tilltal. Av textens alla 229 meningar innehåller 117 

stycken du-tilltal, vilket är 51 % av meningarna. Du är även det mest frekvent förekommande 

ordet i texten. Du-tilltalet förekommer inte i rubriker och underrubriker, däremot är två av åtta 

rubriker skrivna med jag-omtal, som precis som du-tilltal syftar på läsaren, men dessa två (se 

exempel (36) och (37)) är de enda ställena i texten där jag-omtal förekommer: 

(36) Vad kan jag göra själv? 
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(37) När och var ska jag söka vård? 

Själva brödtexten tillhörande dessa två rubriker är skriven med du-tilltal, se exempel (38) och 

(39): 

(38) Rör dig regelbundet 

(39) Försök att ta reda på orsaken till att du får ont i magen. Ibland finns det en enkel förklaring. Då 

kanske du kan få besvären att gå över genom att förändra vissa saker i din kost eller i din omgivning. 

Texten ”Urinvägsinfektion” har, liksom de andra två texterna en synlig mottagare men ingen 

synlig avsändare. Ordet du är det mest frekvent förekommande ordet i texten. Totalt 

förekommer 2229 ord om man räknar bort rubriker, underrubriker och punktlistor, och av dessa 

ord används ordet du 114 gånger. Av textens 167 meningar har 76 stycken ett du-tilltal, vilket 

är 46 % av meningarna. Du-tilltal förekommer endast en gång i huvudrubrikerna men desto 

fler gånger i underrubrikerna. Exempel på du-tilltal i huvudrubrik och underrubrik ser vi i (40) 

och (41): 

(40) När du får urinvägsinfektion flera gånger 

(41) Du tömmer inte blåsan 

I huvudrubrikerna förekommer däremot ett jag-omtal tre gånger, där jag, liksom i de andra två 

texterna, syftar på läsaren. Exempel på jag-omtal i huvudrubrik ser vi i (42) – (44): 

(42) När och var ska jag söka vård? 

(43) Vad kan jag göra själv? 

(44) Hur kan jag förebygga urinvägsinfektion? 

Däremot skiftas det från ett jag-omtal till ett du-tilltal i meningarna och listorna som kommer 

efter dessa rubriker. Det kan till exempel se ut såhär: Hur kan jag förebygga 

urinvägsinfektion?, Det finns flera saker du kan pröva för att minska risken att få 

urinvägsinfektion.  

6.3. Ordval och bruk av skiljetecken 

Ordvalet i texterna är enkelt och mestadels vardagligt. Exempel på vardagligt ordval ur texterna 

ser vi i (45) och (46): 

(45) Därför ska du försöka tömma blåsan helt varje gång du kissar. (Urinvägsinfektion) 

(46) Vid förstoppning har du svårt att bajsa, och bajset kan bli hårt och trögt. (Ont i magen hos vuxna) 
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De ord som särskilt känns vardagliga i exempel (45) och (46) är orden kiss och bajs. Skribenten 

har valt att använda det vardagliga ordet bajs istället för ett mer formellt ord som avföring, och 

kiss istället för urin. 

 

Långa och svåra ord undviks liksom ålderdomliga ord och modeord. Engelska ord förekommer 

inte i annan form än förkortningar. Både engelska och svenska förkortningar förekommer i alla 

tre texter där de engelska förkortningarna är IBS (Irritable bowel syndrome) och NSAID 

(Nonsteroidal anti-inflammatory drugs), och de svenska är MVC (Mödravårdscentral), GBS 

(Grupp B-streptokocker) och CRP (C-Reaktivt protein). I texterna är enbart förkortningen 

utskriven och i vissa fall är det möjligt att klicka på den så att man kommer vidare till en annan 

sida hos 1177 Vårdguiden där hela namnet förklaras. Hur förkortningen nämns i texterna kan 

vi se i (47) – (52): 

(47) Det är bland annat därför du får lämna urinprov på barnmorskemottagningen, MVC. 

(Urinvägsinfektion) 

(48) Du får även lämna ett urinprov som det görs en odling på för att se om infektionen orsakats av GBS. 

(Urinvägsinfektion) 
(49) Om läkaren misstänker att du har njurbäckeninflammation, kan du få lämna ett blodprov för ett så 

kallat CRP-test, även kallat snabbsänka eftersom det går snabbt att få svar på testet. Vid 

njurbäckeninflammation stiger CRP snabbt. Vid blåskatarr däremot är CRP inte förhöjt eller bara 

lätt förhöjt. (Urinvägsinfektion) 

(50) IBS, som även kallas för känslig tarm. (Magsjuka – diarré och kräkningar) 

(51) IBS innebär att du har olika besvär som har att göra med mag-tarmkanalen. (Ont i magen hos vuxna) 

(52) Det gäller till exempel antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, NSAID. (Ont i magen hos 

vuxna) 

I vissa fall får man inte reda på vad de använda förkortningarna står för (52), och i de flesta fall 

förklaras inte ens deras innebörd (48). Förkortningen MVC (47) står egentligen för 

mödravårdscentral men beskrivs som barnmorskemottagning vilket är den nya benämningen 

på mödravårdscentral, förklaringen kan därför anses vara felaktig. 

Man kan även se att facktermer undviks i så stor utsträckning som möjligt även om de i viss 

mån är nödvändiga i och med den verksamhet som bedrivs. De termer som förekommer 

förklaras kort och enkelt och de termer som kräver en längre beskrivning eller som inte är 

relaterade till den aktuella sjukdomen (diarré och kräkningar, ont i magen eller 

urinvägsinfektion) är märkta i blå text samt understrukna. Exempel på detta ser vi i (53) – (55): 

(53) Shigella, som orsakar dysenteri. (Magsjuka – diarré och kräkningar) 

(54) Crohns sjukdom och ulcerös kolit tillhör en grupp sjukdomar som har samlingsnamnet 

inflammatorisk tarmsjukdom. (Ont i magen hos vuxna) 

(55) Om du är man görs alltid en urinodling. Ibland får du också lämna prov för klamydia. 

(Urinvägsinfektion) 
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Dessa termer kan man klicka på och komma vidare till en relaterad sida där man kan läsa mer 

om dem. 

I hela texten (rubriker och punktlistor inräknade) om ”Magsjuka – diarré och kräkningar” 

finner man totalt 2297 ord samt 11418 bokstäver. Genomsnittet ges därför som 11418/2297, 

alltså i snitt 5 bokstäver per ord. Vad gäller ordens längd kan det därför konstateras att i snitt 

är orden korta. Förekommande långa ord är i största grad facktermer eller andra 

sjukvårdsrelaterade ord som exempelvis sjukvårdsrådgivning, överskottsvätskan, 

smittskyddsläkare, smittskyddsläkarföreningens och specialistmottagning etc.  

I texten ”Ont i magen hos vuxna” räknas det vara sammanlagt 3402 ord samt 16840 

bokstäver (rubriker och punktlistor inräknade). Delar man antalet bokstäver med ord 

(16840/3402) får man fram siffran 5. Alltså är längden i genomsnitt 5 bokstäver per ord vilket 

visar att större delen av orden är korta. Liksom i texten ”Magsjuka – diarré och kräkningar” är 

långa ord mestadels facktermer och sjukvårdsrelaterade ord. Exempel på sådana ord i texten 

”Ont i magen hos vuxna” är matförgiftning, äggstockarna, blindtarmsinflammation, 

tolvfingertarmen och bukspottskörteln etc. 

I hela texten ”Urinvägsinfektion”, med rubriker och punktlistor inräknade, är det 

sammanlagt 2691 ord samt 14010 bokstäver. Delar man antalet bokstäver med antalet ord, 

14010/2691, får man fram siffran 5. Det är i genomsnitt 5 bokstäver per ord. Det innebär att 

många ord är korta. De ord som är långa är, precis som i de andra två texterna, facktermer och 

sjukvårdsrelaterade ord så som njurbäckeninflammation, blodförgiftning, urinvägsinfektion, 

sjukvårdsrådgivning och prostatakörteln etc. 

De skiljetecken som förekommer i texterna är enbart punkt (.), kommatecken (,), kolon (:) 

och frågetecken (?).  Det förekommer inga andra skiljetecken som exempelvis utropstecken (!) 

och parentes (()) och man har undvikit avstavningar.  
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7. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur väl 1177 Vårdguidens texter på hemsidan 1177.se 

följer utvalda, övergripande klarspråksriktlinjer. Anledningen till att jag valde att analysera just 

1177.se var för att det är en sida som sträcker sig ut till den breda målgruppen och har många 

miljoner besökare varje år. Jag ville undersöka om den faktiskt är tillfredställande välskriven 

eller om det finns förbättringsmöjligheter, om så endast på en punkt. 

För att ta reda på i hur stor grad de valda texterna präglas av klarspråk valde jag att definiera 

ett antal kriterier utifrån vilka texterna analyserades. Dessa kriterier baseras på Nords (2011) 

sammanställning av övergripande områden när man producerar texter inom myndigheter eller 

andra offentliga verksamheter. De övergripande områdena är resultaten av en lång 

förbättringsprocess som sträcker sig över närmare 50 år av klarspråksarbete (Ehrenberg-Sundin 

& Sundin 2015) och liknande kriterier har tillämpats av Andersson (2018) vid hennes analys 

av mottagaranpassning på 1177 Vårdguidens texter riktade till barn, vilket gör att kriterierna 

anses vara tillförlitliga. 

Vad gäller den övergripande strukturen, dvs. texten som helhet, fungerar alla tre texter bra 

då man finner välformulerade, tydligt satta rubriker och underrubriker, vilket enligt Nord 

(2011:51) framhäver huvudbudskapet och tillåter läsarna att snabbt hitta den information som 

intresserar dem. Texterna är indelade i stycken och man använder sig även av punktlistor, vilket 

gör att den viktigaste informationen är lättillgänglig och sticker ut, detta har en framhävande 

effekt (Nord 2011:51). Till varje enskild text finner man också en innehållsförteckning i 

högerspalten som gör att man direkt kan hoppa till den information man vill läsa. Nord menar 

att alla läsare inte behöver läsa allt, och att en innehållsförteckning gör det lättare att hitta just 

det man vill inom texten (Nord 2011:51). 

En annan viktig aspekt som också fungerar väl i alla tre texterna är textbindningen. Man ser 

ett frekvent användande av sambandsord i meningarna, vilket gör dem sammanhängande och 

ger läsaren guidning genom texten (Nord 2011:52). Detta står däremot i kontrast mot 

användningen av punktlistor, som i sin tur bryter texten och gör den mindre sammanhängande 

och leder till att det finns färre sambandsord. Man skulle därför kunna argumentera för att 

användningen av punktlistor borde begränsas, men enligt Nord (2011:48f) ska läsarens 

perspektiv och behov återspeglas i texten. Vårdtexter riktade till allmänheten ska alltså 

presentera relevant information på ett lättillgängligt sätt, så att läsare med olika nivåer av 

läskunnighet kan ta till sig innehållet. Punktlistor är ett bra verktyg för framhävning av viktig 

information (Nord 2011:51). Punktlistor har alltså en positiv effekt på mottagaranpassningen, 
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men en negativ effekt på textbindningen, men jag har valt att inte använda mig av riktlinjen om 

mottagaranpassning och skrivprocess och tar därför inte med den aspekten i min bedömning. 

Passiva verb är något som enligt riktlinjerna i så stor grad som möjligt bör undvikas eftersom 

det kan ge större distans mellan avsändare och mottagare (Nord 2011:55f). Dessa förekommer 

enbart ett fåtal gånger i texterna, och skulle därför omöjligt kunna vara problematiska. Istället 

består texterna till största del av aktiva verb som ger texten mer liv (Nord 2011:56).  

Vad gäller val av ord kan man övergripande se att texterna i stor grad består av enkla, korta 

ord. Man har helt undvikit att ha med ålderdomliga ord, modeord, engelska ord (förutom 

engelska förkortningar) eller svårbegripliga ord. Ser man till textens långa ord, vilka mestadels 

är fackord och sjukvårdsrelaterade ord, är dessa nödvändiga i och med den medicinskt 

orienterade verksamhet som bedrivs. Melander Marttala och Mattson (2017), vars 

undersökning ingår i projektet ”Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i 

informationssamhället”, menar att facktermer kan vara svåra för vissa att ta till sig och förstå, 

men att de många gånger är nödvändiga för patientens förståelse, engagemang och delaktighet. 

I 1177 Vårdguidens texter förklaras också termerna och begreppen kort på ett enkelt och tydligt 

sätt, men däremot förklaras inte alla förkortningar, något som Nord (2011:59) anser bör göras 

när dessa inte är allmänt kända. 

Alla tre texter kan sägas brista, om än bara lite, på punkterna meningsbyggnad och personlig 

ton och text-vi. Den rekommenderade medellängden för meningarna är 15–20 ord per mening 

(Nord 2011:52), men alla tre texter har en medellängd på ca 13 ord per mening (13,4, 12,8 och 

13,3) vilket ligger utanför rekommendationerna men ändå inte så långt att det skulle vara 

oroväckande. Även om texterna har ett genomgående du-tilltal har man valt att i ett fåtal 

rubriker använda ett jag-omtal för att i kommande brödtext vidare fortsätta med du-tilltalet. 

Detta kan upplevas som konstigt eftersom ett du-tilltal hade fungerat utmärkt även i de rubriker 

man valt att använda ett jag-omtal. Denna växling kan leda till misstolkningar eller förvirra 

läsarna, möjligen de som har lässvårigheter eller de som inte har svenska som modersmål. 

Min uppsats är baserad på 1177 Vårdguidens utvalda texter ”Magsjuka – diarré och 

kräkningar”, ”Ont i magen hos vuxna” och ”Urinvägsinfektion”. Alla tre texter är mycket lika 

varandra i stilen, och det enda som skiljer dem åt är innehållet, i och med att de alla behandlar 

olika sjukdomar. I alla texterna har jag fått fram resultat som är nästintill identiska med 

varandra trots att dessa redigerades av två olika personer. Detta tyder på att 

klarspråksrekommendationerna följs konsekvent av flera redaktörer/författare över många 

texter. Det innebär att om jag hade valt ett större antal texter från 1177.se hade resultatet 
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troligtvis blivit i det närmsta detsamma som det sammanställda resultatet hos de tre texter jag 

analyserat.  

Något som däremot hade kunnat förändra resultatet vore om jag valt ut texter som är äldre 

och inte uppdaterade enligt de senaste riktlinjerna, och analyserat dessa antingen separat eller 

i förhållande till nyare texter. Det skulle kunna förekomma skillnader i stil som påverkade 

nivån av klarspråklighet. Förslag på vidare forskning skulle därför kunna vara att leta reda på 

texter med olika uppdateringsår och jämföra dessa ur ett klarspråksperspektiv, då de tre texter 

jag analyserade alla låg listade som de främst besökta artiklarna på hemsidan 1177.se och var 

uppdaterade 2018 eller 2019. En annan undersökning man skulle kunna göra är att utgå från 

samma material och samma riktlinjer, dvs de som Nord (2011) listat som övergripande, men 

jämföra dessa med andra vårdrelaterade informationstexter. 

Stableford och Mettger (2007) tar upp den problematik som uppstår i kommunikationen 

mellan vård och medborgare när texterna blir för svåra för medborgaren att förstå. För att 

undvika att oklarheter, vilka kan leda både till större ohälsa och allt fler sjukhusbesök, menar 

de att klarspråksanpassade texter borde vara lösningen. Ett enkelt språk hjälper inte minst de 

individer som har lässvårigheter. 1177 Vårdguidens texter som analyserades i detta arbete kan 

anses vara präglade av klarspråk i en stor grad och visar, utifrån resultatet av min undersökning, 

hur enkla och begripliga vårdtexter faktiskt kan bli, och därmed fungera för en bra mycket 

större målgrupp än vad de hade gjort med sitt egentliga facktermsrika språk. Vidare kan 1177 

Vårdguidens goda resultat som framgår av denna undersökning peka på att 1177 Vårdguiden 

präglas av god kommunikation med inblandade språkexperter (Nord 2011) och att 

verksamheten följer aktuella utvecklingar i språkforskningen (Nyström Höög 2009). 

Avslutningsvis kan det konstateras att 1177 Vårdguiden ligger i framkant vad gäller ett 

aktivt klarspråksarbete med sina texter på 1177.se. Utifrån den studie som gjorts i denna 

uppsats får man en klarare syn i att verksamheten uppfyller språklagens krav på ett vårdat, 

enkelt och begripligt sätt, även om det går att finna små brister i texterna på hemsidan 1177.se.  



27 

 

8. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur väl tre utvalda texter på 1177 Vårdguidens hemsida 

1177.se följer de klarspråksriktlinjer som specifikt valts utifrån väletablerade 

rekommendationer, vilka berör textens övergripande struktur, grammatiska och textlingvistiska 

aspekter samt ordbruk och val av skiljetecken. 

Detta arbete argumenterar för vikten av ett enkelt och begripligt språk, särskilt i vårdtexter 

i och med den breda målgrupp som dessa når ut till, samt på grund av avsaknaden av utrymme 

för misstolkningar vilka skulle kunna leda till bestående skador eller döden. 1177 Vårdguiden 

presenteras för läsaren som en offentligt finansierad vårdguidesida vars webbtexter besöks 

många miljoner gånger varje år av svenska medborgare. 1177 Vårdguiden är sedan tidigare 

prisbelönat för sitt klarspråksarbete. 

Tidigare undersökningar har gjorts på texter hos 1177.se, men då med främsta fokus på 

mottagaranpassningen i dessa då de riktade sig specifikt till barn. Resultaten av dessa visade 

på brister i texter. 

Undersökningen som gjorts i denna uppsats visar tydligt att alla tre texter, ”Magsjuka – 

diarré och kräkningar”, ”Ont i magen hos vuxna” och ”Urinvägsinfektion” i stor grad uppfyller 

klarspråksprinciperna, men att det finns några viktiga punkter som kan förbättras vad gäller 

textens grammatiska och textlingvistiska aspekter. Skiftningen mellan ett jag-omtal och du-

tilltal, som båda syftar till den som läser texten, är en av dessa oklarheter. En annan är texternas 

meningsmedellängd som ligger under rekommendationerna, dock inte långt ifrån. Vidare visar 

1177 Vårdguidens texter på ett konsekvent klarspråksarbete i organisationen, resulterande i en 

jämn och lättläslig stil oavsett inblandade redaktörer. 

Arbetet avslutas med en diskussion, där författaren återkopplar resultatet till litteraturen, 

utvärderar sitt eget arbete och föreslår framtida forskningsområden inom ämnet. 
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