
Rekommendationer för textanalys och språkgranskning 
 

Är din text läsbar? För vem i så fall? Hjälp kommunens nya och tidigare invånare att bättre 

förstå kommunens viktiga budskap i de stora förändringstider som vi nu lever i.  

Varför kommuner måste höja läsbarheten på sin information och hur 

de kan välja rätt verktyg för att göra det. 

1. Förstår större delen av kommunens innevånare det viktiga budskap du vill förmedla med 

din text? Är du inte säker? Läs i så fall det här.  

 

Detta är en guide för informatörer och kommunikationschefer i Sveriges kommuner. Vi 

riktar oss till de personer som har ansvar för kvalitet och läsbarhet i kommunens 

kommunikation. 

 

Vi heter Katarina Heimann Mühlenbock och Sofie Johansson och är forskare i 

språkteknologi med inriktning mot kognitiv nedsättning och svenska som andraspråk. Vi 

brinner för att föra ut vår kunskap om att göra texter läsbara och har därför gjort denna 

guide för att hjälpa Sveriges alla kommuner att ta tag i utmaningen att skriva på begriplig 

svenska.  

2. Föredrar invånare att ringa kommunen? Ställer de frågor som ni redan har förmedlat? Får 

ni oförtjänt kritik för att inte informera vid viktiga händelser?  

 

Vad händer om informationen inte når invånare på det sätt som ni tänkt? Jo, de ringer eller 

söker information på annat sätt. 25% av Sveriges befolkning har någon form av  läs- och 

skrivproblem. Det kan vara personer med dyslexi, kognitiv nedsättning eller de som inte 

är vana läsare. Personer som har en annan språklig bakgrund behöver till en början texter 

med enkel svenska eller texter på engelska. Därefter mer avancerade texter. Att möta alla 

läsare och målgrupper på den nivå de befinner sig är inte lätt. Hur ser läget ut i just din 

kommun?   

3. Nu är det mycket som händer i vårt samhälle. Många medborgare söker information 

dagligen. Därför är situationen angelägen. Missa inte denna möjlighet att få hjälp av oss.  

 

Att förmedla information är både viktigt och tidskrävande. Kvalitetssäkring kan innebära 

flera saker. Rätt informationsinnehåll och korrekt uttryckssätt i rätt sammanhang är 

viktigt. En annan kvalitetsindikator är att agera snabbt vid både incidenter och 

samhällsförändringar. Med rätt hjälpmedel kan informationsspridning ske både mer 

effektivt men också med kvalitet.   

4. Underlätta språkkvalitetskontroll genom att använda datorbaserade språkanalysverktyg.   

 

Det finns olika behov av kontroll av språket. Beroende på behov listar vi nedan (tabell 1) 

olika lösningar. 



Typ av kontroll Olika 

gratis-

program 

Ordbehandlings-

program med 

licens 

Textanalysprogram 

med licens 

BasALT 

Stavning 
      

Grammatikkontroll 
      

Läsbarhetsindex 
        

Ordvariationsindex 
   

   

Förbjudna ord 

(svarta listan) 
   

   

Grundformsvariation      

Svåra ord      

Grammatisk 

komplexitet 
     

Informationstäthet      

Tabell 1. Behov av språkkontroll och olika lösningar. 

Våra råd till dig som skriver text för allmänheten. Här listar vi några olika alternativ 

och förklarar kort vad de innebär (tabell 2). 

 

  



ALTERNATIV VAD KAN MAN GÖRA? EFFEKT/RISK 

1 Gör inget alls. Informationen/budskapet i en text 

kanske inte når sin mottagare på ett 

optimalt sätt. 

2 Använd gratisprogram. Det finns en hel 

del gratisprogram som kan användas. I 

ordbehandlingsprogram kan man utföra 

stavningskontroll och grammatikkontroll. 

I textanalysprogram (lix.se) kan man 

analysera läsbarhetsindex och även 

ordvariationsindex. I andra 

textanalysprogram (Antword Profiler) 

kan man hitta ord som finns med i 

”förbjudna ord/svarta listan” 

(http://www.regeringen.se/contentassets/7

ea8845f72304d098640272782e5bc26/sva

rta-listan---ord-och-fraser-som-kan-

ersattas-i-forfattningssprak). 

Med gratisprogram kommer man 

långt. Däremot är analyserna som görs 

visserligen beprövade men ytliga. En 

ytlig analys kan vara missvisande 

eftersom analysen inte tar hänsyn till 

varken språket (svenska, engelska etc.) 

eller vilka ord som analyseras. 

Programmen räknar bokstäver, ord 

och meningar. Ord jämförs med listor 

utan hänsyn till vilka orden är och i 

vilket sammanhang de används. 

Därför kan t.ex. lix bli missvisande om 

det inte finns några andra 

jämförelsefaktorer. 

3 Använd textanalysverktyg med licens, 

Det finns en del textanalysprogram med 

licens på marknaden. De analyserar 

samma sak som det finns gratisprogram 

för att göra, dvs. läsbarhetsindex, 

ordvariationsindex och förbjudna ord.  

Analyserna som görs är visserligen 

beprövade men de är ytliga. En ytlig 

analys kan vara missvisande eftersom 

analysen inte tar hänsyn till varken 

språket (svenska, engelska etc.) eller 

vilka ord som analyseras. Programmen 

räknar bokstäver, ord och meningar. 

Ord jämförs med listor utan hänsyn till 

vilka orden är och i vilket 

sammanhang de används. 

4 Använd BasALT-verktyget. Om man vill 

ha en mer avancerad språklig analys av 

sin text bör man använda BasALT-

verktyget. 

Med hjälp av BasALT-verktyget kan du 

på ett enkelt sätt analysera 

läsbarhetsindex, grundformsvariation, 

identifiera svåra ord, undersöka 

grammatisk komplexitet och 

informationstäthet. Den språkliga 

språkteknologiska analysen som görs i 

BasALT kan inte göras i något annat 

verktyg som finns för svenska idag. Den 

ger en djupgående analys som enligt 

forskningsbaserade resultat har visat sig 

vara viktiga för personer med någon typ 

av nedsättning i sin läsning eller 

språkförståelse (Heimann Mühlenbock, 

2013). 

Genom att använda BasALT 

säkerställer man kvalitet i 

textanalysen. I forskning har de 

analyser som utförs i BasALT bevisats 

ha effekt på en texts läsbarhet. 

Eftersom BasALT inte bara analyserar 

texten utan också ger återkoppling till 

skribenten fungerar programmet som 

ett författarstöd i skrivprocessen. 

Tabell 2. Alternativ för språkkontroll och textanalys. Alternativa lösningar och effekter/risker. 
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5. BasALT, ett lättanvänt och forskningsbaserat verktyg som säkerställer läsbar information  

 

Genom att välja att använda BasALT-verktyget så får man som användare:  

1. Ett plattformsoberoende verktyg som används i vilken webbläsare som helst. 

2. Ett forskningsbaserat analysverktyg som bygger på både erfarenhet och metoder 

som bevisats ha betydelse för läsbarhet i forskningsresultat både i Sverige och 

internationellt. 

3. Ett stöd i skrivprocessen. Genom att använda BasALT får skribenten stöttning 

genom hela skrivprocessen i hela texten och även på meningsnivå. 

4. Möjlighet att utföra djupgående språkliga analyser som inte finns i några andra 

textanalysverktyg för svenska idag.  

Om oss: 

Vi är två disputerade forskare i språkteknologi. Det innebär att vi i vår forskning 

använder och utvecklar datorbaserade verktyg för att analysera det svenska språket. Vi 

har två fokusområden i vår forskning, nämligen språkliga behov vid kognitiv 

nedsättning och svenska som andraspråk. Vi har byggt upp en stor kompetens inom 

dessa fält sedan början av 1990-talet.   

6. Besök vår hemsida för mer info eller kontakta oss 

http://accesslt.se 

Katarina Heimann Mühlenbock (Katarina@accesslt.se) 

Sofie Johansson (Sofie@accesslt.se) 

 

http://accesslt.se/

