
1 

 

Eva Sahlström 

Delkurs 4, 1SV210 

Miniundersökning 

Befolkad och avfolkad myndighetsinformation 

Jag har undersökt påståendet att befolkade texter är mer lättlästa och begripliga än avfolkade texter. 

Att befolka texterna är en vanlig klarspråksrekommendation som har stöd i litteraturen. Genom att 

befolka texterna undviker man försvårande drag som till exempel många passivformer och abstrak-

tioner. Befolkning är en förutsättning för ett dynamiskt berättande, ett grepp som enligt Melin ska-

par konkretion och höjer den emotiva temperaturen (2004:73). Reichenberg har visat att röst i tex-

ten, särskilt när den kombineras med kausalitet, ökar förståelsen (2010:45–59).  

Förekomst av första och andra personens pronomen gör texten mer konkret och personlig 

(Hellspong & Ledin, 1997:70–79). Ett direkt tilltal kan också signalera till exempel förtrolighet och 

förtroende mellan sändare och mottagare och erbjuda läsaren en roll att träda in i (1997:173). 

Min hypotes för den här undersökningen är därför att en befolkad text är mer lättläst och begrip-

lig än en avfolkad text. 

Metod och material 
Jag har gjort en roterande undersökning med fyra försökspersoner och två texter i en befolkad re-

spektive en avfolkad variant. Varje person fick läsa en variant av varje text, mäta hur lång tid det tog 

att läsa texten, svara på frågor om hur de uppfattade texten och hur mycket de tyckte sig ha förstått 

samt välja mellan några adjektiv som beskrev texten bäst. Avslutningsvis fick de svara på några frågor 

som jämförde de två texterna. 

Texterna är informerande texter från myndigheter som vi alla har kontakt med någon gång, För-

säkringskassan och Skatteverket. Jag valde två texter där jag trodde att försökspersonerna skulle ha 

ungefär lika mycket förkunskaper: texten från Försäkringskassan (text A)handlar om sjukpenningreg-

ler för egenföretagare, något ingen av mina försökspersoner har erfarenhet av, och texten från Skat-

teverket (text B) handlar om hur man ansöker om id-kort, något de alla sannolikt har erfarenhet av.  

Båda texterna var föredömligt skrivna enligt klarspråksrekommendationerna med ett direkt du-

tilltal, ett personligt och konkret språk samt en tydlig struktur med vägledande mellanrubriker. De 

befolkade textvarianterna i mitt test är därför i stort sett originaltexterna, men för att framhäva skill-

naderna mellan befolkat och avfolkat så mycket som möjligt har jag bytt ut en del ord, framför allt 

Försäkringskassan till vi. De avfolkade varianterna är mina manipuleringar av originaltexterna. Jag har 

försökt skala bort alla tillstymmelser till personer eller röster i texten, samtidigt som jag försökt hålla 

mig så nära ursprungstexten som möjligt. I några fall har jag bytt ut ord som kändes alltför typiska för 

en befolkad text och jag har även tagit bort en del mellanrubriker, eftersom de framför allt i texten 

från Försäkringskassan kändes som en del av dialogen med läsaren. 

Resultat 
Redan när man tittar på läshastigheten kan man konstatera att min tes inte uppfylls eftersom Text A 

tog längre tid att läsa för alla försökspersoner, oavsett vilka varianter de hade av texterna. Och det 

beror inte bara på att A-varianterna var något längre än B-varianterna utan snittet ord respektive 

tecken per sekund var även längre (Tabell 1). 
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Tabell 1 

 Text Läslängd i sek Antal ord/sekund Antal tecken/sekund 

Person 1 A befolkad 232 0,44 0,07 

 B avfolkad 156 0,41 0,06 

     Person 2 A befolkad 219 0,41 0,06 

 B avfolkad 139 0,37 0,05 

     
Person 3 A avfolkad 125 0,29 0,04 

 B befolkad 95 0,20 0,03 

Person 4 A avfolkad 145 0,34 0,05 

 B befolkad 100 0,21 0,04 

 

När det gäller uppfattningen av texterna följer personerna 3 och 4 hypotesen – båda uppfattar den 

avfolkade texten som svår medan den befolkade är lätt, de har sämre flyt när de läser den avfolkade 

och tycker att den är svårare att förstå. De uppfattar den som formell och krånglig medan de tycker 

att den befolkade är lättsam och personlig. Båda är eniga om att myndighetsinformation bör vara 

utformad som den befolkade texten och inte som den avfolkade. 

Men personerna 1 och 2 är inte lika entydiga. Person 1 tycker att den befolkade varianten är den 

svårare texten, med både sämre flyt och begriplighet. Dock tycker personen att båda textvarianterna 

är personliga och lättsamma och bra exempel på hur myndighetsinformation bör vara utformad. 

Person 2 tycker mer blandat om båda varianterna, med omväxlande bra och dåligt flyt, och svå-

righeter att förstå delar av båda texterna. Personen tycker också att båda texterna är byråkratiska, 

den befolkade anges dessutom intressant nog som opersonlig och formell trots sitt konsekventa du-

tilltal och användande av vi för Försäkringskassan. Personen tycker att den befolkade texten är lättast 

att läsa och det bästa exemplet på myndighetsinformation, men den avfolkade är lättast att förstå. 

Diskussion 
Att resultaten inte uppfyller min hypotes visar kanske i första hand att underlaget är för litet för att 

man ska kunna dra några säkra slutsatser. Men en spekulation är att det i första hand inte är befol-

kandet utan innehållet som har varit avgörande för texternas svårighetsgrad. Personerna 3 och 4 fick 

båda läsa text A i en avfolkad variant och då överensstämde deras resultat som sagt med hypotesen. 

Men personerna 1 och 2 som fick läsa den i en befolkad variant tyckte fortfarande att texten var svår. 

Och den avfolkade B-texten uppfattades inte som lika svår av dem, av person 1 till och med som lät-

tare och ett bättre exempel på hur myndighetsinformation bör vara utformad. 

Under manipuleringen av text A slog det mig också att ursprungstexten nog var knepigare än vad 

jag först tyckt, för den som inte är så insatt i sjukförsäkringsreglerna för egenföretagare. Jag la därför 

till en fråga i formuläret om försökspersonerna trodde att texten skulle ha varit lättare att förstå om 

de hade varit egenföretagare i några år och deklarerat på näringsbilaga, något alla var eniga om.   

Detta tycker jag visar på en viktig poäng: klarspråkrekommendationer underlättar men är fortfa-

rande inte tillräckligt om innehållet är krångligt och man behöver använda svåra facktermer för att 

texten ska vara korrekt. En tanke som denna minimala undersökning väcker är därför att ansvaret för 

att göra myndighetsinformation begriplig inte bara ligger på dem som utformar broschyren utan 

även på dem som utformar regelverket som broschyren behandlar. 
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Text A – befolkad variant 

Sjukpenninggrundande inkomst 

Din sjukpenninggrundande inkomst baseras på din årsinkomst av arbete och används till exempel för 

att räkna ut vad du får i sjukpenning och föräldrapenning. Du som är egen företagare ska uppge din 

beräknade inkomst av näringsverksamhet till oss på Försäkringskassan. Skatteverket har informa-

tionsmaterial som visar hur du räknar ut inkomst av näringsverksamhet. 

Inkomst av näringsverksamhet 

När du är egen företagare redovisar du inkomst av näringsverksamhet till Skatteverket. Den inkomst 

som ligger till grund för beräkningen av din sjukpenninggrundande inkomst blir inte alltid samma som 

underlaget för skatteberäkning. När vi beräknar din sjukpenninggrundande inkomst kan den summa 

som du redovisar under ”Överskott” eller ”Underskott” i deklarationen öka eller minska om du har 

använt dig av expansionsfonder eller periodiseringsfonder. 

Vad gäller när företaget är nystartat? 

När du startar ett företag får du under 24 månader en sjukpenninggrundande inkomst som minst 

motsvarar vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Vi 

räknar de 24 månaderna från det att du gjort en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket. 

Vad gäller om företaget är etablerat? 

Om ditt företag är etablerat och har funnits längre än 24 månader beräknar din sjukpenninggrundan-

de inkomst utifrån din beräknade inkomst av näringsverksamheten. Om du under flera år har haft 

lägre inkomst än jämförelseinkomst kan vi komma att beräkna din sjukpenninggrundande inkomst 

utifrån de tre senaste åren. Jämförelseinkomsten är den inkomsten som en anställd med samma 

arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Om det finns särskilda skäl kan vi beräkna 

din sjukpenninggrundande inkomst till ett högre belopp. 

Du kan välja antal karensdagar 

Du som är egen företagare har alltid minst 7 karensdagar (grundkarens). Det innebär att du som re-

gel får sjukpenning från den 8:e sjukdagen i en sjukperiod.  

Du har möjlighet att välja längre karenstid. Du kan välja mellan 14, 30, 60 eller 90 dagar. Om du 

väljer fler karensdagar blir sjukförsäkringsavgiften lägre. Under karenstiden får du ingen sjukpenning. 

Vill du ändra antalet karensdagar ska du kontakta oss. Efter det att du fyllt 55 år kan du inte änd-

ra till en kortare karenstid. 

Om du blir sjuk 

Om du är sjuk och inte kan arbeta ska du sjukanmäla dig till oss redan den första sjukdagen. Ring vår 

telefon för självbetjäning 020-524 524 eller gå in på www.forsakringskassan.se. Du kan också anmäla 

dig per brev. Då räknar vi poststämpelns datum som anmälningsdag. Skriv alltid namn, personnum-

mer och adress i brevet. 

Läkarintyg 

Senast den åttonde dagen i sjukperioden måste du lämna ett läkarintyg till oss. I vissa fall kan vi be-

gära ett läkarintyg redan från första dagen i sjukperioden. 
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Skatteavdrag på sjukpenning 

Som företagare betalar du själv in preliminärskatt varje månad. För att vi inte också ska dra skatt på 

din sjukpenning måste du visa upp din F-skattsedel. Du kan faxa den till oss eller skicka en kopia med 

posten. 

Sjuk igen – återinsjuknanderegel 

Har du inte valt karenstid gäller den allmänna återinsjuknanderegeln. Den innebär att om du börjar 

arbeta och därefter insjuknar på nytt inom fem dagar, räknar vi den nya sjukperioden som en fort-

sättning på den tidigare. Vi räknar ingen ny karensdag. Om du har valt en karenstid på din försäkring 

får du räkna av karenstiden från föregående sjukperiod om du blir sjuk igen inom 20 dagar. 

 

Text A – avfolkad variant 

Sjukpenninggrundande inkomst  

För egenföretagare baseras den sjukpenninggrundande inkomsten på årsinkomsten av arbete. Den 

sjukpenninggrundande inkomsten används till exempel för att räkna ut sjukpenning och föräldrapen-

ning. Den beräknade inkomsten av näringsverksamhet ska uppges till Försäkringskassan. Informa-

tionsmaterial som visar hur inkomst av näringsverksamhet beräknas finns hos Skatteverket. 

Dock blir den inkomst som ligger till grund för beräkningen av den sjukpenninggrundade inkoms-

ten inte alltid samma som underlaget för skatteberäkningen. När den sjukpenninggrundade inkoms-

ten beräknas kan den summa som redovisas under ”Överskott” eller ”Underskott” i deklarationen 

öka eller minska om expansionsfonder eller periodiseringsfonder har använts. 

Särskilda regler för nystartade företag  

För ett nystartat företag beräknas den sjukpenninggrundade inkomsten under 24 månader så att den 

minst motsvarar vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha 

haft. De 24 månaderna räknas från att en skatte- och avgiftsanmälan har inkommit till Skatteverket. 

För ett etablerat företag som har funnits längre än 24 månader beräknas den sjukpenninggrun-

dade inkomsten utifrån den beräknade inkomsten av näringsverksamheten. Har inkomsten under 

flera år varit lägre än jämförelseinkomsten kan den sjukpenninggrundade inkomsten komma att be-

räknas utifrån de tre senaste åren. Jämförelseinkomsten är den inkomst som en anställd med samma 

arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Om det finns särskilda skäl kan den sjuk-

penninggrundande inkomsten beräknas till ett högre belopp. 

Val av karensdagar  

Egenföretagare har alltid minst 7 karensdagar (grundkarens). Det innebär att sjukpenning som regel 

utbetalas från den 8:e sjukdagen i en sjukperiod. Det finns en möjlighet att välja längre karenstid på 

14, 30, 60 eller 90 dagar. Fler karensdagar ger en lägre sjukförsäkringsavgift. Under karenstiden utbe-

talas ingen sjukpenning. Ändring av antalet karensdagar görs genom kontakt med Försäkringskassan. 

Efter fyllda 55 år kan ändring till kortare karenstid inte ske. 

Vid sjukdom 

Vid sjukdom ska sjukanmälan göras till Försäkringskassan redan första sjukdagen, via Försäkringskas-

sans telefon för självbetjäning 020-524 524 eller på www.forsakringskassan.se. Sjukanmälan kan ock-

så göras per brev. Då räknas poststämpelns datum som anmälningsdag. Namn, personnummer och 

adress ska alltid uppges i brevet. 

http://www.forsakringskassan.se/


6 

 

Ett läkarintyg måste lämnas till Försäkringskassan senast den åttonde dagen i sjukperioden. I vis-

sa fall kan ett läkarintyg begäras redan från första dagen i sjukperioden. 

Om skatteavdrag inte ska göras på sjukpenningen ska F-skattsedeln uppvisas. Den kan faxas eller 

skickas som kopia med posten till Försäkringskassan. 

Återinsjuknanderegel 

Om karenstid inte har valts gäller den allmänna återinsjuknanderegeln. Den innebär att om insjuk-

nande sker på nytt fem dagar efter att arbete återupptagits efter en sjukperiod, räknas den nya sjuk-

perioden som en fortsättning på den tidigare. Ingen ny karensdag räknas. Har en karenstid valts på 

försäkringen får karenstiden från föregående sjukperiod räknas av om återinsjuknande sker inom 20 

dagar.  

Text B – befolkad variant 

Villkor för att du ska få ansöka om ID-kort 
Vi rekommenderar att du läser igenom följande villkor noga innan du besöker något av Skatteverkets 

kontor för att ansöka. Annars kan det hända att du inte är förberedd när du kommer till kontoret, 

och då tar det längre tid för dig att få kortet. Om du inte har betalat ansökningsavgiften innan du 

besöker kontoret får du inte ansöka alls. 

Du ska betala ansökningsavgiften i förväg 

Det kostar 400 kronor att ansöka om kortet. Du måste betala i god tid, så att vi har fått pengarna 

innan du besöker vårt kontor. Tänk på att det tar minst en bankdag innan pengarna kommer fram. 

Spara kvittot på betalningen eftersom du måste visa upp det när du besöker kontoret. 

  

Betala avgiften på  

 bankgiro 389-0100  

eller 

 plusgiro 50 40 62-1. 

 

Om du betalar via Internet: Kom i håg att ange ditt personnummer i meddelande- eller informations-

fältet. Skriv ut bekräftelsen på betalningen, eftersom du måste visa upp den när du besöker kontoret. 

 

Om du betalar från ett annat land använder du följande koder: 

 IBAN (International Account Bank Number): SE30 9500 0099 6034 0504 0621  

 Swift/BIC: NDEASESS 

 

Du ska kunna visa vem du är 

Id-kortet ska uppfylla säkerhetskraven som ställs på id-handlingar i Sverige. Det innebär att du måste 

styrka din identitet för att kunna få kortet. 

När du besöker Skatteverkets kontor måste du därför visa vem du är, i första hand genom en 

godkänd id-handling. Om du inte har någon sådan och har ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige kan 

du låta oss jämföra dina personuppgifter med de uppgifter som finns registrerade hos Migrationsver-

ket. Du kan även visa vem du är genom att ta med en person som skriftligen intygar dina uppgifter i 
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ansökan – en intygsgivare. Intygsgivaren måste också kunna identifiera sig själv med en godkänd id-

handling.  

Du ska vara folkbokförd i Sverige 

Du måste vara folkbokförd i Sverige för att få ansöka om id-kortet. Det innebär i sin tur att du har ett 

personnummer. Vi kontrollerar dina folkbokföringsuppgifter i våra system vid ditt besök på kontoret. 

Du behöver alltså inte ha med dig något personbevis. 

Du ska ha fyllt 13 år 

För att få ansöka om id-kortet måste du ha fyllt 13 år. 

Du ska ha vårdnadshavarens medgivande om du är under 18 år 

Om du är under 18 år måste du ha din vårdnadshavares medgivande för att få ansöka om id-kortet. 

Om du har två vårdnadshavare måste du ha bådas medgivande. Minst en av vårdnadshavarna måste 

vara med vid besöket på vårt kontor. 

 Vårdnadshavaren ska lämna sitt medgivande genom att fylla i och underteckna blankett SKV 

1502. Om du har två vårdnadshavare, så tänk på att den ena måste skriva under blanketten i förväg 

om båda inte kan följa med till kontoret när du ansöker. 

Du betalar för att vi ska pröva din ansökan. Du får därför inte tillbaka avgiften om du får avslag på 

din ansökan. 

 

Text B – avfolkad variant 
 

Villkor för ansökan om id-kort 
Noggrann genomläsning av följande villkor rekommenderas innan besök vid något av Skatteverkets 

kontor görs för ansökan eftersom bristfälliga förberedelser kan leda till ökad väntetid. Ett villkor för 

att ansökan får göras är att ansökningsavgiften är betald före besöket på kontoret. 

Ansökningsavgiften betalas i förväg  

Det kostar 400 kronor att ansöka om kortet. Betalning måste göras i god tid, så att pengarna är in-

komna innan besök görs vid Skatteverkets kontor. Det bör tas med i beräkningen att det tar minst en 

bankdag innan pengarna kommer fram. Kvitto på genomförd betalning måste visas upp vid besök på 

kontoret. 

Inbetalning av avgiften sker på  

 bankgiro 389-0100  

eller  

 plusgiro 50 40 62-1. 

Om betalning sker visa Internet ska personnummer anges i meddelande- eller informationsfältet. 

Betalningsbekräftelsen bör skrivas ut eftersom den måste visas upp vid besök på kontoret. 

Vid inbetalning från annat land används följande koder: 

 IBAN (International Account Bank Number): SE30 9500 0099 6034 0504 0621  

 Swift/BIC: NDEASESS 
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Identiteten måste styrkas 

Id-kortet ska uppfylla säkerhetskraven som ställs på id-handlingar i Sverige. Det innebär att identite-

ten måste styrkas för att kortet ska kunna lämnas ut. 

Vid besök på Skatteverkets kontor måste identiteten därför visas, i första hand genom en god-

känd id-handling. Om en sådan inte finns och det finns ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige kan per-

sonuppgifterna jämföras med de uppgifter som finns registrerade hos Migrationsverket. Identiteten 

kan även styrkas genom skriftligt intygande av ansökan från en medföljande person, en intygsgivare. 

En godkänd id-handling krävs för identifiering av intygsgivaren. 

Krav för ansökan 

Svensk folkbokföringsadress krävs för ansökan om id-kort. Det innebär i sin tur att det ska finnas ett 

personnummer. Folkbokföringsuppgifterna kontrolleras i Skatteverkets system vid besök på konto-

ret, så personbevis behöver inte tas med. 

Minimiålder för ansökan är 13 år. Är den sökande under 18 år måste det finnas medgivande från 

vårdnadshavare. Finns det två vårdnadshavare krävs medgivande från båda. Minst en av vårdnad-

shavarna måste vara med vid besöket på Skatteverkets kontor. 

Vårdnadshavarens medgivande lämnas genom ifyllnad och undertecknande av blankett SKV 

1502. Finns det två vårdnadshavare och bara en kan närvara vid ansökan på skattekontoret måste 

blanketten förses med den andres namnteckning i förväg.  

Betalning erläggs för att ansökan ska prövas av Skatteverket, och avgiften kan därför inte återfås 

vid avslag på ansökan. 

 

Frågor text A 
Hur lång tid tog det att läsa texten? 

 

Kändes texten lätt eller svår att ta till sig? 

 

Hur gick läsningen? Kändes det som att du hade flyt under läsningen eller hakade du upp dig ibland?  

 

Känns det som att du förstår hur du ska uppge din inkomst till Försäkringskassan om du vore egenfö-

retagare? Om inte, vad är det som känns svårbegripligt?  

 

Känns det som att du förstår hur du karenstiden fungerar för egenföretagare? Om inte, vad är det 

som känns svårbegripligt? 

 

Känns det som att du förstår hur fungerar när man blir sjuk som egenföretagare och ska få sin sjuk-

penning? Om inte, vad är det som känns svårbegripligt? 

 

Tror du att texten hade varit lättare att förstå om du hade varit egenföretagare i några år och till 

exempel deklarerat på näringsbilagan? 

 

Tycker du att det är så här som myndighetsinformation bör vara utformad eller tycker du att den bör 

vara utformad på något annat sätt?  
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Frågor text B 
Hur lång tid tog det att läsa texten? 

 

Kändes texten lätt eller svår att ta till sig? 

 

Hur gick läsningen? Kändes det som att du hade flyt under läsningen eller hakade du upp dig ibland?  

 

Känns det som att du förstår vilka krav som gäller för att du ska kunna ansöka om id-kort? Om inte, 

vad är det som känns svårbegripligt?  

 

Känns det som att du förstår hur du ska styrka din identitet? Om inte, vad är det som känns svårbe-

gripligt? 

 

Känns det som att du förstår vilka krav som gäller för att du ska få ansöka om id-kort? Om inte, vad är 

det som känns svårbegripligt? 

 

Tycker du att det är så här som myndighetsinformation bör vara utformad eller tycker du att den bör 

vara utformad på något annat sätt?  

 

Till båda texterna: 
 

Gör en ring runt ett eller flera ord som du tycker karaktäriserar texten: 

 

stel 

 

formell 

 

krånglig 

 

svårbegriplig 

 

byråkratisk 

 

opersonlig 

 

personlig 

 

insmickrande 

 

lättsam 

 

barnslig 

 

Vilken av texterna tyckte du var lättast att läsa?  

 A  B  

 

 

Vilken av texterna kändes lättast att förstå? 

 A  B 

 

 

Vilken av texterna tycker du är det bästa exemplet på bra myndighetsinformation? 

 A  B 


