
  

Institutionen för systemteknik 

Department of Electrical Engineering 

 
Examensarbete 

  

 
Utvärdering av individuellt märkt text 

 
Examensarbete utfört i Informationsteori 

av  
 

 Carina Malcherek 
 

LiTH-ISY-EX-3363-2003 
Linköping 2003 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEKNISKA HÖGSKOLAN 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 
 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

Utvärdering av individuellt märkt text 
 
 

Examensarbete utfört i Informationsteori 
vid Linköpings tekniska högskola 

av 
 

Carina Malcherek 
LiTH-ISY-EX-3363-2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Handledare: Jacob Löfvenberg 
 Examinator: Viiveke Fåk 
 Linköping 2003-06-06 
 



  



  

 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Institutionen för Systemteknik 
581 83 LINKÖPING 

 
 

Datum 
Date 
2003-06-06 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
X Examensarbete 

  

ISRN   LITH-ISY-EX-3363-2003    

 
     

  C-uppsats 
 D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/isy/2003/3363/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Utvärdering av individuellt märkt text  
 
An evaluation of fingerprinted text 

 

Författare 
 Author 

 

Carina Malcherek 
 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
With the development of the Internet, illegal copying of electronic documents has become a 
growing problem. There is an increasing need of prevention in the field of pirate copying. One 
method is to mark the document by changing some of the words to synonyms. In this way it is 
possible to construct legal copies which do not differ in content but still are unique. Since the 
copies of the documents are unique, it is possible to trace the owner of a document and 
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reaching the market. 
 
The aim of this study was to investigate the possibility of exchanging words for synonyms in a text 
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Sammanfattning 
Illegal kopiering av elektroniska dokument har blivit ett allt större problem i och med 

Internets utveckling. Behovet av att förhindra piratkopiering ökar. Ett sätt är att märka 

dokumentet genom att vissa ord byts ut mot synonymer. På detta vis skulle det vara möjligt 

att konstruera legala kopior som inte skiljer sig till innehåll men ändå är unika. I och med att 

kopiorna av dokumenten är unika så är det möjligt att spåra ägaren till ett dokument och 

därmed ställa personen till svars för piratkopiering om flera exakt likadana kopior kommer ut 

på marknaden. 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det var möjligt att byta ut ord mot 

synonymer vid märkning av en skönlitterär text. Dels med avseende på hur textkvalitén blir i 

de märkta texterna, dels med avseende på säkerheten. 

 

Undersökningen gjordes med hjälp av skönlitterära texter i originalversion och märkta 

versioner. Ett antal försökspersoner fick läsa igenom texterna och därefter besvara en enkät. I 

resultatet framkom att det inte var uppenbart att texterna upplevs som olika. Det var heller 

inte uppenbart lätt att komma underfund med vilken av texterna som är originaltexten. 

 

Slutsatsen av undersökningen är att det är möjligt att märka skönlitterära texter med hjälp av 

synonymutbyte. En skönlitterär text är mer känslig för en författares stil eller stilen i olika 

tidsepoker, än att ord byts ut mot synonymer. Det är när stilen på texten ändras som läsarna 

reagerar. Det är antagligen också svårt för en piratkopierare att hitta märkningen och därmed 

förstöra den. 

 

 



  



  

Abstract 
With the development of the Internet, illegal copying of electronic documents has become a 

growing problem. There is an increasing need of prevention in the field of pirate copying. One 

method is to mark the document by changing some of the words to synonyms. In this way it is 

possible to construct legal copies which do not differ in content but still are unique. Since the 

copies of the documents are unique, it is possible to trace the owner of a document and 

accordingly call him or her to account for pirate copying if several exactly similar copies are 

reaching the market. 

 

The aim of this study was to investigate the possibility of exchanging words for synonyms in 

a text from a work of fiction, examining both the literary quality of the manipulated texts and 

the security aspect. 

 

The investigation was carried out using a text from a work of fiction in its original version 

and manipulated versions of the same text. These texts were read by a number of 

experimental subjects who subsequently answered a questionnaire. The results show that it 

was not obvious that the texts were experienced as being different. Nor was it obvious to see 

which of the texts was the original. 

 

The conclusion of the study is that it is possible to mark texts of imaginative literature by 

means of the use of synonyms. It is the author’s style or the literary style of different periods 

rather than the replacement of individual words by synonyms that give a work of fiction its 

tone. It is when the style of the text is changed that the reader reacts. In all probability it is 

also difficult for a pirate to discover the marking and then destroy it. 

 

 



  



  

Innehållsförteckning 

1 INTRODUKTION ....................................................................................................................................... 1 

1.1 INLEDNING TILL VAD SOM SKA GÖRAS....................................................................................................... 1 

1.2 PROBLEMFORMULERING........................................................................................................................... 2 

1.3 RAPPORTENS STRUKTUR........................................................................................................................... 2 

2 TEORIBAKGRUND.................................................................................................................................... 5 

2.1 DATASÄKERHET ...................................................................................................................................... 5 

2.1.1 Databrottslingen............................................................................................................................... 6 

2.2 PIRATKOPIERING...................................................................................................................................... 6 

2.2.1 Försäljning av piratkopior ................................................................................................................ 7 

2.3 MÄRKNING .............................................................................................................................................. 7 

2.3.1 Exempel på märkning ....................................................................................................................... 8 

2.4 UPPHOVSRÄTTEN..................................................................................................................................... 9 

2.5 PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)............................................................................................................... 10 

2.6 FÖRKLARING AV PROGRAMMET DOCGUARD ........................................................................................... 10 

2.6.1 Prepare .......................................................................................................................................... 11 

2.6.2 Addcustomer................................................................................................................................... 11 

2.6.3 Mark .............................................................................................................................................. 12 

2.6.4 Trace.............................................................................................................................................. 12 

2.7 SPRÅK ................................................................................................................................................... 13 

2.7.1 Ords betydelse ................................................................................................................................ 13 

2.7.2 Generaliseringsnivå........................................................................................................................ 14 

2.7.3 Värdeladdade ord........................................................................................................................... 14 

2.7.4 Mångtydighet hos ord ..................................................................................................................... 14 

2.7.5 Definition ....................................................................................................................................... 15 

2.8 STIL ...................................................................................................................................................... 16 

2.8.1 Definition av stil ............................................................................................................................. 16 

2.8.2 Synonyma uttryckssätt..................................................................................................................... 16 

2.8.3 Vad som påverkar stilen.................................................................................................................. 17 

2.8.4 Stildrag .......................................................................................................................................... 17 

2.8.5 Läsarens reaktion på olika stilar..................................................................................................... 18 

2.8.6 Stilmönster ..................................................................................................................................... 18 

2.8.7 Manipulering av uttryck.................................................................................................................. 19 

3. METOD..................................................................................................................................................... 21 

3.1 UTFORMNING AV ENKÄTER .................................................................................................................... 21 

3.2 VAL AV TEXT......................................................................................................................................... 21 

3.3 FÖRBEREDELSE AV TEXTERNA................................................................................................................ 21 

3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ........................................................................................................................... 22 



  

3.5 FÖRUNDERSÖKNING............................................................................................................................... 22 

3.5.1 Försökspersoner............................................................................................................................. 22 

3.5.2 Instrument ...................................................................................................................................... 23 

3.5.3 Procedur ........................................................................................................................................ 23 

3.6 HUVUDUNDERSÖKNING.......................................................................................................................... 23 

3.6.1 Försökspersoner............................................................................................................................. 24 

3.6.2 Instrument ...................................................................................................................................... 24 

3.6.3 Procedur ........................................................................................................................................ 24 

3.7 UNDERSÖKNING 2 .................................................................................................................................. 25 

3.7.1 Försökspersoner............................................................................................................................. 25 

3.7.2 Instrument ...................................................................................................................................... 26 

3.7.3 Procedur ........................................................................................................................................ 26 

4. RESULTAT............................................................................................................................................... 29 

4.1 FÖRUNDERSÖKNING............................................................................................................................... 29 

4.2 HUVUDUNDERSÖKNING (TEXT 1) ............................................................................................................ 29 

4.3 HUVUDUNDERSÖKNING (TEXT 2) ............................................................................................................ 39 

4.4 UNDERSÖKNING 2 .................................................................................................................................. 41 

5. ANALYS ................................................................................................................................................... 51 

5.1 TEST AV ORIGINAL I HUVUDUNDERSÖKNINGEN ....................................................................................... 52 

5.2 TEST AV ORIGINAL I UNDERSÖKNING 2.................................................................................................... 53 

6. DISKUSSION............................................................................................................................................ 55 

6.1 FÖRFATTARENS STIL .............................................................................................................................. 57 

6.2 BORTFALL ............................................................................................................................................. 57 

6.3 SLUTSATS.............................................................................................................................................. 58 

6.4 VIDARE UNDERSÖKNINGAR .................................................................................................................... 58 

7. REFERENSER ......................................................................................................................................... 59 

7.1 BÖCKER ................................................................................................................................................ 59 

7.2 INTERNET .............................................................................................................................................. 59 

7.3 ARTIKLAR ............................................................................................................................................. 60 

8. BILAGOR....................................................................................................................................................I 

8.1 ORIGINALTEXT 1.......................................................................................................................................I 

8.2 ORIGINALTEXT 2.................................................................................................................................... IV 

8.3 ENKÄT TILL HUVUDUNDERSÖKNINGEN (TEXT 1)................................................................................... VIII 

8.4 ENKÄT TILL HUVUDUNDERSÖKNINGEN (TEXT 2)...................................................................................... XI 

8.5 ENKÄT TILL UNDERSÖKNING 2...............................................................................................................XII 

 



 1

1 Introduktion 
Inom ämnesområdet informationsteori på ISY (Institutionen för systemteknik) vid tekniska 

högskolan, Linköpings universitet, har det bedrivits forskning på fingerprinting, det vill säga 

individuell märkning av digital data för upphovsrättsskydd. Detta för att skydda till exempel  

text-, program-, film- och musikfiler från olaglig kopiering. 

 

Illegal kopiering av program, texter och andra typer av digitala dokument är ett stort problem. 

Det är svårt att införa ett förbud mot kopiering av program eftersom det finns få möjligheter 

till kontroll av att detta förbud efterlevs. Ett sätt att motverka piratkopiering är att använda ett 

dokuments inre redundans för att märka det och därmed göra märkningen svår att upptäcka. 

Därmed skulle man avskräcka från illegal kopiering av dokument. Detta skulle kunna ske till 

exempel genom att byta ut vissa ord eller fraser mot dess synonymer på olika ställen i ett 

dokument utan att ändra textens innebörd. Det skulle då vara möjligt att tillverka legala, unika 

kopior av ett dokument. Ett användningsområde för dessa unikt märkta dokument skulle 

kunna vara vid försäljning av digitala dokument via Internet. 

 

Viktigt är att märkningen är så osynlig som möjlig eftersom läsaren av ett dokument vill ha en 

text av god kvalité. Det är också viktigt att märkningen är svår att förstöra för en 

piratkopierare. Genom att registrera var i dokumentet ändringar har skett, är det möjligt att 

spåra varje individuellt märkt dokument. Därmed har distributören en möjlighet att göra 

anspråk på upphovsrätten av ett digitalt dokument som misstänks vara en modifierad 

piratkopia av det registrerade dokumentet. En annan fördel skulle kunna vara att det skulle bli 

lättare att kunna avslöja eventuella spioner, genom att märkningen ger en möjlighet att spåra 

källan till spionaget. 

 

 

1.1 Inledning till vad som ska göras 
Tekniskt fungerar principen att märka elektroniska texter med hjälp av att vissa ord byts ut 

mot synonymer, men hur blir kvalitén på texterna? Är dessa fortfarande läsbara? I detta 

examensarbete vill jag undersöka hur bra synonymmärkning fungerar på en skönlitterär text, 

dels med avseende på kvalitén hos texten, dels med avseende på säkerheten. 
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1.2 Problemformulering 
Kan man märka texter genom att byta ord mot synonymer? 

 

Projektet avgränsas till hur textkvalitén i de märkta texterna upplevs och hur lätt det är att 

komma underfund med hur originalet ska se ut. Delfrågorna till problemet blir följande: 

Hur känslig är en skönlitterär text för denna typ av märkning? 

Vilken kvalité får man på texten vid denna typ av märkning? 

Hur bra fungerar synonymmärkning av texter ur säkerhetssynpunkt, det vill säga hur svårt är 

det för en piratkopierare att urskilja ord i en text som ingår i märkningen och som därför bör 

bytas mot egna synonymer vid olaglig vidaresäljning? 

 

 

1.3 Rapportens struktur 
Här följer en översikt över innehållet i rapportens olika kapitel. 

 

Kapitel 2 Teoribakgrund. Detta kapitel består av två huvuddelar. Den första delen tar upp 

problemet med datasäkerhet och piratkopiering. Här behandlas även upphovsrättslagen och 

personuppgiftslagen (PUL). Avslutningsvis följer ett stycke om hur det går till att märka 

digitala dokument och hur programmet DocGuard, som använts vid märkningen av texterna, 

fungerar. Den andra delen av detta kapitel beskriver språket och stilens betydelse i text, vilket 

är viktigt att känna till eftersom texter kan påverkas genom ord och stildrag så att betydelsen 

inte längre är densamma. 

 

Kapitel 3 Metod. Här beskrivs tillvägagångssättet av undersökningarna, hur enkäterna 

utformades och hur förberedelsen av texterna gick till. Undersökningarna var tre till antalet, 

en förundersökning, en undersökning med ett mindre antal personer och en lite större 

undersökning. Urval av försökspersoner, speciell utformning av enkäterna och hur hela 

proceduren i de olika undersökningarna gick till förklaras. 

 

Kapitel 4 Resultat. Undersökningarnas resultat presenteras, bland annat om försökspersonerna 

upplevde någon skillnad mellan de olika texterna och vilken av texterna som 

försökspersonerna ansåg vara originaltext. 
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Kapitel 5 Analys. I detta kapitel presenteras en hypotesprövning som gjorts på vissa delar av 

resultatet. 

 

Kapitel 6 Diskussion. Resultatet från de olika undersökningarna diskuteras och egna slutsatser 

av undersökningarna framförs. De problem som diskuteras är bland annat rimligheten i svaren 

och bortfall av försökspersoner. Här ges även förslag till vidare undersökningar. 

 

Bilagor. I bilagorna finns de texter och de enkäter som användes vid undersökningarna. 
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2 Teoribakgrund 
 

 

2.1 Datasäkerhet 
Databrott är all brottlighet som har att göra med en dator. I början av datorernas utveckling 

var det få som hade tillgång till dator, så det räckte med säkerhet för åtkomst, men idag när 

det har blivit vanligare med datorer fungerar inte detta längre. Det krävs mera raffinerade 

metoder för att garantera säkerhet så att inte datorerna utsätts för brott (Landwehr, 2001). Allt 

eftersom tekniken i datorerna utvecklas kommer nya brott att dyka upp och fler kommer att 

oroas för att utsättas för brott (Landwehr, 2001), (Sandberg & Vallanger). 

 

Exempel på databrott enligt Sandberg och Vallanger kan vara: 

• Stöld och fysiskt sabotage av datorn. 

• Otillbörlig användning av dataprogram, så kallad piratkopiering. 

• Otillbörlig användning av litterära verk, konstnärliga verk eller annat mönsterskyddat 

varumärke. 

• Personregister i strid mot personuppgiftslagen (PUL). 

• Försök eller förberedelse till dataintrång. 

• Dataintrång – olovlig upptagning, utplåning eller ändring av uppgifter i datasystem med 

eller utan hjälp av avkodningsutrustning eller förfalskningsutrustning. 

• Yttrandefrihetsbrott 

• Tryckfrihetsbrott – exempelvis ärekränkning. 

• Hets mot folkgrupp. 

 

Grunden till anfallen mot systemen är att förstöra, modifiera eller kopiera. Databrottsligheten 

rör sig om virus i systemen, stöld av maskiner, informationsstölder, bedrägerier och sabotage. 

Dålig datasäkerhet ökar risken att råka illa ut. När en attack riktas mot ett företag eller 

myndighets datasystem är det vanligt att Internet används. Ofta är det företagets interna 

datasystem som är målet vid dess attacker skriver Sandberg och Vallanger. 
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2.1.1 Databrottslingen 
Det kan vara svårt att definiera den typiske databrottslingen. Det är ofta en alldaglig person, 

men enligt Sandberg och Vallanger går det att dela in databrottslingarna i fyra olika 

personlighetstyper 

• Hackern som attackerar själva datasystemet, som regel bara för att få access. 

• Spionen som letar efter information. 

• Bedragaren som är ute efter pengar. 

• En person som främst är ute efter ära och berömmelse. 

 

På företag finns oftast databrottslingen inom företaget. Det kan också vara en tidigare anställd 

som är ute efter att förstöra information för att hämnas skriver Sjögren (1996). Den vanligaste 

databrottslingen är dock piratkopieraren. 

 

 

2.2 Piratkopiering 
När otillåtna kopior av objekt sprids kallas detta piratkopiering. En person som sprider dessa 

piratkopior kallas i denna rapport fortsättningsvis för pirat. 

 

Piratkopiering är ett av Sveriges vanligaste brott. Trots detta döms få för olaglig 

programkopiering enligt tidningen Computer Sweden. Risken att dömas är minimal och 

många anser inte att piratkopiering är ett allvarligt brott. Kopieringen sker både för privat och 

kommersiellt bruk. Böcker, musik, bilder, videofilmer och program är exempel på produkter 

som är utsatta för piratkopiering. Den tekniska utvecklingen gör att piratkopiering blir ett allt 

större hot mot programvaruindustrin. CD-brännare gör det lätt att skapa egna kopior. Det går 

inte längre att förlita sig på att kopian håller en lägre kvalitet än originalet vilket tidigare varit 

en hämmande faktor. Snabba Internetförbindelser har skapat ett effektivt sätt att snabbt 

distribuera illegala kopior. I och med att datoranvändandet i hemmet ökar, så växer 

marknaden för illegala kopior. Computer Sweden skriver på sin webbsida att vartannat 

datorprogram på den svenska marknaden uppskattas vara en piratkopia. Ändå lägger allt fler 

tillverkare ut sina program på Internet. Internet är ett billigt och effektivt sätt att distribuera 

till exempel gratisprogram i reklamsyfte. Detta trots risken för piratkopiering, men kampen 

mot piraterna blir allt hårdare. Datapirater har dömts till både fängelse och skadestånd i 

mångmiljonklassen. 
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2.2.1 Försäljning av piratkopior 
Försäljning av piratkopierad mjukvara är ofta inget harmlöst fenomen utan är kopplad till 

allvarligare organiserad brottslighet, uppger Will Knight (2000). 40 procent av 

datorprogrammen på den svenska marknaden är kopplade till narkotika enligt undersökningar 

gjorda av Elspa, (European Leisure Software Publishers Association) och förtjänsten vid 

försäljning av piratkopierade mjukvaror används för att finansiera annan allvarligare brottslig 

verksamhet 

 

 

2.3 Märkning 
Märkning är en gammal kryptografisk teknik. För flera hundra år sedan skyddades 

logaritmiska tabeller av märkning. Det gick till så att små fel implementerades genom att de 

siffror som inte var så viktiga ibland ändrades (Boneh & Shaw, 1998). Nu är inte logaritmiska 

tabeller så intressanta att skydda längre, men intresset för märkning finns kvar. 

 

Med märkning av objekt menas att objektet ändras på något sätt utan att objektets funktion 

förändras för användaren. Detta är det grundläggande kravet. Områden där märkning är 

tillämpbar är till exempel fingeravtryck, att knyta bokstäver till en viss skrivmaskin eller ett 

avlossat skott till ett skjutvapen, ge varor ett serienummer för identifiering, explosiva varor 

med små kodade partiklar kan vid en explosion ge svar på var och när de sålts, ge kartor vissa 

egenskaper som avviker från verkligheten så att kopior kan identifieras (Wagner,1983). I de 

senare fallen har det unika tillförts, i de tidigare kommer de av sig självt. Syftet med märkning 

är enligt Lindkvist, Löfvenberg och Wiberg (1998) att avskräcka från illegal kopiering. Det 

hela bygger på att märka produkten och koppla denna märkning till köparen. Varje kopia blir 

då unik, det vill säga att varje kopia skiljer sig något från varandra utan att 

köparen/användaren ser detta. Om illegala kopior dyker upp på marknaden, går det att spåra 

köparen och ställa personen till svars. Ett problem, enligt Löfvenberg och Wiberg (2000) kan 

vara att spårningen misslyckas och ingen pirat ställs till svars, men också att fel person pekas 

ut som pirat. 

 

Själva märkningen som finns i ett objekt definierar Lindkvist, Löfvenberg & Wiberg (1997) 

som karakteristika som skiljer objektet från andra liknande objekt. Införandet av märkning är 

en process där märkningen läggs till ett objekt och sparas. Genom att märka digitala 
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dokument så svårupptäckt och osynligt som möjligt skulle det kunna gå att begränsa och 

försvåra piratkopieringen. Ett sätt skulle vara att använda sig av synonyma uttryckssätt för 

olika kopior av samma textdokument. All text borde gå att uttrycka på olika synonyma sätt 

utan att innebörden förändras. Texter som lämpar sig mycket väl är sådana där formuleringen 

inte har så stor betydelse, bara innebörden av texten är oförändrad. Dessa kan till exempel 

vara vetenskapliga avhandlingar, läroböcker, rapporter av olika slag, manualer, uppslagsverk 

och andra mer formella texter (Lindkvist, Löfvenberg & Wiberg, 1997). För att tekniken ska 

vara användbar måste dokumentet innehålla tillräckligt många utbytbara synonyma uttryck så 

att alla köpare kan få var sin unik kopia av det. Att spåra en pirat är möjligt om piraten bara 

kopierar objektet så som det är i originalskick. En sådan piratkopia är lätt att spåra om den är 

märkt. En pirat vill naturligtvis inte bli spårad och borde därför försöka att på olika sätt 

förstöra hela eller delar av märkningen för att undgå upptäckt. En annan möjlighet är att flera 

pirater samarbetar genom att jämföra kopior av objektet för att hitta märkningen. Det kan 

dock vara svårt att veta exakt var synonymutbytena har ägt rum, vilket försvårar eventuella 

försök att ta bort märkningen. Därför är det viktigt att ha ett bra märkningssystem där 

märkningen av objektet är svårt att hitta och svårt att förstöra (Lindkvist, Löfvenberg & 

Wiberg,1997). 

 

 

2.3.1 Exempel på märkning 
För att klargöra det hela följer här ett exempel på hur märkning av text fungerar. Följande 

mening ska märkas: Ett skepp lastat med diverse varor anlände till hamnen den 4 augusti. 

 

 skepp diverse anlände  4 augusti 

Ett  ------   lastat med    --------  varor  --------    till hamnen den  -----------. 

  fartyg  olika   kom  4/8 

 

Strecken markerar de ställen i meningen som märkning införs. Orden över strecken är 

originalorden och orden under strecken är de synonymer till vilka orden kan bytas. Vid varje 

streck finns det två val. Detta gör att meningen kan skrivas på många olika sätt. I den här 

meningen är det fyra positioner som är utvalda för märkning, vilket gör att det totalt går att 

skapa 24=16 unika kopior av meningen. I en lång text finns möjlighet till fler positioner med 

val, vilket gör att fler unika kopior går att skapa. 
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2.4 Upphovsrätten 
Det finns många möjligheter idag att hitta musik, film och copyrightskyddade program på 

Internet. Det går också att ladda ner licenskoder och program för att knäcka licens- och 

kopieringsskydd. Att syssla med detta är i bästa fall en juridisk gråzon men oftast är det 

lagbrott. De flesta filbytarprogram som används idag ger inte bara möjlighet att hämta 

program, musik och film utan öppnar samtidigt upp datorn så att andra kan hämta filer från 

hårddisken. Detta sprider copyrightskyddat material, vilket är ett lagbrott. Det finns 

organisationer som aktivt letar efter personer som sprider copyrightskyddat material. Bland 

annat har ett antal branscher gått samman och skapat Svenska Antipiratbyrån som samordnar 

arbetet mot piratkopiering av datorspel, video och film. Ett flertal andra branschorganisationer 

arbetar för att spåra upp och anmäla personer som sprider program, film och musik. De spårar 

personer via chattkanaler, filbytarprogram och andra vägar som används för att sprida 

material enligt Magnus Person på Lunds Datacentral (LDC) vid Lunds universitet. Trots att 

upphovsrätten är lika stark för program på nätet som för dem som köps i butikerna är det bara 

ett fåtal som betalar. För många användare, enligt Computer Sweden, är program som kan 

hämtas hem via Internet synonymt med gratisprogram, och det är få som registrerar sig och 

betalar för programmen. Men ett program blir inte gratis bara för att det ligger på Internet. Att 

exempelvis använda en 30-dagars testversion i 31 dagar är olagligt, precis som det är olagligt 

att kopiera Microsoft Office utan tillstånd från upphovsmannen. 

 

Det finns olika sätt för tillverkaren att få betalt för sin produkt. Den version som läggs ut på 

nätet kan ha begränsade funktioner så att användaren ska välja att köpa fullprisversionen, men 

ett betydligt vanligare sätt är att tidsbegränsa användningen. Kunden får bara använda 

programmet i exempelvis 30 dagar, sedan måste kunden betala för programmet eller sluta att 

använda det. Ett juridiskt problem är att bevisa att programmet har använts längre tid än 

upphovsmannen tillåter. Även om många program har inbyggda räkneverk skulle dessa 

knappast räcka som bevis i en rättegång. Ett annat problem är att det ofta är svårt att avgöra 

när ett avtal har ingåtts. Innan programmet laddas ner, när programmet laddas ner eller när det 

installeras? Trots att upphovsrätten är lika stark för sharewareprogram som för vanliga 

program har inga uppmärksammade domar fallit för brott mot sharewarevillkoren. En orsak är 

sannolikt priset. Eftersom det sällan är produkter med ett högt pris som läggs ut på nätet 

uppfattas det än så länge inte som något större problem. 
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När det gäller ett digitalt dokument som märks, skapas en ny variant av dokumentet. 

Upphovsmannen till originaldokumentet är författaren. Men denne författare är ju inte 

upphovsman till kopian. Lagen om upphovsrätt bryr sig inte om stavfel i texten och på samma 

sätt borde inte val av synonyma uttryck spela någon roll. Den bästa lösningen på problemet är 

om berörda parter, dvs. författare och köpare, är informerade om vad märkningstekniken 

innebär och att upphovsmannen ger sitt medgivande till manipulationen. 

 

 

2.5 Personuppgiftslagen (PUL) 
Vid märkning av texter träder personuppgiftslagen i kraft så fort det registreras vilka 

dokument en kund har köpt. Registreringen är i det här fallet till för att spåra eventuella 

piratkopior. Personuppgiftslagen är till för att förhindra att den personliga integriteten kränks. 

Den är även till för att förhindra att oriktiga och missvisande uppgifter finns i personregistren. 

För att inte den personliga integriteten ska vara i fara skulle det vara möjligt att bara lagra en 

delmängd av informationen om köpet i databasen så att det inte går att tyda vem som köpt 

vad. Enligt svensk författningssamling (SFS) är det möjligt att spara ett dokument så länge 

som uppgifterna behövs för ändamålet , alltså så länge som spårning av ägaren till ett köpt 

dokument är intressant. 

 

Om ett dokument blir piratkopierat av någon annan än köparen kan personen råka illa ut om 

denne inte kan bevisa att det inte är han/hon som har kopierat dokumentet. Detta ställer höga 

krav på köparen angående säkerheten vid förvaring av dokumentet. Det ställer också krav på 

säljaren och skaparen av dokumenten, för om två eller flera kunder skulle få samma variant av 

dokumentet går det inte att anklaga någon av dem om man upptäcker piratkopior och då är 

märkningstekniken oanvändbar. 

 

 

2.6 Förklaring av programmet DocGuard 
I undersökningen har programmet DocGuard använts för att skapa de märkta texterna. 

DocGuard är ett system designat för att underlätta forskning kring märkning av digitala 

textdokument. Med systemet är det möjligt att skapa unikt märkta dokument och att spåra 

ägare till märkta dokument. 
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Programvaran arbetades fram av en projektgrupp benämnd MuppuM bestående av sju 

studenter på civilingenjörsutbildningen i datateknik vid Linköpings tekniska högskola. 

Projektet genomfördes i en kurs med benämningen ”Programmeringsprojekt i ett 

helhetsperspektiv” 1997/98. 

 

Märkningstekniken bygger på att den text som finns i ett dokument innehåller en mängd ord 

och uttryck som går att byta ut mot synonyma ord eller uttryck utan att betydelsen förändras. 

Genom att göra olika synonymutbyten för alla kopior av dokumentet och registrera 

informationen om vem som äger vilken kopia går det att spåra ägarna till påträffade kopior. 

Eftersom det inte går att veta exakt var synonymutbytena har skett försvåras eventuella försök 

att ta bort märkningen. 

 

Texten som märks får inte vara känslig för att ord byts ut mot andra, så till exempel dikter 

lämpar sig inte för märkning. Till alla dokument där innebörden av texten och inte textens 

formulering är viktig fungerar DocGuard emellertid utmärkt att använda. 

 

DocGuard-systemet består av fyra stycken huvudfunktioner. Dessa är: prepare, addcustomer, 

mark och trace. 

 

 

2.6.1 Prepare 
Med prepare förbereds dokumentet för märkning. De dokument som kan märkas med 

DocGuard måste vara textfiler. Som indata till prepare anges vilket dokument som ska 

förberedas och vilken synonymordlista som ska användas. Synonymordlistan består av en 

textfil där ordpar som är synonyma med varandra anges. Förberedningen går till så att 

programmet letar reda på alla ord i dokumentet som finns med i synonymordlistan och 

markerar dessa. 

 

 

2.6.2 Addcustomer 
Innan det går att märka dokument måste kunder läggas in i en kunddatabas. Detta görs med 

addcustomer. Genom att registrera kunderna i en kunddatabas är det möjligt att spåra vem 

som är den ursprunglige köparen till ett dokument. 
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2.6.3 Mark 
När dokumentet är förberett och kunderna är inlagda går det att märka ett dokument åt en 

inlagd kund. Detta görs med mark. Grunden för skapande av märkningsmönster är 

slumpmässig, men för att hitta samarbetande piratkopierare krävs det sedan systematik i 

tilldelningen. Detta mönster anger vilka ord som ska bytas ut mot synonymer. Därefter byts 

de ord som är markerade i det förberedda dokumentet ut mot sina synonymer enligt 

märkningsmönstret. När dokumentet har märkts sparas data om märkningsmönstret i 

kunddatabasen. 

 

 

2.6.4 Trace 
Med trace går det att spåra vem som är registrerad som ägare till ett dokument. Trace tar som 

indata dels det märkta dokumentet som man vill spåra ägaren till, dels det motsvarande 

förberedda dokumentet från prepare. Programmet genererar sedan ett märkningsmönster 

genom att jämföra de båda dokumenten och söker sedan igenom kunddatabasen för att hitta 

den mest trolige ägaren till dokumentet. Därefter visas en lista på de tre mest sannolika ägarna 

till dokumentet. Ett procenttal vid de sannolika ägarna anger hur stor del av det intakta 

märkningsmönstret som stämde överens med de märkningsmönster som är registrerade på de 

olika ägarna. 
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2.7 Språk 
I detta avsnitt görs en beskrivning av språkets betydelse i en text. Möjligheter finns att 

påverka texter genom val av ord så att betydelsen inte längre blir densamma. 

 

 

2.7.1 Ords betydelse 
För att utreda vad som menas med ett ords betydelse, inför vi två termer: betydelseomfång 

och betydelseinnehåll. Enligt Hellspong och Söderberg (1975) är ”betydelseomfånget 

mängden av de ting som ordet betecknar och betydelseinnehållet sammanfattningen av de 

egenskaper ett ting måste ha för att kunna betecknas med ordet”. Dessa två begrepp förhåller 

sig till varandra så att om betydelseinnehållet för ett ord är känt går det för varje enskild 

företeelse att avgöra om den kan betecknas med ordet. Genom undersökningar av de 

egenskaper som utgör ordets betydelseinnehåll går det att undan för undan ringa in hela 

mängden av de ting som ordet betecknar. Den mängd som då är inringad är ordets 

betydelseomfång. 

Ex. 

”Stol” är medlem i ordet ”möbels” betydelseomfång. 

 

Men ofta kan egenskaper som är gemensamma för medlemmar av ett ords betydelseomfång 

räknas till dess betydelseinnehåll. 

Ex. 

Vad är däggdjur (betydelseomfång)? Djur som ger di åt sina ungar. Här går det att härleda 

till många olika djur. Företeelsen som motsvarar betydelseomfånget är betydelseinnehållet, i 

det här fallet ”ge di”. 

 

Oftast gäller att väsentliga egenskaper som är gemensamma för medlemmar av ett ords 

betydelseomfång faktiskt räknas till dess betydelseinnehåll. 

 

Betydelseomfånget hos ett ord kan skifta i storlek, ibland kraftigt, från några stycken till ett 

oändligt antal. Det kan även antalet egenskaper som ingår i betydelseinnehållet göra. Ju fler 

egenskaper som betydelseinnehållet får, ju mer krymper betydelseomfånget. Ju fler 

egenskaper vi tillför ett ords betydelseinnehåll desto mindre blir sannolikheten för att ett givet 

ting skall ha dem alla. Sammanfattningsvis står betydelseinnehållet och betydelseomfånget i 



 14

ett omvänt storleksförhållande till varandra. När det ena ökar minskar det andra. 

Associationer spelar en stor roll för den outtalade informationsöverföring som sker vid sidan 

av den uttalade (Hellspong & Söderberg,1975). Ord är ofta förknippade med associationer 

som går utöver det egentliga betydelseinnehållet. 

 

 

2.7.2 Generaliseringsnivå 
Två ord kan ha ett förhållande till varandra så att innehållet hos det ena utgör en del av 

innehållet hos det andra. Det sägs då att det förra ordet har en mer generell betydelse än det 

förra, det ligger på en högre generaliseringsnivå än det andra. (Hellspong & Söderberg, 1975). 

Ex. 

Ordet ”instrument” har en mer generell betydelse än ordet ”piano”. 

 

 

2.7.3 Värdeladdade ord 
Om ett ord uttrycker en känsloattityd kallas dessa för värdeladdade (Hellspong & Söderberg, 

1975). Det går att framkalla olika värdeladdningar hos två ord genom skillnader i 

betydelseinnehållet, även när de används om samma företeelse. 

Ex. 

Terrorist – frihetskämpe, föryngringsytor – kalhyggen. 

 

Enligt Hellspong & Söderberg (1975) kan värdeladdningar vara beroende av individuella 

erfarenheter och vara helt subjektiva. Ett ord kan även skifta i betydelse under tidens gång. 

Ex. 

Numera betyder ordet usling att personen i fråga är en skurk. Men på 1700-talet var usling 

en människa som hade det uselt, alltså en stackare. 

 

 

2.7.4 Mångtydighet hos ord 
Samma ord kan ha flera betydelseinnehåll. Detta kallas mångtydighet i betydelseinnehållet 

(Hellspong & Söderberg,1975), men vanligen så eliminerar sammanhanget mångtydigheten. 

Det går att avsiktligt utnyttja mångtydigheten för att vilseleda utan att direkt ljuga, exempelvis 

i statistik. 
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Ex. 

Hälften pumpa, hälften smultron, alltså blandat lika stort antal smultron som pumpa. Detta 

kan betyda en hel pumpa och ett smultron. 

 

Ord kan vara mångtydiga till sin värdeladdning, vilket betyder att samma ord kan ha olika 

värdeladdning för olika personer. Denna mångtydighet kan ibland förfela sitt syfte för ett 

värdeladdat ord. 

Ex. 

Ordet ”kommunist” ger en mångtydig värdeladdning därför att företeelsen inte framkallar en 

enhetlig känsloreaktion hos olika språkbrukare. 

 

Enskilda ord i en sats kan vara entydiga, men kan ändå få satsen i sin helhet att vara 

mångtydig därför att relationen mellan orden kan uppfattas på olika sätt enligt Hellspong och 

Söderberg (1975). När relationen mellan orden i satsen är oklar kallas detta för syntaktisk 

mångtydighet. 

Ex. 

I satsen ”Pelle älskar Sara” är det oklart i tolkningen om det är Pelle som är den som älskar 

Sara eller om det är Sara som älskar Pelle. Rimligaste tolkningen är nog den första eftersom 

subjektet brukar stå först i påståendesatser och predikatet och objektet senare. Däremot kan 

ibland viktiga ord betonas genom att sättas först i satsen. Därför kan även den andra 

tolkningen vara riktig. 

 

 

2.7.5 Definition 
En definition är en förklaring eller en precisering av vad ett ord innebär (Hellspong & 

Söderberg,1975). Definitionen kan bestå av ett förklarande led som kan ha två former: 

synonym eller omskrivning. När det förklarande ledet bara består av ett enda ord som är 

liktydigt med det definierade ordet är ordet en synonym, något som är vanligt i ordböcker. En 

förutsättning är att det finns synonymer som är klarare än det ord som ska definieras. Om det 

förklarande ledet består av flera ord är det en omskrivning. Vissa ord kan inte definieras, bara 

exemplifieras. 
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2.8 Stil 
En stils betydelse för en text är oerhört viktig. En författare kan ha en viss stil i sitt 

författarskap som läsaren förväntar sig att finna i texter skrivna av samma författare. Därför är 

det av vikt att inte förvanska en författares stil vid märkning av text. 

 

 

2.8.1 Definition av stil 
Stil är en egenskap hos texter skriver Teleman och Wieselgren (1992). Stil är ungefär 

detsamma som summan av uttryckssätten i en text. Detta betyder att  textens stilistiska 

karaktär beror på hur ofta det ena eller andra uttryckssättet valts av den skrivande. Det finns 

en del författare som i texten använder sig av medvetna eller omedvetna brott mot lexikon och 

grammatik. 

 

Stil kan definieras enligt Teleman och Wieselgren (1992) som: 

 

”Resultaten av textskaparens (= talarens eller författarens) val bland synonyma uttryckssätt, 

som lexikon och grammatik erbjuder samt de avvikelser från det gemensamma språkbrukets 

lexikon och grammatik, som texten innehåller”. 

 

 

2.8.2 Synonyma uttryckssätt 
Det som menas med synonyma uttryckssätt är att säga samma sak på olika sätt. Svårigheten är 

att kunna ange vad som är samma sak i de aktuella textsammanhangen. Det vanligaste är att 

synonyma uttryck ska kunna ha samma referent, det vill säga den eller det som uttrycket 

syftar på ska vara samma företeelse (Teleman & Wieselgren, 1992). Det är också möjligt att 

uttrycka positiva eller negativa värderingar i valet av synonym. 

Ex. 

uppskattande: neutralt:  nedvärderande: 

ädling adelsman  - 

- korpulent  fet 

artig -  fjäskig 
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2.8.3 Vad som påverkar stilen 
Enligt Teleman och Wieselgren (1992) påverkas stilen av betydelseomfånget för de ord som 

väljs. Även tidpunkten då texten producerades har en stor betydelse för textens stil. Detta 

beror på att olika tider har olika språk. Vid äldre språkskeden är det svårare att ta hjälp av den 

instinktiva språkkänslan. Det är svårare att lägga märke till brott mot dåtida grammatik och att 

bedöma alternativa uttrycks frekvens och dåtida stilvärde. En annan sak som påverkar stilen 

och sätter en gräns för textens utformning är författarens kunskaper, begåvning och 

personlighet. Om författaren ska göra litterära och historiska anspelningar måste personen 

vara insatt i detta område. Först då kan författaren sätta in detaljer i dess rätta sammanhang. 

Den språkliga kommunikationen präglas också av författarens kunskaper om läsaren, 

föreställning om läsaren, attityden och den sociala relationen till läsaren. Om författaren vill 

bli förstådd måste han använda ett språk som är identiskt med eller ligger så nära läsarens som 

möjligt. 

 

 

2.8.4 Stildrag 
Det finns två olika stildrag som skiljs åt, medvetna och omedvetna (Teleman & Wieselgren, 

1992). Medvetna stildrag är avsiktliga språkliga manipulationer som författaren gör i något 

bestämt syfte. De medvetna stildragen förekommer mest i texter med stilparodier och 

pastischer (stilimitationer). Där kan stildragen förekomma tätare än i originalen. Medveten 

stilvilja finns också ofta tydligt i manuskriptändringar. Dessa är ofta gjorda i någon verifierbar 

avsikt. Även ändringar mellan två upplagor av en trycktext kan förekomma,  till exempel 

folkliga, drastiska ord mot mer salongsmässiga synonymer. 

 

Omedvetna stildrag är mer eller mindre konstanta språkliga beteendemönster. Dessa kan inte 

förklaras utifrån någon annan faktor i språksituationen än författarens aktiva språkliga 

färdighet. Denna växlar från individ till individ och tar sig ofta uttryck i mönster som 

författaren inte själv är medveten om. 

 

Litteraturhistorien delas in i olika epoker, som har fått namn efter den dominerande litterära 

riktningen, såsom barock, franskklassicism, för- och nyromantik, realism etc. Under dessa 

litterära epoker har författare ofta gemensamma stildrag. Uttryckssätten under de olika 

epokerna genomsyras av olika stilistiska moderiktningar (Teleman & Wieselgren, 1992). 
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Många författare har blivit stora genom att skapa en egen stil, en stil som har vissa 

epokbundna stildrag gemensamma med samtida författare men som också uppvisar 

individuella särdrag typiska bara för upphovsmannen. Dessa kan vara mer eller mindre 

medvetna och när en författare ska beskrivas är det lättast att notera egendomligheterna. 

 

 

2.8.5 Läsarens reaktion på olika stilar 
Två olika läsare reagerar inte exakt likadant på en och samma text. Detta är lika självklart som 

att två olika författare aldrig skapar identiskt lika texter. Det är samma faktorer som styr 

läsarens reaktioner som gör att författarnas texter blir olika. Ibland kan läsarens reaktioner på 

en text stämma med författarens syfte, ibland inte. Detta kan bero på många saker, exempelvis 

att författaren kan ha valt en olämplig uttrycksform. Ibland kan även orsaken ligga utom 

författarens kontroll. Ytterligare en sak som kan bidra är läsarens språkliga begåvning och 

erfarenhet som kan var mindre än vad författaren hade räknat med. Detta kan göra att läsaren 

inte förstår texten och reagerar på ett vis som inte var avsett eller kanske inte reagerar alls. 

Kunskaper i ämnet är också viktigt så att läsaren kan bedöma det innehållsliga värdet i en 

sakligt betonad text. Det kan vara så att en text som framstår som full av sakfel, överdrifter 

och lögner för en person som är insatt inom området, kan för den som inte är insatt inom 

området uppfattas som trovärdig och sann. Alla dessa orsaker kan resultera i en attityd till 

texten som inte skulle funnits där om innehållet hade varit förståeligt för läsaren. Det går att 

sammanfatta det hela med att en text har inte en bestämd stil utan lika många stilar som den 

har läsare, men en bra stil i en text är där författaren når sitt syfte med texten. Om syftet är att 

informera, förklara, övertala och underhålla är det bra om läsaren minns, förstår, övertygas 

och blir road. 

 

 

2.8.6 Stilmönster 
Olika texttyper brukar ha olika stilmönster. En van läsare känner till dessa stilmönster som 

olika texter brukar ha och kan genast se vad det är för typ av text. Kännedomen om 

stilmönstren och deras användning i olika texter spelar stor roll i upplevelsen av texten. I det 

ögonblick som en läsare har identifierat en text som till exempel poesi så förväntar sig läsaren 

att finna vissa egenskaper hos texten. Läsaren jämför inte längre med alla tänkbara texter, 

utan jämförelsen blir med texter av samma typ som den aktuella texten. Om denna avviker 

från stilmönstret för liknande texter, så uppfattas avvikelsen som stilbrott. 
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2.8.7 Manipulering av uttryck 
Det går att manipulera med begrepp som ligger nära varandra t.ex. ”måttligt begåvad” betyder 

”rätt obegåvad”. Det går också att använda sig av överdrifter, men även att gå åt motsatt håll 

är vanligt. Det finns en återhållsam stil som underdriver hellre än överdriver, en stil full av 

garderingar. Detta gäller ord som ”kanske”, ”antagligen”, ”torde”, ”ganska” och ”rimligtvis”. 

Ord som ”nog” betyder ”med mycket stor sannolikhet, så gott som säkert”. En annan 

gradförskjutning är när ett mindre negativt uttryck väljs. Detta kan vara uttryck som vanligtvis 

inte betecknar det som egentligen avses att uttrycka. 

Ex. 

Stämningen blev efter hand ”livlig”. 

 

När citationstecken används på detta sätt, ges en antydan om hur det positiva ordet ska läsas. 
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3. Metod 
 

 

3.1 Utformning av enkäter 
Alla enkäter i dessa undersökningar är utformade med fasta och öppna svarsalternativ. Fasta 

svarsalternativ avser frågor med redan fastställda svarsalternativ, det vill säga 

försökspersonens uppgift är att sätta ett kryss för det påstående som bäst motsvarar deras svar. 

Vid öppna svarsalternativ är det den tillfrågade som själv ska formulera sitt svar. Detta för att 

få fram förtydliganden och bästa möjliga svar från försökspersonerna. De första enkäterna 

som skulle ingå i förundersökningen granskades av universitetslektor Magnus Merkel, 

Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet, som kom med goda råd angående 

utformningen. Enkäterna till de övriga undersökningarna skapades utifrån de synpunkter som 

kom fram vid förundersökningen. De enkäter som användes finns i bilaga 8.3, 8.4 och 8.5. 

 

 

3.2 Val av text 
Texterna som valdes var ur en skönlitterär bok, utgiven 1993, med titeln ”Alla mina hem” 

författad av Anna Sparre. Dessa texter bestod av utdrag från det första kapitlet (text 1), se 

bilaga 8.1, och det sista kapitlet (text 2), se bilaga 8.2, i boken. För bästa resultat i 

undersökningen var det viktigt att välja en relativt okänd text och författare så att inte 

försökspersonerna kände igen texten och därmed kunde påverka svarsresultatet. Likaså lades 

vikt vid att texten skulle vara på originalspråk, så att inte författarens stil hade blivit 

förvanskad. Författaren till texterna var en äldre kvinna som hade en lite ålderdomlig stil i sitt 

skrivande, men som även använde ett rikt och målande språk. Detta gjorde att det fanns 

många ord att välja mellan vid byte till synonymer. 

 

 

3.3 Förberedelse av texterna 
Texternas förberedelse gjordes med hjälp av programmet DocGuard. Texten som skulle 

förberedas skrevs in en textfil i programmet Anteckningar. Två olika synonymordlistor 

skapades med ord från texten. Det var två texter som skulle märkas och det behövdes en 

ordlista för varje text. Vid skapandet av ordlistorna användes Nordstedts Svenska 

Synonymordbok som hjälp, men även eget tankearbete om vilka ord som skulle passa in. 
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Dessa ordlistor innehöll vardera 31 ordpar med ord från texten och synonyma ord till dessa. 

Synonymordlistan är också skriven i en textfil. Därefter tar själva märkningen vid, vilket finns 

beskrivet under rubrik 2.6, Förklaring av programmet DocGuard. Antalet ord funna från 

synonymordlistan i text 1 var 34 stycken och i text 2 var det 52 stycken. När texterna var 

märkta fintjusterades de i ordbehandlingsprogrammet Framemaker, där de också fick nummer 

och rubrik. 

 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Undersökningarna gick ut på att låta försökspersonerna läsa utdrag från en skönlitterär bok i 

olika versioner och därefter besvara ett frågeformulär. Detta för att få svar på frågorna om de 

olika versionerna upplevdes som samma text och om det var möjligt att lista ut vilken text 

som var original. Först gjordes en förundersökning för att kontrollera att enkäten var 

förståelig. Syftet med förundersökningen var att försökspersonerna skulle ge positiv och 

negativ kritik angående enkätens utformning och att försöksledaren därefter skulle kunna göra 

de ändringar som behövdes för att förbättra enkäten. Efter denna förundersökning gjordes 

erforderliga ändringar i enkäten. Sedan genomfördes själva huvudundersökningen med de 

förbättringar av enkäten som framkom vid förundersökningen. Efter den så kallade 

huvudundersökningen gjordes ytterligare en undersökning med flera försökspersoner för att få 

större noggrannhet i resultatet. 

 

 

3.5 Förundersökning 
Förundersökningen var till för att undersöka utformningen och förståelsen av enkäten och 

dess frågor. 

 

 

3.5.1 Försökspersoner 
I förundersökningsgruppen ingick fyra personer. Gruppen bestod av två män och två kvinnor i 

olika åldrar. Personerna som ingår i förundersökningsgruppen var för försöksledaren välkända 

personer som vågar vara ärliga i sina omdömen över enkätens utformning. 
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3.5.2 Instrument 
Texter och enkäter som försökspersonerna fick tillgång till, är samma texter och enkäter som 

var tänkt att användas i den mer omfattande huvudundersökningen. Texterna bestod av två 

olika skönlitterära texter ur samma bok där vissa ord har bytts ut mot synonymer. Både text 1 

och text 2 fanns i fyra olika versioner. För att försökspersonerna lätt skulle kunna skilja de 

olika versionerna åt, var de tryckta på färgat papper, grönt, vitt, rött och gult. Originaltexten, 

som fanns i två olika exemplar, var tryckt på dels grönt, dels vitt papper. Antalet enkäter var 

två, en enkät till varje text (bilaga 8.3 och 8.4). Enkäterna var utformade med både fasta och 

öppna svarsalternativ. 

 

 

3.5.3 Procedur 
Försökspersonerna läste två texter från en skönlitterär bok. Text 1 delades ut i två olika 

versioner och text 2 delades ut i tre olika versioner. Text 1 består av en märkt text, det vill 

säga med vissa ord utbytta mot synonyma ord, och tillhörande originaltext eller två 

originaltexter men med olika numrering. Försökspersonerna fick läsa texterna i den ordning 

de önskade själva. Detta för att det inte skulle vara givet vilken text som var märkt och vilken 

som inte var det. Text 2 bestod av en originaltext och två olika märkta versioner av denna. 

Även här fick försökspersonerna läsa texterna i den ordning de själva önskade. 

Försökspersonerna uppmanades att skriva både positiva och negativa kommentarer angående 

enkäterna och frågornas utformning. Både text 1 och text 2 delades ut samtidigt med 

respektive enkäter. Anledningen till detta förfaringssätt var att i förundersökningen var 

resultatet på frågorna inte det centrala, utan det viktiga var enkäternas förståelighet. 

 

 

3.6 Huvudundersökning 
I huvudundersökningen efterforskades om det fanns någon skillnad i upplevelsen av 

textskillnaden beroende på om man var humanist eller tekniker, kvinna eller man. 

Undersökningen syftade också till att kontrollera om det fanns en möjlighet att med hjälp av 

flera texter kunna lista ut vilken av texterna som var originaltexten och om det var någon 

försöksgrupp som hade lättare för detta. 
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3.6.1 Försökspersoner 
I huvudundersökningen deltog 10 män och 10 kvinnor. Av dessa 10 män var 5 stycken 

utbildade humanister eller under utbildning till ett humanistiskt yrke och 5 stycken var 

utbildade tekniker eller under utbildning till ett tekniskt yrke. Motsvarande gällde även de 10 

kvinnorna. Försökspersonerna som ingick i huvudundersökningen var för försöksledaren 

bekanta personer. För att begränsa undersökningsgruppen ytterligare var kravet att 

försökspersonerna skulle vara högskoleutbildade eller högskolestuderande. Däremot togs 

ingen hänsyn till ålder. Det var också bara försöksledaren som hade tillgång till informationen 

om vilka personer (namn etc.) som ingick i undersökningen. Detta för att kunna kontrollera 

vilka som hade svarat och vilket material de olika försökspersonerna fått. 

 

 

3.6.2 Instrument 
Den enkät som användes i denna undersökning var samma som användes i 

förundersökningen, men med vissa ändringar gjorda utifrån de åsikter som framkom där. 

Enkäterna bestod av både fasta och öppna svarsalternativ, se bilaga 8.3 och 8.4. Texterna 

(bilaga 8.1 och 8.2) och antalet versioner var också samma som i förundersökningen. 

Texterna numrerades med tresiffriga nummer, istället för att tryckas på färgat papper. 

Sifferkombinationerna av de tre siffrorna är gjorda slumpmässigt så att det inte skulle vara 

givet vilken av texterna som var original. 

 

 

3.6.3 Procedur  
Liksom i förundersökningen fick försökspersonerna läsa två texter från en skönlitterär bok. 

Text 1 bestod av antingen en märkt text och en originaltext eller av två originaltexter men 

med olika numrering. Detta för att försökspersonerna inte skulle veta om de läste två original 

eller ej. Den ena versionen av text 1 som försökspersonerna fick var alltid en originaltext, den 

andra var slumpmässigt någon av de andra tre versionerna. Dock blev en försöksperson i varje 

testgrupp tilldelad två original med olika numrering. Detta som ett litet test för att se om 

försökspersonerna även upplevde lika texter olika. Försökspersonerna fick läsa texterna i den 

ordning de önskade själva för att det inte skulle vara givet vilken av texterna som var märkt 

och vilken som inte var det. 
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Text 2 bestod av två märkta texter och en originaltext. Även här fick försökspersonerna läsa 

texterna i den ordning de själva önskade.  

 

När det gällde ordningen av utdelandet av enkäterna  så delades text 1 ut först med tillhörande 

enkät. Försökspersonen hade nu en vecka på sig att besvara enkäten. När denna vecka hade 

gått kontaktades försökspersonen och enkäten samlades in och försökspersonen blev 

avprickad på listan att enkäten var inlämnad. Därefter delades text 2 med tillhörande enkät ut 

och även här hade försökspersonen en vecka på sig att besvara den. Insamlingen av denna 

enkät gick till på samma sätt som vid insamlingen av den föregående. 

 

De instruktioner som försökspersonerna fick, vid utdelningen av text 1, var endast att de 

skulle läsa igenom texterna och sedan besvara frågorna. De fick ingen information om att 

texterna kunde bestå av ord som var utbytta mot synonymer. Detta för att de inte skulle leta 

ord, utan istället koncentrera sig på upplevelsen av texterna. När sedan text 2 delades ut 

informerades försökspersonerna om att en text var original och de övriga två var versioner av 

text 2 där ord blivit ersatta av synonyma ord. Vid detta tillfälle gavs också en mer detaljerad 

information om undersökningens syfte. 

 

 

3.7 Undersökning 2 
Undersökning 2 bestod av ett större och bredare försöksunderlag. Detta för att få fler svar och 

därmed större noggrannhet. Dessa försökspersoner var inte indelade i olika grupper. Syftet var 

delvis detsamma som i huvudundersökningen. 

 

 

3.7.1 Försökspersoner 
I undersökning 2 delades texter och enkäter ut till 100 försökspersoner. Inga krav ställdes på 

att undersökningsgruppen skulle bestå av ett visst antal humanister, tekniker, män eller 

kvinnor. Inte heller ställdes några krav på att försökspersonerna var högskoleutbildade eller 

högskolestuderande. Försökspersonerna bestod av vuxna personer men därutöver har ingen 

hänsyn till ålder tagits. De personer som enkäten delades ut till var matgäster på Restaurang 

Vallfarten. Denna restaurang är belägen vid Linköpings universitet och besöks av både 

yrkesverksamma och studerande. Även inom en rektorsenhet i Linköping kommun delades 
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texter och enkäter ut. Anonymiteten för försökspersonerna har varit samma som i den 

föregående undersökningen, bara försöksledaren hade tillgång till informationen om vilka 

personer (namn etc.) som ingått i undersökningen. Detta för att kunna kontrollera vilka av 

försökspersonerna som besvarade enkäten. 

 

 

3.7.2 Instrument 
I undersökning 2 användes bara en enkät och en av texterna. Enkäten var en sammansättning 

av de båda enkäterna som användes i huvudundersökningen, se bilaga 8.5. Några frågor togs 

bort som inte längre var intressanta, frågor om yrke etc. Inga nya frågor tillkom. Det var 

fortfarande en enkät med fasta och öppna svarsalternativ. Den text som användes var text 1 

(bilaga 8.1) som också användes i de föregående undersökningarna. Antalet versioner var inte 

längre fyra, utan en version utgick och istället användes endast  tre olika versioner varav två 

var original och den tredje var märkt. Även i denna undersökning hade texterna samma 

numrering som i den förra undersökningen. Texter och enkäter var hophäftade i en bunt. Detta 

för att utdelandet av undersökningsformulären skulle göras enklare. Den hophäftade bunten 

bestod av en originalversion och en märkt version eller två originalversioner. Originaltexten 

var alltid först i bunten, sedan den andra versionen, vilket bestod av den märkta texten eller i 

vissa fall ytterligare en originaltext. Buntarna var numrerade från 1 till 100. En lista gjordes 

som också var numrerad från 1 till 100. På denna lista skrevs namn och telefonnummer eller 

e-mail till den som fått respektive enkät. Detta för att lättare veta vem som lämnat in enkäten 

och vem som behövde få en påminnelse. 

 

 

3.7.3 Procedur 
Även i detta fall hade texterna som delades ut olika numreringar för att försökspersonerna inte 

skulle veta om de läste två original eller ej. Den ena versionen av texten som 

försökspersonerna fick var alltid en originaltext, den andra var slumpmässigt någon av de 

andra två versionerna. 10 % av försökspersonerna fick texter som var två original. 

Försökspersonerna fick läsa texterna i den ordning de önskade själva. Det fanns inget krav på 

att först läsa den text som låg överst i undersökningsmaterialet. Därefter skulle de besvara 

frågeformuläret. Försökspersonerna hade en vecka på sig att läsa texterna och besvara 

enkäten. Sedan skulle enkäten lämnas in, antingen i en låda som fanns uppställd där enkäterna 

delades ut eller i försöksledarens postfack. Efter att en vecka hade förflutit tömdes låda och 
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fack av försöksledaren och de personer som lämnat in enkäten blev avprickade på listan. De 

försökspersoner som inte hade lämnat in fick en påminnelse och ytterligare några dagar på sig 

att lämna in. Någon ytterligare påminnelse gjordes inte. 

 

De instruktioner som försökspersonerna fick var mer detaljerade vid denna undersökning än 

den förra eftersom enkäten var utformad med frågor både från enkäten till text 1 och enkäten 

till text 2, och att ett original skulle tas fram. Med hänsyn till detta var det tvunget att 

informeras om att en text var original och en text bestod av ord som var utbytta mot 

synonymer, men att det kunde likaväl vara så att båda texterna var originaltexter. 

Försökspersonerna fick även information om undersökningens syfte innan de tog emot text 

och enkät. 
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4. Resultat 
 

 

4.1 Förundersökning 
I förundersökningen framkom att färgen på pappret som texterna var tryckta på förvirrade 

läsaren. Försökspersonerna upplevde texten som annorlunda beroende på att pappersfärgen 

varierade. De ansåg också att de valde originaltext efter vilken färg som de upplevde som 

positiv, istället för att koncentrera sig på vilken av texterna som var original. Den text som 

hade den färg som man tyckte om valdes som originaltext, vilket absolut inte var syftet. Det 

framkom även synpunkter på att det inte var lika behagligt att läsa på vissa pappersfärger. 

Tryck på grönt papper upplevdes som mer behagligt än till exempel tryck på rött papper. 

Beslut togs att trycka alla texter på vitt papper och istället numrera texterna. Detta för att 

undvika förvirring. 

 

Några frågor förtydligades, till exempel tyckte försökspersonerna att det var svårt att ge ett 

exakt svar på hur ofta man brukade läsa skönlitterära böcker. Detta kunde variera kraftigt 

beroende på tid och läslust. Där ändrades frågan till hur ofta man läste skönlitterära böcker i 

genomsnitt. Likaså gjordes ett förtydligande att siffran 1 har betydelsen ”lite säker” och 

siffran 9 har betydelsen ”mycket säker” i frågan om hur säker man kände sig på en skala 

mellan 1 – 9 angående den text man tror är originaltexten. I övrigt gjordes inga ändringar i 

varken enkät eller texter eftersom frågorna fungerade tillfredsställande utan missuppfattningar 

i förundersökningsgruppen. 

 

 

4.2 Huvudundersökning (text 1) 
I denna undersökning ingick 20 personer. De yrken som fanns representerade i 

försöksgruppen var bland humanistiska utbildningar: lärare, personal-/beteendevetare, 

förskollärare, gymnasielärare, grundskollärare och kognitionsvetare. Bland tekniska 

utbildningar fanns representanter från olika civilingenjörsutbildningar. 

 

En fråga i undersökningen var vilken litteratur försökspersonerna brukade läsa och om det 

fanns en vana att läsa skönlitteratur. De svar som framkom var följande: 
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Tabell 1 a. Läsvana hos humanistiska kvinnor   

 

Vad man brukar läsa Antal personer   

Skönlitteratur 5 st.  

Facklitteratur 3 st.  

Tidningar/tidskrifter 5 st.  

Ingen alls 0 st.   

 

 

Tabell 1 b. Hur ofta man brukar läsa skönlitteratur  

 

Hur ofta   Antal personer   

1 ggr/dag 3 st.  

1 ggr/vecka 0 st.  

1 ggr/månad 1 st.  

< 1 ggr/månad eller aldrig 1 st.  

 

 

Tabell 2 a. Läsvana hos humanistiska män   

 

Vad man brukar läsa Antal personer   

Skönlitteratur 5 st.  

Facklitteratur 5 st.  

Tidningar/tidskrifter 4 st.  

Ingen alls 0 st.   
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Tabell 2 b. Hur ofta man brukar läsa skönlitteratur  

 

Hur ofta   Antal personer   

1 ggr/dag 1 st.  

1 ggr/vecka 1 st.  

1 ggr/månad 2 st.  

< 1 ggr/månad eller aldrig 1 st.  

 
 

Tabell 3 a. Läsvana hos tekniska kvinnor   

 

Vad man brukar läsa Antal personer   

Skönlitteratur 5 st.  

Facklitteratur 5 st.  

Tidningar/tidskrifter 4 st.  

Ingen alls 0 st.   

 

 

Tabell 3 b. Hur ofta man brukar läsa skönlitteratur  

 

Hur ofta   Antal personer   

1 ggr/dag 0 st.  

1 ggr/vecka 1 st.  

1 ggr/månad 4 st.  

< 1 ggr/månad eller aldrig 0 st.  

 

 

Tabell 4 a. Läsvana hos tekniska män   

 

Vad man brukar läsa Antal personer   

Skönlitteratur 4 st.  

Facklitteratur 5 st.  

Tidningar/tidskrifter 5 st.  

Ingen alls 0 st.   
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Tabell 4 b. Hur ofta man brukar läsa skönlitteratur  

 

Hur ofta   Antal personer   

1 ggr/dag 1 st.  

1 ggr/vecka 1 st.  

1 ggr/månad 1 st.  

< 1 ggr/månad eller aldrig 2 st.  

 

 

Tabell 5 a. Summering av läsvana   

 

Vad man brukar läsa Antal personer   

Skönlitteratur 19 st.  

Facklitteratur 18 st.  

Tidningar/tidskrifter 18 st.  

Ingen alls 0 st.   

 

 

Tabell 5 b. Summering av hur ofta man brukar läsa  

 skönlitteratur    

 

Hur ofta   Antal personer   

1 ggr/dag 5 st.  

1 ggr/vecka 3 st.  

1 ggr/månad 8 st.  

< 1 ggr/månad eller aldrig 4 st.  

 

 

I gruppen  kvinnor med humanistisk inriktning läste fler skönlitteratur och 

tidningar/tidskrifter än facklitteratur, tabell 1 a. Bland männen med humanistisk inriktning var 

det en jämn fördelning mellan de som läste skönlitteratur och facklitteratur, tabell 2 a. 

Däremot läste de färre tidningar/tidskrifter, tabell 2 a, än bland kvinnor med humanistisk 

inriktning, tabell 1 a. I gruppen kvinnor med teknisk inriktning, tabell 3 a, var fördelningen 
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lika som för gruppen män med humanistisk inriktning, tabell 2 a. Däremot läste män med 

teknisk inriktning minst skönlitteratur av försöksgrupperna, tabell 4 a. 

 

De som läste skönlitteratur oftast var kvinnor med humanistisk inriktning, tabell 1 b. Män 

med teknisk inriktning som läste minst skönlitteratur, tabell 4 a, var också de som läste 

skönlitteratur mer sällan, tabell 4 b. Även här var det lika mellan grupperna kvinnor med 

teknisk inriktning, tabell 3 b, och män med humanistisk inriktning, tabell 2 b. Dessa läste 

skönlitteratur i genomsnitt en gång i månaden. 

 

De kombinationer på texter som försökspersonerna fick och i vilken ordning de lästes är 

följande: 

 

 

Tabell 6. Kombinationer på texter och i vilken ordning de lästes  

 

 1:a  2:a     

Humanistiska kvinnor 359 793 (original) 

359 793 (original) 

359 153 (original) 

359 153 (original) 

793 (original) 153 (original) 

 

Humanistiska män 793 (original) 359 

517 793 (original) 

517  793 (original) 

517 153 (original) 

153 (original) 793 (original) 
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Tekniska kvinnor 793 (original)  517  

517 793 (original) 

517 793 (original) 

517 153 (original) 

793 (original) 153 (original) 

 

Tekniska män 359 793 (original) 

 359 793 (original) 

517 793 (original) 

517  793 (original) 

153 (original) 793 (original) 

 

Den textversion som försökspersonerna läste först kommer fortsättningsvis att kallas för 

version 1 och den textversion som lästes som nummer två kallas för version 2. I varje 

försöksgrupp var det en person som hade två originaltexter. 

 

En person i försöksgruppen humanistiska män och en person i försöksgruppen tekniska 

kvinnor hade läst originaltexten först, tabell 6. 

 

Vid uppmaningen att sammanfatta vad huvudhandling var i de båda texterna skrev alla 

försöksgrupper ungefär liknande att texterna handlade om en kvinna som beskriver det hus 

hon föddes och vilka som hade bott där under olika tidsepoker. Det var dock en försöksperson 

i gruppen kvinnor med teknisk inriktning som upplevde att Urban Hjärnes yrkesliv betonades 

mera i version 2, version 2 var i det här fallet originaltext och version 1 var märkt text. 

 

På frågan om försökspersonerna upplevde någon skillnad mellan version 1 och version 2 av 

text 1, svarade tre stycken humanistiska kvinnor och lika många tekniska kvinnor att de 

upplevde en skillnad mellan versionerna. Två stycken av de humanistiska männen och två 

stycken bland de tekniska männen upplevde skillnad. Sammanlagt upplevde 10 stycken av 

försökspersonerna en skillnad, övriga upplevde ingen skillnad mellan de två versionerna, se 

tabell 7. Kombinationer i de olika fallen när skillnad upplevdes och när skillnad inte 

upplevdes är följande: 
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Tabell 7. Kombinationer i de olika fallen   

 

 Skillnad Ingen skillnad  

Humanistiska kvinnor 359 – 153 359 – 153 

 359 – 793 359 – 793 

 793 – 153 (två original) 

 

Humanistiska män 517 –793 793 – 359 

 517 – 793 517 – 793 

  153 – 793 (två original) 

 

Tekniska kvinnor 517 – 793 517 – 793 

 793 – 153 (två original) 517 – 153 

 793 – 517 

 

Tekniska män 359 – 793 517 – 793 

 359 – 793 517 – 793 

  153 – 793 (två original)  

 

 

De som upplevde skillnad fick besvara ytterligare frågor. 

 

Sammanlagt återstår 10 försökspersoner. 

 

 

Tabell 8. Den sammanlagda läsupplevelsen av version 2  

 i förhållande till version 1   

 

Upplevelsen av text Antal personer   

Svårläst 1 st. (version 2 original) 

Lättläst 5 st. (två hade två original, övriga hade  

  version 2 som original) 

Lika 4 st. (en hade version 1 som original,  

  övriga hade version 2 som original) 
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Två personer, en humanistisk och en teknisk kvinna, hade två originaltexter. Båda kvinnorna 

upplevde att version 2 var mer lättläst, tabell 8. 

 

Åtta personer läste först en märkt text och sedan en originaltext. Av dessa tyckte en 

humanistisk kvinna att version 2 var mer svårläst. En teknisk kvinna och två tekniska män 

upplevde version 2 som mer lättläst. Fyra försökspersoner upplevde versionerna som lika. 

Dessa var en humanistisk kvinna, två humanistiska män och en teknisk kvinna, tabell 8. 

 

Som orsak till att version 2 skulle vara mer svårläst angavs att i denna version användes äldre 

ord, till exempel jordfästning istället för begravning. 

 

Orsaker som angavs till att version 2 var mer lättläst var att samma stycke lästes om igen och 

att det gick att se helheten på ett annat sätt. Det var lättare att komma in i texten andra gången. 

Försökspersonerna visste redan om handlingen och kunde nu koncentrera sig på detaljerna i 

texten som inte upptäcktes vid den första genomläsningen, vilket gjorde att läsningen flöt 

bättre och det var lättare att följa med i texten. En summering av åsikterna var att det blir 

alltid lättare att läsa om en text. 

 

En försöksperson reagerade på att texten inte var lika bra formulerad i version 2 som i  

version 1. Personen hittade störande detaljer på en del ställen. I detta fallet hade 

försökspersonen fått två originaltexter. En annan försöksperson ansåg att version 2, som var 

originaltext, gav ett lättsammare intryck av personerna, detta kanske för att den nämnde deras 

bedrifter i större utsträckning. En försöksperson upplevde att några enstaka ord stack ut i 

version 1, som i detta fall var den märkta texten. Inte direkt felaktiga, men mindre väl valda 

än i version 2 som var originaltexten. 
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Tabell 9. Upplevelsen av textkvalitén på version 2   

 

Upplevelse av kvalitén Antal personer    

Försämrad 3 st. (en person hade två original,  

 övriga hade version 2 som original)  

Förbättrad 3 st. (alla hade version 2 som original)  

Lika 4 st. (en person hade två original,  

 en person hade version 1 som original  

 och två hade version 2 som original)  

Vet ej 0 st.  

 

 

En humanistisk man upplevde texten i version 2 försämrad, här var version 2 originaltexten. 

Två tekniska kvinnor upplevde texten i version 2 försämrad. I detta fall hade en av 

försökspersonerna version 2 som originaltexten och en försöksperson hade fått två 

originaltexter, tabell 9. 

 

En av de humanistiska kvinnorna och två av de tekniska männen upplevde texten förbättrad i 

version 2. Alla tre hade version 2 som originaltext, tabell 9. 

 

De som upplevde texten i båda versionerna lika var två humanistiska kvinnor, en humanistisk 

man och en teknisk kvinna. Bland de humanistiska kvinnorna hade en av dessa två 

originaltexter och en hade version 2 som originaltext. Försökspersonen i gruppen 

humanistiska män hade version 2 som originaltext och bland de tekniska kvinnorna var det 

version 1 som var originaltexten, tabell 9.  

 

Ingen av försökspersonerna hade svarat vet ej, tabell 9. 
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Tabell 10. Upplevelsen av innehållet i version 2   

 

Upplevelse av innehållet Antal personer   

Försämrad 1 st. (två originaltexter)  

Förbättrad 3 st. (alla hade version 2 som original)  

Lika 6 st. (en person hade två original,  

 en person hade version 1 som original  

 och fyra hade version 2 som original)  

Vet ej 0 st.   

 

 

En av de tekniska kvinnorna upplevde att innehållet i texten hade försämrats. 

Försökspersonen hade i detta fall två originaltexter, tabell 10. 

 

Tre försökspersoner upplevde att innehållet i texten hade förbättrats. Dessa var en humanistisk 

kvinna, en teknisk kvinna och en teknisk man. Alla dessa tre hade version 2 som originaltext, 

tabell 10. 

 

Två försökspersoner ur gruppen humanistiska kvinnor upplevde innehållet som lika, en av 

dessa hade två originaltexter och den andra hade version 2 som originaltext. Även bland de 

humanistiska männen var det två försökspersoner som upplevde innehållet i de båda 

versionerna som lika. Båda dessa hade version 2 som originaltext. Bland de tekniska 

kvinnorna var det en försöksperson som upplevde innehållet lika i de båda versionerna. 

Personen hade version 1 som originaltext. I försöksgruppen tekniska män upplevde en 

försöksperson innehållet lika i de båda versionerna. I detta fall var version 2 originaltexten, 

tabell 10. 

 

Ingen av försökspersonerna hade svarat vet ej, tabell 10. 

 

 



 39

4.3 Huvudundersökning (text 2) 
Försöksgruppen bestod av samma försökspersoner som deltog i huvudundersökning (text 1). 

De tre texterna som delades ut hade nummer 248, 262 och 466. Nummer 466 var 

originaltexten i denna undersökning. Frågorna i denna enkät handlade om vilken av de tre 

texterna man ansåg vara originaltexten. 

 

 

Tabell 11. Nummer på den text som ansågs vara  

 originaltext    

 

Nummer Antal personer    

248 7 st.   

262 5 st.  

466 8 st.  

 

 

De som uppfattade text nummer 248 som originaltext var fem av försökspersonerna 

humanistiska män och två av försökspersoner tekniska kvinnor, tabell 11. 

 

Gruppen som uppfattade 262 som originaltext var tre av försökspersonerna humanistiska 

kvinnor, en av försökspersonerna tekniska kvinnor och en av försökspersonerna tekniska män, 

tabell 11. 

 

Den grupp som uppfattade text nummer 466 som originaltext, vilket också var originaltexten, 

bestod av två humanistiska kvinnor, två tekniska kvinnor och fyra tekniska män, tabell 11. 

 

De av försökspersonerna som valt text nummer 248 som originaltext gav som anledning att de 

själva skulle använt de ord som användes i text 248 om de hade författat texten. Den här 

texten gav en mer ålderdomlig känsla som det bör vara för den som har barnbarnsbarn. Texten 

kändes inte heller så uppstyltad som de andra texterna. Någon angav att det var den text som 

lästes först, men att den kändes rätt i fråga om språk med tanke på att författaren var en äldre 

kvinna. En av försökspersonerna kunde inte bestämma sig för vilken som var originaltexten 

utan gissade bara. 
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Bland dem som valt text 262 som originaltext, angavs som skäl att den kändes rätt och 

behaglig när den lästes. Texten lät rimligast och ordvalet stämde in på en gammal kvinna. En 

av försökspersonerna säger sig uppleva ”att de andra två texterna hade mer synonymer”. 

 

De som helt korrekt ansåg att text 466 var originaltexten, hävdade att orden passade bättre in i 

texten än i de övriga texterna. Språket kändes mer målande som helhet när orden i denna text 

användes. Det kändes som om texten flöt bättre och att det var mest sannolikt ordval i den. 

Bland annat användes ordet skimmer i en mening i text 466, i de andra två texterna användes 

ordet glans. Flera av försökspersonerna som valt text 466 ansåg att skimmer passade bättre in 

i meningen. 

 

Nedan följer försökspersonernas svar på hur lätt de tyckte att det var att skilja ut den de tror är 

originaltexten från de övriga två texterna. 

 

 

Tabell 12. Lätt eller svårt att urskilja originaltexten   

 

Nummer Lätt Svårt   

248 1 st. 6 st. 

262 0 st. 5 st. 

466 2 st. 6 st.  

Summering 3 st. 17 st. 

 

 

De flesta tyckte att det var svårt att urskilja den text som var originaltexten. Bara tre av tjugo 

försökspersoner ansåg att det var lätt. De övriga svarade att de upplevde det svårt att urskilja 

originaltexten, tabell 12. 

 

Försökspersonerna fick även kryssa på en skala mellan 1 till 9 hur säkra de kände sig på att 

den text de valt som originaltext var den rätta. Staplarna är uppdelade så att det är möjligt att 

se hur säkra försökspersonerna kände sig utifrån den text de valt som originaltext. 

Sifferskalan finns angiven under staplarna. Siffra 1 är lika med att försökspersonen kände sig 

lite säker och siffra 9 är lika med att försökspersonen kände sig mycket säker, figur 4.1. 
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Figur 4.1 Hur säkra försökspersonerna känner sig på en skala mellan 1-9.  

1 är lika med lite säker och 9 är lika med mycket säker. 
 

 

4.4 Undersökning 2 
Bland de 100 stycken utdelade text- och enkätbuntarna bestod 10 stycken av två exakt 

likadana texter, två originaltexter. De övriga 90 buntarna bestod av en originaltext och en 

märkt text av denna. Antalet enkäter som återlämnades var 70 stycken, 30 stycken enkäter 

lämnades inte in. Version 1 var i denna undersökning alltid text nummer 793 (originaltext) 

och version 2 var text nummer 517 eller 153 (originaltext). Version 1 lästes först av alla 

försökspersonerna. 

 

 

Tabell 13 a. Läsvana     

 

Vad man brukar läsa Antal personer    

Skönlitteratur 54 st.  

Facklitteratur 56 st.  

Tidningar/tidskrifter 61 st.  

Ingen alls 1 st.   

Hur säkra försökspersonerna känner sig på en 
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Tabell 13 b. Hur ofta man brukar läsa skönlitteratur   

 

Hur ofta   Antal personer   

1 ggr/dag 15 st.  

1 ggr/vecka 19 st.  

1 ggr/månad 18 st.  

< 1 ggr/månad eller aldrig 18 st.  

 

 

Antalet försökspersoner var relativt jämnt fördelat på de olika litterära grupperna. Något fler 

läste tidningar och tidskrifter. En person i undersökningsgruppen läste ingen litteratur alls, 

tabell 13 a. Likaså var det nästan en jämn fördelning angående läsvanor, tabell 13 b. 

 

Sex stycken av försökspersonerna hade fått två originaltexter, de övriga hade en originaltext 

och en märkt text. 

 

På frågan om försökspersonerna upplevde någon skillnad mellan version 1 och version 2 av 

texten, svarade 36 stycken av försökspersonerna att de upplevde en skillnad mellan 

versionerna. Övriga upplevde ingen skillnad mellan de två versionerna, tabell 14. 

 

 

Tabell 14. Kombinationer och antalet personer som  

 upplevde skillnad/ingen skillnad på texterna  

 

Kombinationer Skillnad Ingen skillnad  

793 (original) – 517 34 st. 30 st. 

793 (original) – 153 (original) 2 st. 4 st. 

 

 

Läsvanan bland de personer som svarade att de upplevde skillnad var att nio försökspersoner 

läste skönlitteratur en gång per dag. 11 försökspersoner läste skönlitteratur en gång i veckan. 

nio försökspersoner läste skönlitteratur en gång i månaden. I den gruppen ingick de två 

personer som hade två originaltexter. Sju försökspersoner läste skönlitteratur mindre än en 

gång i månaden eller läste aldrig skönlitteratur. 
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De 36 försökspersoner som svarade att de upplevde en skillnad mellan texterna fick besvara 

ytterligare några frågor angående detta. De övriga fick fortsätta med frågor angående vilken 

av texterna som var original. 

 

 

Tabell 15. Läsupplevelsen av version 2 i förhållande till 

 version 1     

 

Upplevelsen av text Antal personer    

Svårläst  2 st.  

Lättläst  23 st. (däribland 2 personer med två  

  original) 

Lika  11 st.   

 

 

Två försökspersoner upplevde att version 2 var mer svårläst, tabell 15. En försöksperson 

angav att orsaken till detta var att orden inte flöt lika naturligt som i version 1. Den andra 

försökspersonen upplevde att det var fler ålderdomliga ord i version 2. 

 

Det antal försökspersoner som upplevde version 2 mer lättläst var 23 stycken, tabell 15. Bland 

dessa 23 försökspersoner fanns två personer med två original. Anledningar som angavs till 

varför försökspersonerna upplevde version 2 som mer lättläst var bland annat att man hade 

läst samma text innan och det huvudsakliga innehållet redan var förstått. De försökspersoner 

som hade två original angav att de hade bättre förförståelse vad gäller version 2 eftersom de 

redan hade läst version 1. Flera försökspersoner upplevde också att texten flöt bättre i  

version 2, vissa ord och meningar upplevdes mindre krångliga och mer korrekt formulerade. 

Det kändes som det var mer harmoni i meningarna, texten kändes mer sammanhängande och 

orden var mer talande och känsliga, mer i sitt sammanhang. En försöksperson reagerade på 

vissa formuleringar i version 1, istället hade version 2 ett mindre ålderdomligt språk som gick 

fortare att läsa och texten var följsammare från nutid till dåtid. En försöksperson upplevde 

texten som mer beskrivande och detaljrik. 

 

Elva försökspersoner upplevde versionerna som lika, tabell 15. 



 44

Tabell 16. Upplevelsen av textkvalitén på version 2   

 

Upplevelsen av kvalitén Antal personer    

Försämrad 7 st.  

Förbättrad 20 st. (en person med två original)  

Lika 7 st. (en person med två original)  

Vet ej  2 st.  

 

 

Sju stycken försökspersoner upplevde texten i version 2 som försämrad och 20 

försökspersoner upplevde att texten i version 2 hade blivit förbättrad, tabell 16. Av de 

personer som upplevde texten förbättrad var det en försöksperson som hade två originaltexter. 

 

De som upplevde texten lika i de båda versionerna var sju försökspersoner, tabell 16. Av 

dessa hade en försöksperson två originaltexter. 

 

Två försökspersoner hade svarat vet ej, tabell 16. 

 

 

Tabell 17. Upplevelsen av innehållet i version 2   

 

Upplevelsen av innehållet Antal personer    

Försämrad 4 st.  

Förbättrad 8 st. (en person med två original)  

Lika 21 st. (en person med två original)  

Vet ej 3 st.   

 

 

Fyra av försökspersonerna upplevde att innehållet i texten hade försämrats, tabell 17. 

 

Det var åtta försökspersoner som upplevde att innehållet i texten hade förbättrats, tabell 17. 

Bland dessa personer hade en försöksperson två originaltexter. 
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De flesta, 21 försökspersoner, upplevde innehållet i de båda versionerna som lika, tabell 17. 

Häribland fanns det en försöksperson med två originaltexter. 

 

Tre försökspersoner hade svarat vet ej, tabell 17. 

 

Följande del av undersökningen besvarades av alla 70 försökspersonerna. Den här delen av 

undersökningen var i princip samma undersökning som i kapitel 4.3, Huvudundersökning 

(text 2). Undersökningen syftar till att kunna se vilken av texterna som är originaltext med 

hjälp av de övriga. Nummer på texterna var 153, 517 och 793. Nummer 153 och nummer 793 

var originaltexter i denna undersökning. 

 

 

Tabell 18 a. Nummer på den text som ansågs vara originaltext 

 (kombination 793 – 517)   

 

Nummer Antal personer   

793 32 st.  

517 26 st.  

 

 

Tabell 18 b. Nummer på den text som ansågs vara originaltext 

 (kombination 793 – 153)   

 

Nummer Antal personer   

793  1 st.  

153 3 st.  

 

 

8 st. avstod från att svara. Kunde inte urskilja original.  

( 6 st. hade textkombinationen 793 org. – 517, 2 st. hade textkombinationen 793 org. – 153 

org.) 

 

33 försökspersoner uppfattade text nummer 793 som originaltext, tabell 18 a, b. Detta var 

också originaltexten. Av dessa personer var det en försöksperson som hade två originaltexter. 



 46

Gruppen som uppfattade text nummer 517 som originaltext bestod av 26 försökspersoner, 

tabell 18 a. 

 

De som uppfattade text nummer 153 som originaltext var tre personer, tabell 18 b. 

 

 

Tabell 19 a. Fördelningen av upplevd skillnad, uppdelad efter 

 vilken text man uppfattade som original 

 (kombination 793 –517)____   

 

Textnummer Upplevde skillnad  Upplevde ingen skillnad  

793 17 st.  15 st. 

517 16 st.  10 st. 

Avstod 1 st.  5 st. 

 

 

Tabell 19 b. Fördelningen av upplevd skillnad, uppdelad efter  

 vilken text man uppfattade som original 

  (kombination 793 –153)_____    

 

Textnummer Upplevde skillnad  Upplevde ingen skillnad  

793 0 st.  1 st. 

153 2 st.  1 st. 

Avstod 0 st.  2 st. 
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Tabell 20 a. Läsvana bland försökspersonerna som svarade  

 rätt angående original (kombination 793 - 517) 

 se även tabell 13 b.   

 

Läsvana  Antal personer   

1 ggr/dag  6 st. av 15 st. 

1 ggr/vecka 11 st. av 19 st. 

1 ggr/månad 6 st. av 18 st. 

< 1 ggr/månad 

eller aldrig 9 st. av 18 st. 

 

 

Tabell 20 b. Läsvana bland försökspersonerna som svarade  

 rätt angående original (kombination 793 - 153) 

 se även tabell 13 b.   

 

Läsvana  Antal personer   

1 ggr/dag  1 st. av 15 st.  

1 ggr/vecka 0 st. av 19 st. 

1 ggr/månad 3 st. av 18 st.  

    

< 1 ggr/månad  

eller aldrig 0 st. av 18 st.  

 

 

De försökspersoner som helt korrekt valt text nummer 793 som originaltext gav som 

anledning till detta att den texten kändes mer ålderdomlig i ordvalet och att formuleringarna 

kändes rätt. En försöksperson svarade att texten gav ett intryck av att vara god skönlitteratur 

och att den var mer levande. De flesta svarade att de inte hade någon aning utan bara gissade 

eller valde den första som de läste. 

 

Bland dem som valt text nummer 517 som originaltext, angavs som skäl att texten var mer 

lättläst. Texten var bättre skriven och flöt bättre än i den andra texten. Språket kändes också 

mer homogent. Ordvalen verkade konsekventa och inga ord stack ut eller avvek från det 
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väntade under läsningens gång. Texten hade bättre svenska. Orden kändes mer naturliga i 

denna text än i de andra. Flera gick på känslan och de ansåg att den här texten kändes mer 

professionell och mindre manipulerad. Någon ansåg att orden i text nummer 517 var av mer 

skönlitterär karaktär än i text nummer 793, där orden upplevdes som torrare. Några ansåg att 

denna text hade mer beskrivande detaljer som gav läsaren en starkare och tydligare upplevelse 

och att texten gjordes mer levande. Även här hade flera av försökspersonerna gissat. 

 

De tre försökspersoner som valt text nummer 153 ansåg att denna text var lite klarare och mer 

lättläst. Anmärkas bör att alla dessa personer hade två originaltexter. 

 

Nedan följer försökspersonernas svar på hur lätt de tyckte att det var att skilja ut den de tror är 

originaltexten från de övriga texterna. 

 

 

Tabell 21. Fördelningen hur lätt/svårt det var att urskilja 

 originaltexten uppdelat efter vilken text som ansågs 

 vara original     

 

Nummer Lätt Svårt   

793 10 st. 23 st. 

517 7 st. 19 st. 

153 1 st. 2 st.   

Summering 18 st. 44 st. 

 

 

De flesta i undersökningen, 44 stycken, tyckte att det var svårt att urskilja vilken av texterna 

som var originaltext. 18 försökspersoner tyckte att det var lätt, tabell 21. 

 

Försökspersonerna fick även i denna undersökning kryssa på en skala mellan 1 till 9 hur säkra 

de kände sig på att den text de valt som originaltext var den rätta. Staplarna är uppdelade så 

att det är möjligt att se hur säkra försökspersonerna kände sig utifrån den text de valt som 

original. Sifferskalan finns angiven under staplarna. Skala 1 är lika med att försökspersonen 

kände sig lite säker och skala 9 är lika med att försökspersonen kände sig mycket säker, figur 

4.2. 
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Figur 4.2 Hur säkra försökspersonerna känner sig på en skala mellan 1-9. 
1 är lika med lite säker och 9 är lika med mycket säker. 
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5. Analys 
För att titta lite närmare på resultaten som framkommit, görs en hypotesprövning. De resultat 

som kommer att granskas är vilken text som man ansåg vara originaltexten. Anledningen till 

att hypotesprövning bara görs på denna del är att det inte går att mäta personers upplevelse av 

text. Det finns inte någon underliggande stokastisk variabel att testa mot. Denna 

hypotesprövning görs för både huvudundersökningen och undersökning 2. Eftersom det är ett 

stort stickprov görs en normalapproximation. Signifikansnivån är 0.05, alltså 5 %, vilket 

betyder att nollhypotesen förkastas för stora positiva värden. Nollhypotesen innebär att det 

inte är detekterbart vilken text som ansågs vara originaltext, det vill säga lika många svar på 

varje svarsmöjlighet. Värdet a i signifikanstestet ska då bestämmas så att 

P(X ≥ a) = 0.05 om X är binomialfördelad, det vill säga fördelad symmetriskt kring ett 

mittvärde. X är i de här fallen det antal personer som svarat rätt angående original. Testet ska 

vara ensidigt, det omfattar endast ett av två möjliga alternativ. Enbart den högra svansen i 

normalfördelningskurvan används som kritiskt område. Ur tabell (Blom,1989) över 

standardiserade normalfördelningen ges att 5 % av fördelningen faller över värdet 1.64. Vid 

signifikansnivån 5 % skall alltså nollhypotesen förkastas om testfunktionens observerade 

värde överstiger 1.64 och accepteras om detta värde är mindre än 1.64, figur 5.1.  

Figur 5.1 Ensidig hypotesprövning 
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Enligt normalapproximationen är då formeln (Blom, 1989) 

 

P(X ≥ a) = 










⋅⋅
⋅−Φ−

qpn
pna1  

X = antal personer svarar rätt angående original 

n = antal personer som deltog i undersökningen 

p = nollhypotesen  

q = 1-p 

 

För att detta ska bli 0.05 måste uttrycket inom parentesen vara λ0.05 = 1.64 (enligt tabell), 

vilket då formeln för a blir 

 

a = qpnpn ⋅⋅+⋅ 64.1  

 

Om minst det värde som räknats fram på a, det vill säga antal personer, svarade rätt angående 

original, är det möjligt att påstå att resultatet inte är en slump. 

 

 

5.1 Test av original i huvudundersökningen 
Antal personer som uppgav rätt text som originaltext var 8 personer i huvudundersökning. 

Totalt antal personer som deltog var 20 stycken. Eftersom det fanns tre alternativ, ett original 

och två märkta versioner, blir nollhypotesen lika med 
3
1 . 

 

X = 8 

n = 20 

H0 : p = 
3
1  

P(X ≥ a) = 
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3
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120
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a
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a = 
3
2

3
12064.1

3
120 ⋅⋅+⋅ = 10 

 

Om minst 10 personer svarar rätt kan man anta att det är så stor förändring att det går att skilja 

original från märkt text. I undersökningen var det 8 personer som svarade rätt. Eftersom X 

inte är större eller lika med a, är det möjligt att påstå att resultatet är en slump.  

 

 

5.2 Test av original i undersökning 2 
I det här testet undersöks bara de försökspersoner som hade textkombinationen 793 (original) 

och 517 (märkt version). De försökspersoner som hade fått två originalversioner och de som 

avstod från att svara räknas bort från antal personer som deltog i undersökningen. 

 

Antal personer som uppgav rätt text som originaltext var 32 personer i undersökning 2. Totalt 

antal personer som deltog med textkombinationen 793-517 var 58 stycken. Eftersom det fanns 

två alternativ, ett original och en märkt version, blir nollhypotesen lika med 
2
1 . 

 

X = 32 

n = 58 

H0 : p = 
2
1  

  

P(X ≥ a) = 


















⋅⋅

⋅−
Φ−

2
1

2
158

2
158

1
a

 

a = 
2
1

2
15864.1

2
158 ⋅⋅+⋅ = 35 

 

Om minst 35 personer svarar rätt kan man anta att det är så stor förändring att det går att skilja 

original från märkt text. I undersökningen var det 32 personer som svarade rätt. Eftersom X 

inte är större eller lika med a, är det möjligt att påstå att resultatet är en slump.  
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6. Diskussion 
Förutom att undersöka textkvalitén och om det gick att urskilja originaltexten från de märkta 

texterna i huvudundersökningen, studerades även om det fanns en skillnad i upplevelsen av 

textskillnaden beroende på om man var humanist eller tekniker, kvinna eller man. Intressant 

var också att ta reda på om det var någon grupp som hade lättare att lista ut vilken av texterna 

som var originaltext. Läser kvinnor och män, humanister och tekniker texter på olika sätt? 

Upplever de texter på olika sätt? Har läsvana någon betydelse för hur man upplever texter? 

Om det finns en grupp som markant skiljer sig åt vad det gäller upplevelsen av texten eller har 

lättare att lista ut vilken av texterna som är originaltext så försvårar detta arbetet med att 

märka text. Eftersom den som märker texten hela tiden måste ta hänsyn till denna grupp av 

människor. En förutfattad mening bland många är att kvinnor läser mer skönlitterära böcker 

än män och att humanister läser mer böcker av skönlitterär karaktär än de med teknisk 

utbildning. Enligt 4.2 Huvudundersökning (text 1) så är det inte fler personer i gruppen 

humanistiska kvinnor i förhållande till övriga grupper som läser skönlitteratur men de läser 

skönlitteratur oftare än försökspersonerna i de andra grupperna. 

 

Efter att ha genomfört huvudundersökningen svarade precis hälften av försökspersonerna att 

de upplevde skillnad på de olika versionerna. Exakt lika många försökspersoner med teknisk 

utbildning som med humanistisk utbildning som svarade att de upplevde en skillnad mellan 

versionerna. Något fler kvinnor (6 stycken av 10) än män (4 stycken av 10) svarade att de 

upplevde skillnad på versionerna. Försöksunderlaget är inte så stort, så det är svårt att dra en 

generell slutsats angående om det finns någon skillnad mellan de olika grupperna från de svar 

som framkom. Ändå är resultatet  tillfredställande eftersom det inte är helt uppenbart bland de 

olika försöksgrupperna att upplevelsen av texterna skiljer sig åt. Eftersom de resultat som 

framkom i huvudundersökningen inte visade på någon skillnad mellan de olika grupperna var 

det ingen uppdelning av grupper i undersökning 2. 

 

En undran som gäller både huvudundersökningen och undersökning 2, är hur 

försökspersonerna har tolkat frågan om hur de upplevde texterna. I enkäten gjordes 

förtydliganden om att det var upplevelsen som var det väsentliga, men var det verkligen 

upplevelsen av texterna som skiljde sig åt eller satt försökspersonerna och letade ord. Några 

personer upplevde att handlingen hade förändrats i de olika versionerna, vilket inte var fallet. 

Ytterligare en aspekt på det hela var att när den andra texten lästes visste man vad texten 
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handlade om och kunde koncentrera sig på andra detaljer än de som man upptäckt vid 

genomläsningen av version 1. Detta kan också vara en bidragande orsak till att man upplevde 

texterna som olika. 

 

Försökspersoner som hade exakt samma texter, två original som var märkta med olika 

nummer, upplevde skillnad. Detta kan tyckas vara lite underligt, men resultatet verifierar att 

man läste texterna på olika sätt så som är beskrivet i ovanstående stycke. 

 

Det är inte uppenbart att personer upplever att versionerna skiljer sig åt. Det verkar vara den 

personliga känslan och slumpen som styr om man upplever texterna olika. Detta torde betyda 

att märkning av skönlitterära texter är möjlig. 

 

I både huvudundersökningen och undersökning 2 verkade det som de flesta försökspersonerna 

baserar sitt ställningstagande angående originaltext på vilka ord som använts. Detta verifierar 

ytterligare att det är viktigt att tänka på vilka ord som används vid märkning av text. De flesta 

av försökspersonerna tyckte också att det var svårt att avgöra vilken av texterna som var 

originaltext. Många av dem var inte säkra och flera bara gissade. 

 

I undersökningarna angående originaltext gjordes också hypotesprövningar. I 

huvudundersökningen framkom det att om minst 10 personer svarar rätt kan man anta att det 

är så stor förändring att det går att skilja original från märkt text. I undersökningen var det 8 

personer som svarade rätt. I undersökning 2 var det möjligt att anta att det är så stor 

förändring att det går att skilja original från märkt text om minst 35 personer svarar rätt. I 

undersökningen var det 32 personer som svarade rätt. Ur säkerhetssynpunkt är märkning av 

text möjlig. En ”vanlig” läsare skulle inte upptäcka märkningen och om läsaren skulle jämföra 

ord för ord mellan olika texterna skulle det ändå vara svårt att veta exakt vilka ord som är de 

rätta. När det gäller pirater kan det vara lite svårare att ge ett klart svar. Detta är ju personer 

som till varje pris vill komma fram till rätt lösning och har troligtvis en helt annan vana att 

leta sig fram till rätt resultat. 
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6.1 Författarens stil 
Det kan vara svårt att märka texter utan att förändra texternas stil. Många författare har en viss 

stil och ordval som läsaren förväntar sig att återfinna i varje text skriven av denne författare. 

En lösning på detta vore att författaren själv väljer ut de ord som ska bytas ut och anger vilka 

synonyma ord som ska användas. Detta skulle medföra att författarens stil skulle kunna 

bibehållas i större utsträckning. I och med att fler skönlitterära verk blir digitala och går att 

hämta hem från Internet borde det även ligga i författarens intresse att förhindra att hans texter 

piratkopieras och sprids utan författarens medgivande. Detta kan ju orsaka utebliven inkomst 

av hans verk. Ett problem som ändå kvarstår är att det kan vara svårt att garantera att 

märkning ger ett bra grammatiskt resultat. 

 

 

6.2 Bortfall 
När enkäter delas ut till ett större antal okända människor är det svårt att få enkäter 

återlämnade, även om namn och telefonnummer eller mailadress antecknas på en lista. När 

enkätmottagare och enkätutlämnare inte känner varandra är det lättare att prioritera bort 

ifyllandet av enkäter, även om en påminnelse skickas ut. Däremot är det lättare att få tillbaka 

alla utdelade enkäter när de delas ut till en mindre grupp med människor som är kända för 

försöksledaren. Dessa känner då ett större ansvar för att hjälpa den som gör undersökningen 

och kanske upplever det skamligt att inte lämna in i tid. Detta verifieras också av antalet 

återlämnade enkäter i de olika undersökningarna. I huvudundersökningen där alla 

försökspersonerna var kända av försöksledaren var det inget bortfall av enkätsvar. Däremot i 

undersökning 2 där de flesta försökspersonerna var okända för försöksledaren, var det ett 

bortfall på 30 % av enkätsvaren. Hur detta problem ska lösas finns inget svar på. Det är svårt 

att göra annorlunda än att skriva upp vem enkäten lämnas ut till och att skicka påminnelse. 

Detta är något som varje försöksledare alltid råkar ut för i undersökningar med enkäter. 
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6.3 Slutsats 
Den problemformuleringen som formulerades i introduktionen löd: Kan man märka texter 

genom att byta ord mot synonymer? Svaret på denna fråga blir att det är möjligt att märka 

skönlitterära texter med hjälp av synonymutbyte. En skönlitterär text är mer känslig för en 

författares stil eller stilen i olika tidepoker, än att ord byts ut mot synonymer. Det är när stilen 

på texten ändras som läsarna reagerar. 

 

 

6.4 Vidare undersökningar 
I denna undersökning har enbart skönlitteratur på det svenska språket studerats. Det vore 

intressant att undersöka hur märkning av skönlitteratur på andra språk fungerar. Hur bra 

fungerar märkning på en skönlitterär text på ett annat språk, dels med avseende på textkvalité, 

dels med avseende på säkerheten.  

 

Det vore också intressant att undersöka hur andra texter än skönlitteratur lämpar sig för 

märkning. Hur känsliga är andra texter? Är det till exempel möjligt att märka manualer utan 

att väsentlig information försvinner? Kan facklitteratur vara lämplig att märka? 
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8. Bilagor 
 

 

8.1 Originaltext 1 
Klockan i Jacobs kyrka slog nio slag och i detsamma hördes barnets skrik, det nyfödda barnet 

i det gamla huset Västra Trädgårdsgatan 9 i Stockholm. 

- Det blev en flicka igen, sa barnmorskan. Hon är välskapt och frisk så vi får väl tacka Gud 

även denna gång fastän Baron väl inte blir glad, förstår jag. Det var ju ett elände att gossen 

skulle dö. 

- Ja, kära Elin, sa kvinnan i sängen, men nu ska vi bara glädja oss och Baron är så snäll, han 

säger nog ingenting.  

Modern tog emot den lilla ungen och log. 

I sin almanacka skrev hon: 

Den 2 februari 1906 klockan 9. God morgon, liten flicka på kyndelsmässodagen. Ljusets 

återkomst. Måtte det innebära att hennes liv blir fyllt av ljus. Anna ska hon heta efter sin 

mormor. 

Åttiofem år senare står jag, Anna, i det rum där jag såg dagens ljus. Jag har bett att få återse 

det gamla huset som nu ägs av handelskammaren. 

Jag är noga påläst. En överblick av husets historia har väckt mitt intresse att få se det gamla 

fina huset. Att få stå i rummet där jag föddes, stå vid fönstret och se ut över Jacobs kyrka och 

höra klockan slå som då; se ut över kyrkogården och en del av Kungsträdgården, just i dag av 

en lycklig slump vitpudrad av rimfrost och snö. 

Inga historiens vingslag fladdrar omkring mig. Det är med minnets hjälp jag vandrar tillbaka i 

tiden och igenkännande hälsar på många av dem som befolkat huset under fyra sekler. 

Grannhuset är det Banérska. Där har alltså Gustaf Banér, halshuggen vid Linköpings blodbad 

år 1600, en gång gått ut och in, levat och bott med sin stora familj. Där har hans änka 

Christina Sture säkert mången gång stigit ur och i vagnen, då hon besökt staden från sina 

egendomar Hörningsholm och Djursholm. 

Fjorton barn hade hon fött till världen, flera hade dött som späda men många måste ha följt 

henne hit och lekt på den idylliska Trädgårdsgatan bland syrener och gullregn som fortfarande 

växer ymnigt och grant på kyrkogården när våren kommer. 

Jag blundar, då ser jag bäst det som inte kan förklaras, det som stiger fram och blir levande, så 

levande att man undrar var gränsen går mellan fantasi och verklighet. 



 II

Det är en mängd barn som leker på Trädgårdsgatan under 1700-talet och här i huset nr 9 hörs 

både skratt och gråt och många små steg uppför vindeltrappan. 

Urban Hjärne ägde huset från 1697 till sin död 1724 men hade bott där länge innan det blev 

hans. 

Jag går nu omkring i det som måste ha varit hans arbetsrum, med ekpaneler från tiden runt 

väggarna och en alkov, nu klädd med böcker, som lär ha varit platsen för en säng. Man ser 

honom vid skrivbordet överrumplad av trötthet falla tungt ner på denna säng för en stunds 

vila. I fjärran hörs barnskrik och glam. Han var gift tre gånger och hans hustrur skänkte 

honom inalles tjugosex barn, sjutton flickor och nio pojkar. 

 

Det är julafton 1690. Urban Hjärne sitter vid sitt skrivbord. Det är tidigt. Han anar Jacobs 

kyrka genom vinterdiset. 

Högar av papper ligger tätt över bordet. Just nu skriver han om hustrun Maria Svahns 

stundande jordfästning i familjegraven i Bromma kyrka. Hon har dött i barnsäng fyra veckor 

tidigare men barnet Ulrica överlevde och finns nu därinne med en tjock amma som i en hast 

städslats med ett eget barn, en präktig och skrikande gosse på ett halvår.  

Det knackar på dörren, ett försynt krafsande, och han ryter: "Kom in!" Vem vågar störa 

arbetsfriden klockan sex på julaftons morgon? Någon av de många moderlösa döttrarna 

kanske? Den ende sonen hittills hade dött för två år sedan, tre månader gammal. 

Tanken att inte ha en son berör honom obehagligt. Han måste snarast gifta om sig, han vet 

redan vem det ska bli. 

Det krafsar åter på dörren och med mildare stämma ropar han: "Kom in". 

Med ett småleende väntar han någon dotter i lång skjorta och med God jul på läpparna. 

I stället uppenbarar sig den feta amman, blank i ansiktet, håret i stripor, sjaskig skjorta, ett 

bylte på armen. 

Hon lägger ner byltet på skrivbordet och snörvlar fram: 

"Hon är död. Förlåt, herr Livmedicus, jag har legat ihjäl henne. Men hon var ju rätt ynklig 

från början." 

Hjärne viker undan filten och ser det blåa ansiktet, de slankiga armarna, de stirrande ögonen. 

Han sluter dem med sin stora hand. 

Detta bekommer honom illa. 

Döden är honom inte främmande. I alla former och på nära håll hade han vant sig vid att möta 

den oberörd. 

Under pestens härjningar med avsky och tillkämpad likgiltighet. 



 III

Men nu med detta späda barn, kött av hans kött liggande på hans arbetsbord omsluten av 

ammans fräna lukt och hennes snörvlande snyftningar och skrämda ögon, berör det honom 

nästan kväljande. 

Ska han rasa mot detta oläckra stycke kvinnomänska? Eller läsa ett Guds ord över barnliket 

som ligger på begravningspapperen? 

"Klä henne rent, amma", säger han, "och lägg in henne här på sängen. Skicka hit en dräng. 

Håll undan flickorna härifrån tills barnet fått en kista." 

Han tar pennan och skriver: 

"Maria Svahn, död i barnsäng, begravd samtidigt med dottern Ulrica, fyra veckor gammal. 

Förkvävd av Amman." 

Redan året därpå hade Urban Hjärne skaffat sig en ny hustru. Tio år senare dog också hon i 

barnsäng och tog med sig sitt sjunde barn i graven. 

 

Urban Hjärne var en mångsidig man. Samtidigt som han hade öppnat läkarpraktik i 

Stockholm utnämndes han till assessor i Bergskollegium. Ungefär vid samma tid blev han 

förste livmedicus hos Karl XI och adlades 1689. Han bekämpade häxprocesserna. Han 

organiserade Medevi brunnsanstalt; på hans förslag anlades en botanisk trädgård på 

Kungsholmen. Han försökte motverka skogarnas skövling. Han slogs mot dryckenskapen och 

mellan allt detta fann han tid att skriva romaner och dramatik. 

Jag tänker mig hur hans vänner, både Christopher Polhem och Olof Rudbeck, suttit härinne 

och dryftat problem och idéer. 

Tanken roar mig att dessa vittra herrar sett vad jag ser i dag: kyrkan och kyrkogården med 

sina kors och träd. Och stått på samma golvtiljor, jo, det är desamma, breda plankor av ekar 

som växte här för trehundra år sedan och som då säkert var tvåhundra år gamla. Alltså har de 

som små plantor upplevt hur Kristian Tyrann med sina trupper stormade upp genom skogarna 

för att erövra Stockholm. 

 

Vital till kropp och själ in i det sista avled Urban Hjärne vid åttiotre års ålder och begravdes i 

Bromma kyrka. 

Hundra år senare flyttade skalden Johan Henrik Kellgren in i huset. Han ägde det inte, han 

hyrde en våning. Här inspirerades han till "Den nya skapelsen" som utkom 1790. 

"Du som av skönhet och behagen en ren och himmelsk urbild ger." 

Året därpå utgavs "Dumboms lefverne". 



 IV

Härifrån fortsatte han de litterära fejderna i Stockholmsposten och den sista striden mot 

Thorild. Han hörde till de första Gustav III invalde i Svenska Akademien vars förste direktör 

han blev. 

I sin bästa ålder började han märka ett alltför tidigt åldrande, minnet försvann, arbetskraften 

sinade. 

I vårens tid 1795 utandades han sin sista suck och bars över gatan till kyrkogården där en 

minnessten över honom sattes in i kyrkans vägg. 

Man intalar sig att det är särskilt fördelaktigt att vara född i en atmosfär där snillen skapat och 

diktat, där de älskat och lidit, levat och dött. 

Jag vill tycka att det är privilegierat att ha sett dagens ljus där Hjärne grubblat och Kellgren 

diktat. 

 

 

8.2 Originaltext 2 
När jag första gången steg in i min våning på Svalnäs Gästhem, servicehuset i Djursholm, 

hade jag aldrig varit där förut, bara sett ritningarna. Jag visste ingenting om vare sig platsen 

eller människorna som bodde där. Varför var jag egentligen där? Östergötland, Västergötland, 

Danmark hade kanske någon gång föresvävat mig som tänkbara reträttplatser. Men 

Djursholm! Det var faktiskt en ny och okänd värld jag steg in i. 

Christina hade med mycken kärlek och omtanke möblerat och ordnat allt in i minsta detalj. 

Allt fanns på plats, nya gardiner, mat i kyl och frys, sängen bäddad och en läcker supé dukad i 

köket. Plötsligen dök två barnbarn upp från ingenstans och kvällen blev lustig och glad, då de 

visade mig var allting fanns. 

Jag vinkade åt dem från en iskall balkong. Hej då. Hej då. Det var i februari 1982. 

 

Här skulle jag alltså bo resten av mitt liv. Detta var min sista boning på färden. Jag låg 

sömnlös första natten. Jag räknade på fingrarna de hus jag bott i sen jag föddes och kom till 

tjugo stycken. Och så många olika sorters hus. Från palatset vid Stockholms ström till 

arbetarkvarteret i Köpenhamn. Vilken himmelsvid skillnad. Som kameleonten hade jag skiftat 

färg allt efter den gren jag suttit på. Och nu satt jag till sist på en vinglig gren och tänkte 

tillbaka på tjugo liv i tjugo hus med tjugo hundar. Vilket hus var bäst, vilket hem, vilken 

hund, vilken existens? Var ville jag leva om mitt liv och med vilken hund? (Med vilken man? 

kan man ju undra, men dem lämnar vi åsido.) Har jag någonsin varit riktigt olycklig? Nej, 



 V

eller ja, det är klart jag har. Men det har alltid funnits tid att skratta. Nu när jag sitter med ett 

nyfött barnbarnsbarn i famnen och med den gamla taxen vid mina fötter kan det ju vara ett 

lyckans skimmer över mitt ansikte. Ett skimmer som döljer ett vemod. 

Den lilla i min famn får jag inte uppleva fullvuxen. För henne kommer jag knappast att vara 

mer än ett namn. Hur levde egentligen min mormorsmor? Ingen annan kan berätta för henne 

om de tjugo husen, om en tid kanske jag inte kan minnas dem själv. 

 

Allt var nytt och ovant. Vad var till exempel Mörby, Täby och Orminge dit man kunde ta 

bussen? Vilken buss? Åt vilket håll? Javisst kände jag mig som en invandrare, vilket jag ju 

också var. 

Trevliga hjälpsamma grannar i huset hjälpte mig till rätta. Vi följdes åt till den fina poolen, 

där alla nyheter spreds som simtagen och gårdagens lillslam diskuterades drag för drag. 

Jag lärde mig tvättstugans hemligheter, fastän jag var gång tyckte att jag förspillde dyrbar tid. 

Nykommen, bad jag föreståndarinnan dels om hjälp med tvätten, dels om städhjälp några 

gånger i månaden. Det var självklart, tyckte jag, och blev därför förvånad över svaret, som 

kom med ett skratt. 

"Nej, här tvättar man själv, det är terapi. Det är nyttigt för de grå cellerna att aktivera sig. Och 

för att få städning måste man begära tillstånd av kommunens socialservice." Jag ifrågasatte 

om de grå cellerna hölls vid liv av dammsugning, jag tyckte att de, vad mig beträffar, hölls 

vid liv av mitt författarskap. Så länge jag kom ut med en bok om året, skulle jag inte behöva 

stimulera min hjärna med att vrida på kranarna i tvättstugan eller skura köksgolvet. 

Rätt som det var blev veckoschemat fullt. Vi dansade, vi gymnastiserade, vi spelade bridge. 

Jag vet att mina barnbarn skrattade när jag svarade: "Nej, då kan jag inte, då dansar jag. 

Mormor dansar varje måndag." 

Det var faktiskt oerhört roligt så länge det varade. Men till sin förvåning och sorg märkte man 

att man inte längre dansade så lätt och länge som på sin ungdoms midsommarfester då man 

dansade tills solen rann upp och inte kände av sitt hjärta, åtminstone inte av dansen! Nu ville 

man inte medge, ens för sig själv, att man plötsligt måste sätta sig för att man blev yr eller 

kände av hjärtat eller ett knä. 

När den unge läraren ifrågasatte om vi kunde dansa hambo, svarade vi mot bättre vetande: 

"Naturligtvis." 

När vi sen gick hem, sa jag till min granne: "Jag låter dörren stå olåst. Titta in i morgon om 

jag lever." 



 VI

Jag minns hur man i början så spänstigt svingade ben och armar i gymnastiken och såg 

medlidsamt på de stackare som inte kunde lägga armen över huvudet. 

Svindlande fort upptäckte man hur man själv blev andfådd i trapporna, hur man somnade 

framför TV:n och hur tvärtrött man kunde bli av minsta ansträngning. 

Åttio år är en gräns, jag har märkt det på andra, jag har märkt det på mig själv. Jag tror inte 

det var Vår Herres mening att vi skulle bli äldre. Vi mattas av till kropp och själ. Våra rörelser 

och vår tankeverksamhet kopplas om till "slow motion". 

I bästa fall finns en levande punkt långt där inne i hjärnan. Den uppfattar, den hör, den förstår, 

men omvärlden är inte alltid medveten om detta. 

Allt tages så småningom ifrån oss. Vår vackra hy blir rynkig, våra fasta bröst blir slappa, våra 

strålande ögon blir skumma, vår hastiga gång blir långsam, våra knän blir slitna, våra tänder 

som en gång var starka och blänkande lossnar och det blonda håret vitnar. Nej, ålderdomen är 

inte vacker och inte avundsvärd. Ni unga må säga att allt kan ersättas till det bättre nu för 

tiden. Man kan köpa en klädsam peruk, lyfta ansiktet, laseroperera starren, få knäproteser, 

skruva i nya tänder, spruta silikon i brösten. Men hjärnan? När den strejkar sitter man där med 

skrämda ögon och ber om hjälp. Vad finns det då som hjälper? 

Jag målar ingen skräckbild. Här har jag sett alla stadier. Hört dem som bett till Gud att få dö, 

sett dem i rullstol med själlösa ögon eller benen nyamputerade, hört skriken från de plågade. 

Skrik som hörs över gården dygnet om. Vi har det så bra, här är så vackert. Visst har vi det 

bra, vi som ännu kan tänka. Men en dag faller pennan ur min hand och jag stirrar med 

skrämda ögon på den välvilliga flicka som säger med hurtfrisk röst: "Kom nu, gumman, nu 

ska vi lägga oss." 

Himmelska stund, då starka sömnmedel gör sin verkan och jag får drömma mig bort, långt 

bort från ensamhet och plåga. Många är mycket ensamma, många har mycket ont, många är 

rädda. "Jag är rädd, jag är så rädd." 

"För vad då?" frågar man. 

"Det vet jag inte, var är jag?" Och ringklockorna är borttagna. Man kan i sin ångest inte ringa 

på hjälp - bara skrika. 

Det är förbjudet att ha hund. Det är faktiskt första gången i mitt liv som jag inte har någon 

hund. Men en har kanariefåglar, en har en kanin, en har en papegoja "som kan säga mamma". 

Somliga spelar krocket, några golf. Det finns bridgegäng, canastagäng, mahjonggäng, även 

poker. Så visst kan man ha roligt, visst är här vackert. 

Visst finns det glädjeämnen, barnbarn gifter sig, barnbarnsbarn kommer till världen. Och vi 

som ännu kan skapa är privilegierade, vi är aldrig sysslolösa, vi har aldrig tråkigt. Vi som 
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målar, skriver, skulpterar, väver. Så länge vi kan hålla i pensel, i penna, i skyttel håller vi oss 

levande. 

Många dör omkring oss. Släkt och vänner i vår ålder försvinner. Jämnåriga vänner blir allt 

färre. Allt mera sällan kan man säga: Minns du, minns du julen 1911? Minns du olympiska 

spelen 1912? Minns du krigsutbrottet 1914 eller Titanics undergång? 

Nej, nej jag är inte bitter. Jag vet ju att jag är gammal. Men så länge jag håller pennan stadigt i 

min hand lever jag. 

Men vissa saker irriterar mig, fastän de egentligen är alldeles för obetydliga att ödsla 

förargelse på. Men säg inte, käre herr doktor, säg inte: "Det är en typisk åldersförändring", 

eller: "Det kommer med åren" eller: "Ingenting att bry sig om, det hör åldern till." 

Hur länge ska jag ta cortison, frågar jag och doktorn svarar: "Hela livet." Han är bara fyrtio år 

och har livet framför sig. 

"Hela livet!" utropar jag utan att tänka. "Hela livet?" Jag ser fyrtio år ligga framför mig som 

en landsväg genom ett svenskt sommarlandskap. Doktorn skrattar faktiskt och säger: "Det kan 

ju mänskligt sett inte bli så länge." Han har humor, den snälle gossen. Jag beslutar mig för att 

skratta och säga: "Javisst, det är sant. Jag glömde för ett ögonblick. 

 

Är man vithårig så är man döv, med unga ögon sedd. 

Den erfarenheten har många gjort med mig. Folk talar tydligt och högt, och får de syn på 

personnumret blir talet artikulerat och naivt som till ett barn. 

Tacka vet jag mina unga vänner i alla de små butikerna i Djursholms centrum. Nu känner vi 

varandra efter alla dessa år. Varför någonsin köra till Stockholm? Här finns allt: guldsmed, 

blommor, parfym och babykläder, bokhandel, boutiquer och presentshop där man kan få allt 

från lysningspresenter till julgranspynt. Och flickan i ICA-charken som känner igen mig på 

långt håll för att hon har en mormor i Åtvid. Frisören ej att förglömma, en tysk äldre 

gentleman, belevad och beläst som gärna citerar Goethe men också Karlfeldt medan han rullar 

lockarna. Och tandläkaren som kommer och hämtar och skänker mig äpplemos på hösten. 

Jag tycker att jag är besläktad med dem alla och när jag nu säger "hemma" så är det 

Djursholm jag menar. 
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8.3 Enkät till huvudundersökningen (text 1) 
 
1. Jag är 
 
Man            Kvinna   

 
 
2. Utbildning/pågående utbildning 
 
Humanistisk            Teknisk  

 
 
3. Till vilket yrke är du utbildad/ håller på att utbilda dig till? 
 
 
 
 
4. Vilken sorts litteratur brukar du läsa? (flera alternativ kan kryssas) 
 
Skönlitteratur 

 

Facklitteratur 

 

Tidningar/tidskrifter 

 

Ingen alls 

 

 
5. Hur ofta brukar du läsa skönlitterära böcker i genomsnitt? 
 
1 ggr/dag                1 ggr/vecka              1 ggr/mån                Mindre än 1 ggr/mån eller aldrig 

 
 
6. Nummer på texterna som du har läst 
 
1:a texten                                                   2:a texten   
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7. Vad är huvudhandlingen i korta drag i text 1? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Vad är huvudhandlingen i korta drag i text 2? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Upplever du någon skillnad mellan text 1 och text 2? 
 
Ja                                 Nej 

 
 
Om du inte upplever någon skillnad på texterna är frågeformulär 1 färdigt, i annat fall, om du 

anser att det finns en skillnad besvarar du fråga 10 – 13. 

 

 

10. Var text 2 mer  
 
 
Svårläst 

 
Lättläst 
 
Lika       
 
 



 X 

 
11. Om text 2 var mer svårläst/lättläst, vad var det som gjorde att det kändes så? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Upplevde du att text 2 textmässigt var  
 
Försämrad 

 
Förbättrad 
 
Lika 
 
Vet ej 
 
 
13. Upplevde du att text 2 innehållsmässigt var  
 
Försämrad 

 
Förbättrad 
 
Lika 
 
Vet ej 
 
 
 
 



 XI

8.4 Enkät till huvudundersökningen (text 2) 
  

1. Nummer på de tre texter som du har tillgång till 
 
 
 
 
2. Vilket nummer har texten som du anser är originaltexten? 
 
 
 
 
3. Varför anser du att detta är originaltexten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tyckte du att det var lätt att urskilja den du tror är originaltexten?  
 
Ja                      Nej 
 
 
 
5. Hur säker känner du dig på en skala mellan 1 - 9? (Markera med ett kryss på 

strecket) 
 
 
1                                      2                                         3                                          4                                         5 
lite säker                                                             mycket säker 
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8.5 Enkät till undersökning 2 
 
14. Jag är 
 
Man            Kvinna   

 
 
15. Vilken sorts litteratur brukar du läsa? (flera alternativ kan kryssas) 
 
Skönlitteratur 

 

Facklitteratur 

 

Tidningar/tidskrifter 

 

Ingen alls 

 
 
16. Hur ofta brukar du läsa skönlitterära böcker i genomsnitt? 
 
1 ggr/dag                1 ggr/vecka              1 ggr/mån                Mindre än 1 ggr/mån eller aldrig 

 

 
17. Nummer på texterna som du har läst 
 
1:a texten                                                   2:a texten   
 
 
18. Efter att ha läst igenom de båda texterna, upplevde du någon skillnad mellan text 1 

och text 2? 
 
Ja                                 Nej 

 
 
Om du inte upplever någon skillnad på texterna hoppar du över frågorna 6 –9 och sedan 

besvarar frågorna 10 –13, om du däremot anser att det finns en skillnad fortsätter du att 

besvara frågorna 6 – 13. 
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19. Upplevdes text 2 mer  
 
 
Svårläst 

 
Lättläst 
 
Lika       
 
 
20. Om text 2 upplevdes som mer svårläst/lättläst, vad var det som gjorde att det kändes 

så? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Upplevde du att texten i text 2 var  
 
Försämrad 

 
Förbättrad 
 
Lika 
 
Vet ej 
 
 
22. Upplevde du att innehållet i text 2 var  
 
Försämrad 

 
Förbättrad 
 
Lika 
 
Vet ej 
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23. Om du skulle peka ut en av texterna som originaltext, vilket nummer har då den text 
som du anser är originaltext? 

 
 
 
 
24. Varför anser du att detta är originaltexten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Tyckte du att det var lätt att urskilja den du tror är originaltexten?  
 
Ja                      Nej 

 
 
 
26. Hur säker känner du dig på en skala mellan 1 - 5? (Markera med ett kryss på linjen) 
 
 
1                                      2                                         3                                          4                                         5 
lite säker                                                             mycket säker 
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