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Abstract 
På svenska myndigheter arbetar man aktivt med att erbjuda sina kunder möjligheter att göra ärenden 

via Internet. Försäkringskassans egna studier tyder dock på att personer som inte har svenska som 

modersmål är en grupp som i stället väljer att komma in på kontoren för att utföra sina ärenden, även 

om ärendena är relativt enkla. Den här studien undersöker hur språkteknologiska hjälpmedel skulle 

kunna underlätta för den här gruppen att använda tjänster på Internet.  

För att ta reda på hur nysvenskar själva ser på sin kontakt med myndigheter hölls fokusgrupper där 

deras erfarenheter diskuterades. Fokusgrupperna resulterade i tre scenarier som illustrerar hur 

situationer där en person med språksvårigheter försöker göra sina ärenden på Internet skulle kunna se 

ut. Några olika språkteknologiska verktyg och hur de skulle kunna användas på Internet diskuteras 

mot bakgrund av scenarierna. För ett av verktygen, automatisk sammanfattning, utfördes en 

användarundersökning där sammanfattningar framställda med ett automatiskt 

sammanfattningsprogram jämfördes. Användning av textsammanfattning som stöd för nysvenskars 

användning av e-tjänster analyseras och diskuteras.  
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Inledning 
Är det möjligt att vissa grupper i samhället har mer problem i kontakt med myndigheter eller att vissa 

gruppers ärenden tar längre tid för myndigheter att hantera? Är det svårare för vissa grupper att 

använda Internet eller E-tjänster, är vissa människor mer nervösa inför att göra det eller är det helt 

andra faktorer som ligger bakom att vissa grupper verkar vara mer frekventa besökare på 

myndigheters kontor?  

Det verkar vara så att personer som inte har svenska som modersmål hellre går in på myndigheters 

kontor än sköter sina ärenden via exempelvis Internet, trots att möjligheten finns. Försäkringskassan, 

som är en myndighet som har kunder i alla samhällsgrupper, upplever att de som inte har svenska som 

modersmål i större utsträckning kommer in på kontoren för att göra sina ärenden och att dessa möten 

tar lång tid trots att de handlar om rutinärenden som att fylla i blanketter.  Hur upplever dessa kunder 

själva det här och måste det vara så eller finns det möjligheter att slussa ut vissa personer till att 

använda mer självbetjäningstjänster? Den här studien undersöker detta och ger även förslag på 

språkteknologiska verktyg som skulle kunna underlätta självbetjäning på Internet för personer som 

inte har svenska som modersmål.  

Den här uppsatsen är uppdelad i tre delar. Kapitel 1 – Förstudie tar dels upp vilka problem 

Försäkringskassan har sett vid kontakt med svenskar med språksvårigheter och går sedan vidare till att 

beskriva en fokusgruppstudie som utförts med elever på SFI (Svenska För Invandrare). 

Fokusgruppstudien syftar till att ta reda på hur gruppen tänker om kontakten med myndigheter och 

diskutera hur de brukar gå till väga.  

Kapitel 2 – Scenarier diskuterar resultaten från Fokusgrupperna och kopplar de till vad 

Försäkringskassan anser vara problematiskt för gruppen. Som bakgrundsinformation beskrivs ett antal 

språkteknologiska verktyg som skulle kunna användas för att underlätta besöken på hemsidan. Här 

finns också ett antal scenarier för hur det skulle kunna se ut när en person som dels är osäker på 

språket och dels är osäker på det svenska systemet försöker utföra sina ärenden på Internet. 

Scenarierna tjänar dels som analys av resultaten från fokusgrupperna i Kapitel 1 och dels som konkreta 

beskrivningar av hur de språkteknologiska verktygen skulle kunna användas.  

Kapitel 3 – Användarstudie beskriver en enkätstudie där ett antal elever i Svenska som andraspråk på 

Komvux deltog. Den här studien syftar till att ta reda på om ett av verktygen som tidigare diskuterats, 

textsammanfattning, mottas på ett bra sätt av målgruppen och om sammanfattningar som profilerats 

mot en viss målgrupp (i detta fall studenter) för att ge mer explicit information till den gruppen mottas 

annorlunda. Kapitlet avslutas med en två diskussionsavdelningar, den första handlar om 

användarstudien från kapitel 3 och den andra diskuterar hela studien som är beskriven i kapitel 1-3.  

Syfte och frågeställning 
Studiens övergripande syfte är dels att göra en mindre kartläggning av vilka problem personer som 

inte har svenska som modersmål har vid kontakt med myndigheter och vad detta beror på, denna 

kartläggning kommer främst att utgå från Försäkringskassan och koncentreras på vilka problem 

nysvenskar har där.  

Studien syftar även till att göra en kartläggning av en del språkteknologiska verktyg som skulle kunna 

underlätta för personer som inte har svenska som modersmål eller inte är säkra i språket och att ge 

förslag på hur dessa verktyg skulle kunna användas på Försäkringskassans hemsida. Studien kommer 
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att avgränsa sig till att studera hur dessa personer skulle kunna bli hjälpta på hemsidan och därmed 

kommer inte telefontjänster eller liknande att tas upp, även om detta också kan ses som mycket 

intressant. En mindre undersökning av hur ett sådant verktyg tas emot av målgruppen finns också med.  

Frågeställning 

Vilka problem har nysvenskar i sin kontakt med myndigheter och vad anser de om kontakten med 

myndigheter? Oavsett vilka problemen är:  

Finns det språkteknologiska verktyg som kan förbättra myndigheters tillgänglighet på Internet 

gentemot människor som inte har svenska som modersmål (och därmed svårigheter med språket)? 

- Vilka är i så fall dessa verktyg och hur fungerar de? 

- På vilka sätt kan dessa verktyg möta de krav nysvenskar ställer på myndigheters information 

på Internet? 

Avgränsningar 
Studien avser inte att vara en fullständig genomgång av alla tekniker som skulle kunna gå under 

benämningen språkteknologiska verktyg som finns utan ett antal tekniker med relativt bra 

tillgänglighet som skulle kunna användas har valts ut.  

Studien avser inte heller vara en fullständig redogörelse för vilka problem personer som inte har 

svenska som modersmål kan få i kontakt med myndigheter utan ska bara ses som en början till 

utredning av vad det kan bero på att så stor del av kundbesöken på exempelvis Försäkringskassan 

består av den här gruppen.  
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1 Förstudie 

Detta första kapitel är till för att ringa in problemställningen. Först redogörs för vad som har kommit 

fram från Försäkringskassans sida hur de upplever sitt arbete gentemot svenskar med språksvårigheter. 

Här beskrivs även en fokusgruppsstudie med elever på Svenska För Invandrare (SFI) som syftar till att 

få målgruppens syn på saken, går de gärna in på kontor och gör sina ärenden och varför? 

Fokusgruppstudien är utförd tidsmässigt efter viss kontakt med Försäkringskassan så vid tiden för 

fokusgrupperna fanns Försäkringskassans synpunkter i mångt och mycket i bakgrunden.  

1.1 Svenskar med språksvårigheter och Försäkringskassan 
I början av 2009 startade Försäkringskassan ett projekt kallat ”Effektiva kundmöten på 

Försäkringskassan för personer med annat modersmål än svenska”. I detta projekt fokuserades på 

möten inom fyra olika områden; webben, kundcenter, kontorsnätet och samverkan med andra 

organisationer. (Försäkringskassan, 2009 [b]) Den här studien koncentreras på webben men det kan 

ändå vara fruktbart att dra erfarenhet från andra sorters möten.  

I ett tidigt skede skickade Försäkringskassan ut en ”minienkät” som de kallar det till några lokalkontor 

för att göra en snabb kartläggning av hur kundbesöken av utrikesfödda ser ut runt om i landet, hur stor 

andel av kunderna som har annat modersmål än svenska och vilken typ av problem som är vanligast 

för den här gruppen. (Försäkringskassan, 2009 [a]) Svaren i denna enkät tyder på att kunderna som 

kommer in på kontoren på många håll i landet är utlandsfödda, i de större städerna uppgår denna grupp 

till över 50 % men ute i landet är gruppen inte lika stor. Flera kontor upplever också att det kan uppstå 

problem med språket vid dessa besök, även problem med språket är vanligare i de större städerna än 

ute på landsbygden. Kontoren berättar att besöken tar längre tid och att kunderna ofta inte förstår 

beslutets innehåll, de upplever också att de här kunderna kommer in flera gånger. (Försäkringskassan, 

2009 [a]) 

I Försäkringskassans förstudierapport i projektet ”Effektiva kundmöten för svenskar med 

språksvårigheter” kan man läsa att besöksmätningar 2006 och 2007 visat att de allra flesta besöken på 

kontoren gäller att lämna intyg/blanketter eller hjälp med att fylla i blanketter. De skriver att man kan 

anta att ifyllnadsstöd på webben på sikt kan minska antalet besök på lokalkontoren. 

(Försäkringskassan, 2009 [b]) 

Vid kundmöten där språkproblem finns säger flera kontor att det ofta är med barn eller andra anhöriga 

till kunden som ställer upp som ”amatörtolkar” och att de skulle haft ett större behov av att anlita 

professionella tolkar om kunderna inte haft dessa personer med sig. Det nämns också att kunden 

ibland ringer upp en vän eller anhörig som tolkar genom mobiltelefonen.  Problem som finns med den 

här typen av tolkning är att den inte går att kvalitetskontrollera och att det inte är bra sett ur barnets 

perspektiv att behöva agera tolk åt sina föräldrar, de gånger det är ett barn som gör detta. Alla kontor 

utom ett svarar också tydligt ja på frågan om de upplever att personer ofta har problem med språket 

även när de bott flera år i Sverige. Ett kontor påpekar också, på frågan om de använder sig av de 

informationstexter som finns på andra språk på webben, att många av deras kunder från den här 

gruppen är analfabeter. (Försäkringskassan, 2009 [a]) En handläggare på Försäkringskassan nämner 

också i en intervju att de ibland, åtminstone på dennes kontor, använder Google translate för att 

översätta svåra ord eller meningar för kunder som kommer in.  
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Försäkringskassans kundundersökning visar att kunder som är födda utomlands ger Försäkringskassan 

högre betyg och att de även har större förtroende för Försäkringskassan än de som är födda i Sverige, 

detta enligt förstudierapporten för projektet ”Effektiva kundmöten för svenskar med språksvårigheter”. 

(Försäkringskassan, 2009 [b]) Samtidigt visar kundundersökningar enligt förstudierapporten från 

Kundcenter att kunder födda utomlands är mindre nöjda med självbetjäningstjänsterna jämfört med de 

som är födda i Sverige. Här skriver de också att fler personer födda utomlands inte har Internet hemma 

i samma utsträckning som de som är födda i Sverige. (Försäkringskassan, 2009 [b]) Att gruppen 

nysvenskar inte har tillgång till datorer och Internet i samma utsträckning som infödda svenskar är 

något som en försäkringskassehandläggare nämner i en intervju. Samma handläggare nämner också att 

när det finns tillgång till så kallade kunddatorer på kontoren visas ett stort intresse när 

internettjänsterna blir förevisade. Naturligtvis finns stora variationer inom gruppen vad gäller hur stor 

tillgång som finns till datorer och Internet. (Intervju handläggare, 2009) 

1.2 Fokusgruppundersökning med utlandsfödda svenskar 
För att undersöka hur svenskar med språksvårigheter väljer att kontakta myndigheter samt diskutera 

deras erfarenhet av kontakt med myndigheter genomfördes tre fokusgrupper med invandrare som varit 

i Sverige ca 2-8 år och en fokusgrupp med lärare på Svenska för invandrare (SFI). Denna del av 

datainsamlingen gjordes i samarbete med Gita Berntsson.  

1.2.1 Metodbakgrund  
Fokusgrupper är en speciell typ av intervju där man pratar med flera människor på en och samma 

gång. Fokusgrupper är mer naturliga än intervjuer därför att deltagarna kan diskutera med och bli 

influerade av varandra under tidens gång, som det brukar gå till i vårt vardagliga liv. (Krueger & 

Casey, 2000)   

Fokusgrupper har enligt Krueger & Casey ett antal egenskaper som gör dem till just fokusgrupper. 

Dessa är: 

- Fokusgrupper involverar människor: Gruppen måste vara tillräkligt liten för att låta alla 

komma till tals men tillräkligt stor för att få spridning i åsikterna. En fokusgrupp är normalt 

sett 5-10 personer men kan i vissa fall vara mellan 4-12.  

- Människorna har något gemensamt: Deltagarna i fokusgruppen har något gemensamt som 

är viktigt för undersökningen, denna homogenitet kan vara brett eller smalt definierad. Frågan 

man kan ställa sig vid hopsättning av fokusgruppen är; Vem kan ge dig den information du 

behöver?  

- Fokusgrupper ger kvalitativa data: Data från minst tre fokusgrupper jämförs och 

kontrasteras för att finna trender, resultaten blir induktiva och förståelse baseras på 

diskussionerna till skillnad från att testa en hypotes eller teori som är formulerad på förhand.  

- Fokusgrupper har en fokuserad diskussion: I fokusgruppen ställs mest öppna frågor för att 

undvika att deltagarna blir styrda. Frågorna verkar ställas spontant men är noga förberedda i 

en logisk och naturlig följd. De första frågorna är mer generella och för att få folk att prata och 

sedan följer den mer fokuserade diskussionen.  

Enligt Krueger & Casey (2000) fungerar fokusgrupper särskilt väl när man vill ha människors åsikter 

eller känslor om ett ämne, en produkt eller en möjlighet. Fokusgrupper har använts mycket i 

exempelvis marknadsundersökningar av den anledningen att de är relativt billiga att genomföra och 
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ger den data som behövs men fokusgrupperna har också kommit tillbaka och börjat användas i 

forskning igen sedan 80-talet. Krueger & Casey (2000) skriver också att fokusgrupper är lämpliga vid 

tre tillfällen i utvecklingen av en produkt, tidigt i processen för att skapa förståelse och se ämnet 

genom målgruppens ögon, som pilottester vid prototyptestning och som utvärdering efter att 

produkten nått marknaden.  

Krueger & Casey skriver att den ideala storleken på fokusgrupper för de flesta icke-kommersiella 

ämnena är sex till åtta personer, fokusgrupper i kundundersökningar är gärna större, tio till tolv 

personer. (Sid. 73) 

1.2.2 Metod   
Krueger & Casey skriver att fokusgrupper kan användas för att undersöka hur människor tänker eller 

känner om ämnen, produkter, tjänster eller möjligheter och att fokusgrupper används för att fastställa 

behov. Den här undersökningen syftade just till att diskutera tankar, känslor och behov angående 

mötet mellan myndigheter och svenskar med språksvårigheter och därför valdes fokusgrupper som en 

inledande metod.   

Vi kontaktade undervisningen i Svenska för invandrare (SFI) som gärna lät oss prata med deras elever 

under lektionstid. Vi misstänkte att personer som har svårt med svenska skulle känna sig mindre 

hämmade om de fick prata med flera personer i samma situation som de själva och inte enbart med 

försöksledare som har svenska som modersmål och detta var ytterligare en anledning till att vi valde 

att hålla fokusgrupper som involverar flera deltagare i stället för enskilda intervjuer. Vi hade ingen 

möjlighet att utföra intervjuer på andra språk då tolk inte fanns att tillgå och det skulle kräva flera 

tolkar för flera olika språk. Det går inte heller att använda engelska som gemensamt språk då det inte 

är givet att eleverna på SFI talar engelska och därför hölls fokusgrupperna på svenska som var det 

gemensamma språket. Det var också i lärarnas som lät oss hålla fokusgrupperna intresse att deras 

elever fick öva sig på att prata svenska med andra människor än de som träffas ofta.  

Två av fokusgrupperna med eleverna på SFI bestod av fyra deltagare och två ledare och en grupp 

bestod av tre deltagare eftersom fler frivilliga deltagare ej fanns att tillgå. Anledningen till att det var 

så pass få deltagare var dels att det var svårt att få frivilliga deltagare men en tanke med de relativt små 

grupperna var att det skulle vara lätt för alla att höra varandra ordentligt och ge tillräckligt med tid för 

alla att inte bara fundera på vad de skulle säga utan även hur de skulle säga det. De flesta i grupperna 

bröt ganska kraftigt och hade dessutom ofta svårt att formulera sig på svenska vilket gör att de kan 

behöva mer tid på sig och även att förstå svenska tar längre tid för den här gruppen än det skulle ta för 

dem att förstå sitt modersmål. Dessa fokusgrupper pågick alla i ungefär en timme.  

Fokusgruppen med lärarna på SFI hade tre deltagare varav två var lärare och en var administratör, en 

av deltagarna här var själv invandrare. Det låga deltagarantalet berodde här på att det var de som var 

anställda för tillfället. De anställda som inte var invandrare själva hade jobbat med svenska som 

andraspråk i flera år och hade även utbildning just för detta. Den här fokusgruppen var lite längre och 

pågick i ca 90 minuter.  

1.2.3 Genomförande 
Fokusgrupperna började med att försöksledarna gick igenom anonymitet och att deltagande är frivilligt 

och att de kan välja att avsluta när de vill. Deltagarna fick också reda på att diskussionen spelades in 

som stöd för minnet. Det förklarades också att deltagarna skulle diskutera med varandra och att deras 

prestation inte kommer att bedömas utan att deras åsikter är det som är viktigt för undersökningen och 

inga åsikter är mer rätt än andra. Efter detta ställdes öppningsfrågor om deltagarnas bakgrund, dels för 
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att vänja dem vid att börja prata och dels för att det kan vara av intresse att veta hur lika deltagarna är 

varandra i ålder och ursprung. Öppningsfrågorna tog upp:  

 Ålder 

 Kön 

 Tid i Sverige 

 Modersmål 

 Vart de kommer i från 

Efter detta ställdes frågor om vilka myndigheter de varit i kontakt med och om eventuella svårigheter 

angående detta de ställts inför i Sverige.  

 Vilka myndigheter har de haft kontakt med? 

 Vad har varit svårast att ta kontakt med sen ni kom till Sverige? 

Om något verkade intressant eller svårt att förstå ställdes också följdfrågor på detta.  

Sedan följde själva kärnfrågorna om hur deras kontakt med myndigheterna sett ut och gått till. Även 

här kunde naturligtvis följdfrågor ställas, i synnerhet sådana som handlade om hur deltagarna föredrar 

att agera eller använda tjänster.  

 Hur ser deras kontakt med myndigheter ut? 

 Har de 

o besökt kontor? 

o pratat med handläggare? 

 Personligen 

 Telefon 

o använt hemsidan? 

 självbetjäningen 

 Hanna (Försäkringskassans virtuella chat-agent)  

 chat 

 sökt info 

 Svårigheter med blanketter? 

 Föredrar ni att få information på hemsidan på svenska eller annat språk? 

Avslutningsvis sammanfattades vad som tagits upp under sessionen och om det var något mer som 

någon ville tillägga. Det nämndes också en gång till att deltagarna var anonyma och de fick 

kontaktuppgifter till försöksledarna om de skulle komma på några frågor. Diskussionen i 

fokusgrupperna försökte hållas till att prata om myndigheter i allmänhet och styras in lite på 

Försäkringskassan och i praktiken pratades det mycket om Försäkringskassan. 

Alla fokusgrupper spelades in med hjälp av två mp3-spelare, varje försöksledare hade ansvaret för en 

mp3-spelare och de startades och stängdes av med ett par sekunders mellanrum. Anledningen till att 

två mp3-spelare användes var en säkerhetsåtgärd om den ena skulle sluta fungera av någon anledning. 

Det inspelade materialet transkriberades i efterhand, en av försöksledarna gjorde detta. 

Transkriberingen skedde på en sådan nivå att individens eget sätt att uttrycka sig bevarades men 

däremot märktes inte alla omstarter, pauser och stakningar ut. Det viktiga var att informationen om 

vad deltagarna tyckte gick fram. Under transkriberingen användes först en inspelning och sedan 

användes den andra för att kontrollera om något som var ohörbart på den ena gick att höra på den 

andra.  
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1.3 Resultat  
I fokusgrupperna kom det fram att det finns flera olika problem vid kontakten med myndigheter och 

det är inte bara det faktum att man inte förstår språket till fullo som kan ställa till det, även kulturella 

skillnader kan delvis skapa den situation Föräkringskassan nu befinner sig i, d.v.s. att en stor andel av 

deras besök som tar lång tid består av gruppen utlandsfödda svenskar. Det verkar finnas ett par olika 

anledningar till att man går direkt till kontoren i stället för att försöka söka information på Internet 

eller fylla i en blankett själv och skicka in. De problem som tydligt kom fram i fokusgrupperna 

kommer här att diskuteras i tre grupper; kulturella problem, problem med IT och språkliga 

problem/osäkerhet. Upplägget här ser ut så att först diskuteras en företeelse som kommit fram i 

fokusgrupperna och sedan illustreras detta med citat från deltagarna.  

1.3.1 Kulturella problem 

Det finns kulturella skillnader som kan spela roll när man ska göra ett ärende, man kan vara van från 

hemlandet att man måste gå och prata med folk, för att det helt enkelt är så det fungerar och man måste 

fråga ett antal gånger för att få ett svar och frågar man en gång till kanske man får ett annat svar. I 

vissa länder finns också problem med korruption och för att få hjälp från en myndighetsperson måste 

man gå dit och gärna erbjuda pengar ’under bordet’. Observera dock att ingen av deltagarna nämnde 

att de tror att svenska tjänstemän måste eller kan mutas på något sätt. Citat från fokusgrupperna som 

illustrerar fenomenet är exempelvis följande 

”(…) du måste gå många gånger för att något görs, många gånger och man 

blir trött och gå i trappor och nej, vi är inte vana vid pappersarbete dom 

skickar inte man måste gå själv och göra nånting” 

”och att man frågar, har man fått svar en gång tycker Försäkringskassan, i 

andra länder kanske det är som också så att man får ett svar en gång och 

om man går en gång till kan man få det rätta svaret eller ett bättre svar” 

”Det är oklart i Iran att man får svaret minst en gång eller två gånger, det är 

oklart” 

 

1.3.2 Problem med IT 
Ett problem är användarnas förmåga, alternativt deras tilltro till sin förmåga, att använda sig av datorer 

och IT. När det under samtalet talades om att man kunde använda Internet för att göra ärenden och 

dylikt verkade en del ointresserade eller osäkra. Det vanligaste verkade vara att de inte ansåg sig 

kunna använda datorer och Internet. Följande dialog utspelade sig mellan en av ledarna i fokusgruppen 

och en deltagare. 

Ledare: ”För man kan ju beställa sånt på Internet” 

Deltagare: ”Ja men jag kan inte” 

Ledare: ”Men använder ni er av Internet själva, mejlar och 

Deltagare: ”Nej jag kan inte” 

 

Att deltagarna som inte kände sig bekväma med att använda datorer inte heller trodde sig kunna lära 

sig framkom också. 

”Det är jättesvårt vi är gamla människor. Som jag, det är jättesvårt för mig 

lära”’ 
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De äldsta deltagarna i fokusgrupperna hade troligen inte fyllt femtio ännu så de var inte så 

gamla även om de flesta var tillräckligt gamla för att ha relativt stora barn (tonåringar). 

Några av de som hade tillgång till datorer och Internet hemma sa att det var barnen som 

använde datorn mest, i vissa fall var det också mannen i huset som var den som använde 

datorn. 

Det är, som väntat, ganska stora skillnader mellan olika personer vad gäller de här 

frågorna. Viktigt att se här är också att det fanns de som använde sig av Internet och 

datorer utan problem, som spontant nämnde att de hade sökt information på hemsidor. 

Dock var det så att även de som sökte information på hemsidor i många fall ändå gick in 

på kontoren om de hade ärenden hos myndigheter.  

1.3.3 Språkliga problem/ osäkerhet kring språket 

De rent språkliga problemen för den här gruppen verkar också vara väldigt olika, det är viktigt att 

tänka på att utlandsfödda svenskar på intet sätt är en homogen grupp, det finns de som anser det vara 

lättare att prata än att skriva och det finns de som anser det lättare att skriva än att prata, bägge 

åsikterna kom fram i fokusgrupperna. Det fanns också en skillnad i att några verkar tycka att 

problemet är att andra inte förstår vad de säger medan andra tyckte att det stora problemet är att de 

själva inte förstår vad andra säger. Något som kom fram var att man misstror sin egen förmåga att göra 

sig förstådd och tror inte att någon svensk person förstår vad man säger. 

”Bara lärare förstår men inga andra personer, vad säger du va?” 

När de får frågan varför de går in på kontoren direkt verkar det finnas en vilja att någon ska kontrollera 

så att blanketten är ifylld korrekt eller förklara den information som inte gått fram. 

”Dom hjälper mig, dom säga du måste skriva där där förklara där och kan 

visa var jag gör fel” 

”de ger papper och skriva komplettera (…) när du tänka på, du kommer 

med ditt papper och hjälpa dig” 

Det framkom också att många löser sina problem med förståelse genom att låta någon som är bättre på 

svenska än de själva följa med/ringa och tolka, det verkar i flera fall vara barnen i familjen som får den 

uppgiften. Några uppgav också att de är gifta/sambor med svenskar och i dessa fall verkar de få hjälp 

av partnern vid svårigheter.  

”(…) barnen ringer och prata med dom, min son kan göra, min stora pojke, 

min dotter. Dom är så duktiga på svenska” 

”ja först min sambo, om han, om det på nånting jag förstår inte jag frågar 

min kompis hon kan förklara lite. Sen antingen sambo fixa, till exempel vid 

ID-kort och öppna bankkonto” 

Ett annat problem kan vara att man läser sakta och har därmed svårt att ta till sig information på 

Internet. En del har antingen inte gått i skolan alls innan de kom till Sverige eller har bara några få års 

skolgång bakom sig. Somliga är i det närmaste analfabeter på sitt eget språk och kan endast läsa lite 

svenska. Invandrare från ett land med flera språk kan ibland tala två språk (exempelvis arabiska och 

franska) men bara skriva och läsa ett av språken.  
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”Som mig jag läser inte fort, jag läser jättesakta” 

”Nej nej ibland, du måste läsa information. Ibland vi går där med min man 

men vi läser, det blir så mycket usch! (…) Ja det blir mycket där. Vet du 

det gör ont i ögon. Du läsa rubriken, bara rubriken med de stora stora den 

du förstår inte, du ringer dom eller dom förstår inte så kan du komma vi 

kan förklara för dig, de förklara så bra!” 

”jag kan bara prata arabiska, eller kan prata turkiska men jag kan inte läsa 

och skriva” 

”jag inte studera i hemland jag bara studera här i Sverige. Läsa persiska 

också, jag kan prata men kunde inte läsa” 

1.4 Diskussion  
Diskussionen är här uppdelad i två delar, först diskuteras hur metoden, fokusgrupper, fungerade och 

sedan diskuteras de resultat som tidigare beskrivits. Resultaten från fokusgrupperna diskuteras utifrån 

hur de stämmer överens med Försäkringskassans uppfattning.   

1.4.1 Metoddiskussion 
Fokusgrupperna innehöll, för en fokusgrupp, relativt få deltagare. Tillgång till fler frivilliga deltagare 

och större fokusgrupper kunde möjligen ha gett ett mer representativt och utförligt resultat, meningen 

var att deltagarna skulle prata med varandra och inte bara svara på ledarnas frågor men det var svårt, 

kanske därför att deltagarna var få och kanske på grund av vissa språksvårigheter. En större grupp 

deltagare kanske hade gjort att diskussionen flutit lättare. Dock fanns det en viss oro för att ett större 

deltagarantal där de flesta har olika modersmål och inte har läst svenska så länge gjort det svårare för 

deltagarna att få fram det de vill säga och svårare för alla att höra varandra. Framförallt fanns en oro 

för att det skulle vara svårt att analysera materialet senare då det kunde vara svårt att höra vad som 

sades. Det är svårt att säga om det var rätt eller fel beslut att ta att ha så få deltagare.  

Även det faktum att diskussionerna var på svenska kan ha gjort vissa deltagare mer oroliga, vid vissa 

tillfällen märktes det att två deltagare med samma modersmål tilltalade varandra med det och sedan 

översatte (oftast) någon till svenska för resten av gruppen. Ett sätt att göra folk mer bekväma kunde ha 

varit att erbjuda fokusgrupper på modersmålet men det är två större problem med detta. Det första är 

att rent praktiskt är det dyrt och svårt med tolk, att prata med tolk är inte riktigt som att diskutera 

direkt eftersom man inte kan vara helt säker på hur tolken översätter. Det andra problemet är att 

antingen skulle det bli många tolkar eller bara en språkgrupp i varje fokusgrupp, att bara ha en 

språkgrupp skulle visserligen kunna skänka deltagarna en välbehövlig trygghet men på det sättet kan 

viktiga erfarenheter missas. De små språkgrupperna skulle eventuellt inte få komma till tals eftersom 

de är ensamma om sitt språk och går därmed inte in i någon grupp.  

Frågorna utformades efter kontakt med Försäkringskassan och är därmed färgade av detta. Flera av de 

rena frågor som ställdes var delvis för att få svar på om deltagarna hade samma uppfattning som 

Försäkringskassan kring olika frågor. Det stämmer delvis överens med undersökningens syfte att 

jämföra dessa men det kan ha påverkat resultaten att kontakten med Försäkringskassan redan var 

etablerad och försöksledarna visste vad de ansåg vara problematiskt.  
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1.4.2 Resultatdiskussion 

Resultaten från Fokusgrupperna delades upp i tre olika typer av iakttagelser där de kulturella 

problemen kan vara svåra att göra något åt eftersom de inte bara kräver att personen lär sig språket, 

hur det svenska systemet fungerar eller att använda datorer utan kräver en omställning i hur man 

tänker om vissa saker. Den typen av problem kommer inte att diskuteras i någon större utsträckning 

här av den anledningen att de kräver en annan typ av stöd än de verktyg som är fokuset i den här 

studien.  

1.4.2.1 Osäkerhet  

På flera punkter verkar Försäkringskassan och fokusgrupperna ha samma uppfattning om vad som 

ligger bakom att folk går in på kontoren och vad som sker där. Det första man kan se är att det verkar 

som att den här gruppen faktiskt föredrar att gå in på kontoren framför att försöka göra sina ärenden 

själva.  

Försäkringskassan skriver att de upplever att kunderna inte förstår beslutets innehåll och att de 

kommer in flera gånger, de beskriver också att dessa kunder kommer in med, i Försäkringskassans 

mening, relativt enkla ärenden som att fylla i en blankett. Deltagarna i fokusgrupperna säger sig också 

gå in på kontoren, de beskriver vissa problem med kommunikationen där det är svårt att förstå 

varandra och de bekräftar att de gärna går in med blanketter för att få hjälp att fylla i. Om man ser 

detta från Försäkringskassans synvinkel är det naturligtvis ett problem eftersom ärendena är så pass 

enkla att de inte skulle behöva tas över disk utan borde kunna skötas per korrespondens men för en 

person som är osäker och inte har bott i Sverige någon längre tid är det inga enkla uppgifter. I dennes 

liv är att fylla i en blankett, göra sig förstådd och förstå ett beslut en process som kan vara ganska svår. 

Det här innebär att de här personerna troligen behöver hjälp på flera sätt för att kunna göra sina 

ärenden själva. I första hand gäller det troligen inte att försöka få de som kommer in på kontoren att 

klara sitt första ärende helt själva utan det handlar nog snarare om en utslussning där folk får lära sig 

hur hemsidan och det som finns där fungerar. Då är det viktigt att se till att hemsidan är användbar och 

ett led i detta skulle kunna vara att ha verktyg som kan göra användandet lättare. Vid en intervju med 

en försäkringskassehandläggare beskrivs också att de som visas till hemsidan eller kundterminaler 

verkar intresserade av detta så förmodligen är det inte ett fåfängt försök att få folk att använda IT.  

Både fokusgrupperna och Försäkringskassan tar upp detta med att fylla i blanketter som något som 

verkar svårt. Här har Försäkringskassan också börjat med något de kallar ”Intelligenta blanketter” på 

Internet där det finns extra ifyllnadshjälp inbyggd i blanketten. Ett tillvägagångssätt som troligen 

skulle vara bra vid en eventuell vidareutveckling av dessa är att se vad användarna faktiskt har 

problem med vid ifyllnad av blanketter och hur man skulle kunna hjälpa dessa. En annan viktig aspekt 

är att användarna verkar mycket osäkra, går det att automatiskt på något sätt göra användarna mer 

säkra på att de faktiskt fyllt i på rätt sätt med hjälp av någon form av kontroller? Detta förslag 

utarbetas mer i kapitel 2.  

1.4.2.2 Språkliga problem 

Att Försäkringskassan upplever att den här gruppen har svårt att förstå besluten men att detta inte 

nämns uttryckligen i fokusgrupperna kan bero på dels att man inte vill säga att det kom ett beslut som 

man inte förstod eller helt enkelt bero på det faktum att det är svårt att förstå besluten, det kanske de 

fortfarande inte gjort. Det kom däremot upp flera exempel på hur de varit inne på en myndighet och 

inte blivit förstådda förrän de tog med sig en svensk och många hade berättelser om att de inte förstod 

varför de var tvungna att redovisa vissa saker. Detta kanske hänger ihop med det Försäkringskassan 

menar när de skriver att det finns problem att förstå besluten. Det här tyder på att det är viktigt att 

jobba med att den information som går ut, både skriftligt och muntligt, är så lätt som möjligt att förstå.  
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Angående skriftlig information så finns där ett problem som kommer fram i fokusgrupperna, och även 

från Försäkringskassans håll, att en del i den här gruppen har svårt att läsa inte bara svenska utan även 

sitt eget språk. Här kan myndigheters långa texter kännas oöverkomliga. Problemet är det att texterna 

måste innehålla mycket information som ska vara så korrekt som det bara är möjligt, det bästa är nog 

om det bara går att tolka på ett sätt men texterna ska också kunna täcka alla möjliga situationer som 

folk kan vara i, en text kan exempelvis behöva ta upp både arbetslösa, studenter och sjukskrivna och 

det finns olika regler för alla dessa så det som gäller för en person gäller inte för nästa. Varje 

myndighet, eller annan instans som skriver informationstexter, väljer själva hur ämnena delas upp 

mellan texterna och oftast resulterar detta i en väldigt lång text som gäller för många situationer men 

eventuellt skulle kortare texter som är anpassade för mer specifika situationer kännas mer överkomliga 

för den som söker informationen.  

Fokusgrupperna bekräftar också Försäkringskassans uppfattning att ”amatörtolkar”, 

familjemedlemmar eller vänner, används för att översätta eller hjälpa till. Båda källorna nämner också 

att barnen kan användas i den här situationen. Ingen i fokusgrupperna nämner det som ett problem 

men Försäkringskassan däremot anser att det kan vara problematiskt ur barnens synvinkel, att de får ta 

för stort ansvar för sina föräldrar.  

Att man kan ett visst språk eller har det som modersmål betyder inte i alla lägen att man kan läsa det 

språket. Med detta inte sagt att man borde sluta översätta hemsidor till fler språk men det kan vara bra 

att ha i bakhuvudet att hur många språk det än översätts till är ”lätt svenska” troligen något som 

behövs på hemsidor som en stor del av befolkningen använder. Det kan också finnas fördelar med att 

använda svenska eftersom det inte blir några glidningar i översättningen där ett ord/ uttryck som finns 

på svenska inte helt motsvaras av ett ord/ uttryck i målspråket och därmed kan skapa problem att 

förstå. Detta kan i synnerhet gälla vissa myndighetstexter eftersom det inte är säkert att uttryck som 

”socialförsäkringen” och ”sjukpenninggrundande inkomst” har någon motsvarighet i alla språk. Det 

verkar också finnas ett intresse hos många för att öva på svenska och detta kan ske bland annat genom 

att läsa internettexter på svenska.  

1.4.2.3 Problem med IT 

Försäkringskassan tar inte upp avsaknad av datorer eller Internet som ett problem för gruppen. Den 

stora osäkerheten vad gäller datorer och Internet kommer fram i fokusgrupperna men det är absolut 

ingen konsensus i grupperna utan en del har inga som helst problem med datorer medan andra snarast 

verkar lida av någon form av tangentbordsskräck, trots att det är väldigt duktiga och kunniga 

människor så vågar de inte riktigt använda datorer. Den här inställningen kom även från folk med 

högskoleutbildning i sitt hemland så det behöver inte hänga på utbildningsgrad heller även om det kan 

spela in.  
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2  Scenarier 

I fokusgrupperna och analysen av Försäkringskassans undersökningar framkommer att det finns 

överensstämmelse mellan Försäkringskassans och fokusgruppsdeltagarnas uppfattningar om hur 

ärenden sköts i den här gruppen. Vad som är värt att notera är att för Försäkringskassan är det faktum 

att kunderna går in på kontoren ofta en kostnad och kan leda till problem i vissa områden då det blir 

stort tryck på kundmöten på kontoren. För de som kommer in på kontoren däremot är det troligen inte 

ett problem förrän det blir för lång väntetid, det kostar dem inget extra att gå in och det kan bli ett 

trevligt möte med en annan människa.  

De data som kom fram i förundersökningen i tidigare kapitel kommer här att tas upp igen i förhållande 

till tekniken.  Kapitlet koncentreras på osäkerhet kring att fylla i blanketter, svårigheter att läsa och 

skriva samt svårigheter att förstå språket.  

I det här kapitlet finns först en teoribakgrund där alla språkteknologiska verktyg som senare nämns 

beskrivs. Metoddelen förklarar hur scenarier används både som analysmetod och illustration av hur 

verktygen kan användas i den här undersökningen och sedan diskuteras förslagen på hur 

språkteknologiska verktyg kan användas och hur de skulle kunna hjälpa kunder att känna sig säkrare i 

att göra vissa saker själva med hjälp av Internet.  

2.1 Teoribakgrund 
I det här avsnittet beskrivs kort tillgängliga språkteknologiska verktyg och ungefär hur de fungerar för 

att ge en bakgrund till den kommande diskussionen om vilka verktyg som kan vara lämpliga att 

använda.  

2.1.1 Automatisk sammanfattning 

Mani (2001) skriver att målet för automatisk sammanfattning är ”att ta en informationskälla, extrahera 

innehåll från den och presentera det viktigaste innehållet för användaren i en kondenserad form och på 

ett sätt som tar hänsyn till användarens eller applikationens behov” (Min översättning). Man brukar 

också tala om att en sammanfattning ska vara icke-redundant, alltså inte nämna samma sak två gånger, 

för att vara en effektiv informationskälla.  

Sammanfattningar kan användas på flera olika sätt, från att ta reda på om dokumentet/dokumenten är 

något man vill läsa till att få den viktigaste informationen ur dokumentet/dokumenten och slippa läsa 

hela. Man brukar i det här sammanhanget skilja på två typer av sammanfattningar för olika syften, 

informativa versus indikativa sammanfattningar. Informativa sammanfattningar gör anspråk på att 

sammanfatta all viktig information i texten så att det är möjligt att läsa sammanfattningen i stället för 

hela texten och ändå få reda på den viktiga informationen. Indikativa sammanfattningar tar ut viktiga 

delar men används mer för att ta reda på om den fullständiga texten är relevant för ens syften. (Hassel, 

2007, s.9)  

Inom automatisk sammanfattning brukar man också skilja på Extracts och Abstracts. Extracts är 

sammanfattningar där innehållsbärande ord, fraser eller meningar är klippta ur originaldokumentet för 

att sedan sätts ihop till en kortare sammanfattning.  Abstract är sammanfattningar där åtminstone delar 

av texten inte återfinns i originaldokumentet, texten är alltså omskriven på ett eller annat sätt. 

Sammanfattningar av långa texter (böcker) eller flera dokument är nästan alltid abstracts därför att ett 

extract skulle göra sammanfattningen för lång eller för svår att förstå. (Hassel, 2007, s.10)  
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2.1.1.1 SweSum 

Vid automatisk sammanfattning används ofta olika sätt att ranka meningar för att se om de är viktiga 

att ha med i en sammanfattning eller inte, dessa rankningar kommer ur generella regler för exempelvis 

var viktiga meningar brukar stå. Nyckelord och så kallade ledtrådsord (cue words) används också ofta. 

Nyckelord är ord som är viktiga i den kontext dokumentet är skrivet och ledtrådsord är ord som ger 

ledtrådar till att det kan stå något viktigt i närheten av dessa ord, till exempel ”slutsats”. (Dalianis, 

2005) 

SweSum är en automatisk sammanfattare för svenska utvecklad vid KTH. Basen i SweSum är att 

sammanfattningen utförs i tre delar. I den första delen tokeniseras orden och gränserna mellan textens 

meningar hittas, samtidigt tas nyckelorden ut från texten. I den andra delen rankas varje mening 

baserat på nyckelord och poängberäkning (mer om det nedan). I den tredje delen skapas 

sammanfattningen av de meningar som rankats högst, ovanför en viss gräns eller upp till ett visst 

värde. (Dalianis, 2005) 

Poängberäkningen för varje mening sker genom att ett antal parametrar satts upp och utefter dessa ges 

poäng. Parametrarna kan till exempel vara om en mening ligger nära titeln, hur många termer en 

mening delar med andra meningar (detta baserat på antagandet att en mening som delar fler termer 

med andra meningar är viktig), om meningen innehåller numeriska data (numeriska data rankas som 

viktiga), om meningen är formaterad för att visa emfas och vilken position en mening har i 

dokumentet. Det har visat sig att i dokument inom specifika genrer är meningar positionerade på ett 

visst sätt, i nyhetsartiklar står exempelvis viktiga meningar ofta först. För att kunna använda den 

parametern krävs dock att den automatiska sammanfattaren vet vilken genre dokumentet tillhör. 

SwSum kan ställas in för att sammanfatta antingen tidningstext eller rapporttext. SweSum 

normaliserar också meningar därför att långa meningar tenderar att få högre rankning då de innehåller 

fler nyckelord. (Dalianis, 2005) 

2.1.1.2 Cog Sum 

CogSum är ett program framtaget i ett projektarbete vid Linköpings Universitets 

kognitionsvetenskapliga program.  CogSum sammanfattar texter genom extraktion enligt en metod 

som bygger på att varje ord får en kontextvektor genom Random Indexing och sedan används 

PageRank-algoritmen för att ranka meningarna efter deras betydelse i texten.  Hela avsnittet om 

CogSum refererar om ingenting annat anges till Jönsson et. al (2008) 

Random Indexing är en statistisk metod för att plocka ut ord eller meningar ur en text. Det går till så 

att varje ord i en text får en unik representation kallad indexvektor tilldelad till sig. En indexvektor 

består av slumpmässigt utdelade positiva och negativa ettor och de värden i vektorn som inte får ettor 

är nollor. För varje ord räknas en kontextvektor ut genom att addera vektorerna för kringliggande ord 

(kontexten) med varandra. Detta innebär att de två vektorer som hör till orden som står runt ett ord 

läggs ihop med varandra och detta sker varje gång ett ord förekommer i texten. En genomsnittlig 

dokumentvektor räknas också ut genom att dela den totala dokumentvektorn med antalet ord.  

Rankningsalgoritmer bestämmer betydelsen av en nod i en graf, i det här fallet är en nod en mening, 

varje mening får en kontextvektor med hjälp av random indexing. De räknas ut genom att den 

genomsnittliga dokumentvektorn subtraheras från varje ord i meningen och sedan räknas summan av 

de kvarvarande vektorerna ut och delas med antalet ord i meningen. Page rank- algoritmen skapad av 

Google viktar de olika meningarna mot varandra och de meningarna med högst vikt kommer att öka i 

vikt kraftigt medan de andra inte ökar lika kraftigt. På så sätt väljs de viktigaste meningarna ut till 
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sammanfattningen. Utan Page-rank algoritmen blir det mer slumpmässigt vilka meningar som sedan 

väljs ut till sammanfattningen.   

En fördel med tekniken som används i CogSum är att den är väldigt flexibel och kan hantera flera 

språk, det enda som krävs för att göra en sammanfattning på ett språk är en språkspecifik stoppordlista 

och en uppsättning lemmatiseringsregler. Stoppord är ord som är frekventa i språket men inte tillför 

någon särskild betydelse för texten såsom den, deras etc. Lemmatisering innebär att ett ord som 

förekommer flera gånger i olika böjningar identifieras som ett och samma ord genom att alla dessa 

översätts till den så kallade ”ordstammen” – bilen, bilarna och bilens identifieras alltså genom 

stammen bil.  

I CogSum finns ett antal val för att anpassa en sammanfattning till olika syften, bland annat går det att 

välja om sammanfattningen ska vara i form av nyckelord och det går också välja hur lång 

sammanfattningen ska vara. Sammanfattningen öppnas i ett nytt fönster och med hjälp av en scrollbar 

som dras fram och tillbaka går det att ställa in hur lång sammanfattningen ska vara, programmet ger 

direkt feedback och visar hur sammanfattningen växer och krymper beroende på hur scrollbaren 

flyttas. (Jönsson et. al., 2008)  

2.1.1.3 Tidigare studier om textsammanfattning 

För att undersöka hur bra en sammanfattning är för en viss text kan man utveckla så kallade 

guldstandarder som agerar facit gentemot den automatiska sammanfattningen. Guldstandarder är en 

sammanfattning som förväntas vara en korrekt sammanfattning av texten. Dessa skapas ofta genom en 

sammanfogning av flera sammanfattningar skapade av människor. Inom en kandidatuppsats vid 

Linköpings universitet utvecklades guldstandarder för fem av de texter som ligger på 

Försäkringskassans hemsida. Utvärderingen av dessa guldstandarder gav ett gott resultat som tyder på 

att innehållet stämmer väl överens med originaltexten. (Carlsson, 2008)  

Gustavsson (2009) använder dessa guldstandarder för att jämföra hur väl 

sammanfattningsprogrammen CogSum och SweSum lyckades med sammanfattningar av dessa texter 

från Försäkringskassan. Vid den här jämförelsen användes utvärderingsprogrammet AutoSummENG. 

Resultaten härifrån visar att CogSum fick bättre resultat än SweSum på sammanfattningar av texter 

skrivna av Försäkringskassan. Detta tyder på att CogSum kan vara bättre för den typen av text än 

SweSum som är utvecklat i syfte att sammanfatta tidningsartiklar. SweSum fick också bättre resultat 

då man i samma studie jämförde sammanfattningar av nyhetsartiklar gjorda av CogSum och SweSum. 

I varje jämförelse användes också sammanfattningar skapade av CogSum utan Page Rank och 

resultatet var att CogSum utan Page Rank fungerade bättre på nyhetstexterna medan CogSum med 

Page Rank fungerade bättre på texterna från Försäkringskassan. (Gustavsson, 2009) 

2.1.2 Maskinöversättning 

Maskinöversättning innebär att datorer används för att automatisera en del eller hela 

översättningsprocessen från ett språk till ett annat. Helt automatisk översättning fungerar ännu inte 

perfekt, trots att man hade goda förhoppningar om detta i teknikens barndom. Man har forskat kring 

automatisk översättning sedan 50-talet, det är helt enkelt en process som är väldigt svår att 

automatisera. Svårigheterna ligger bland annat i att två språk ofta har olika struktur, verb före 

substantiv eller tvärtom till exempel, och i att en del ord helt enkelt inte kan översättas direkt. Ett 

svenskt uttryck som ”iskallt” kan vara svårt att översätta till ett språk som används i ett land där is är 

mindre vanligt förekommande än här därför att begreppet inte finns. (Jurafsky & Martin, 2000) 
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2.1.2.1 Statistisk maskinöversättning 

Tanken med statistisk maskinöversättning är att man fokuserar på resultatet och inte processen, andra 

metoder för maskinöversättning ändrar på något sätt källspråket för att bättre matcha målspråket under 

översättningsprocessen och översätter sedan rakt av. Statistisk maskinöversättning utgår från att det 

finns en översättning i målspråket på en given mening i källspråket, det gäller bara att hitta den. 

(Jurafsky & Martin, 2000) 

Statistisk maskinöversättning börjar med tvåspråkiga korpusar, det vill säga en korpus som innehåller 

samma texter på minst två språk. Texterna i korpuset mappas mot varandra, dels mening för mening 

för att ta reda på vilken mening i källspråket som motsvarar vilken mening i målspråket och dels ord 

för ord, vilket ord i källspråket motsvarar vilket i målspråket. Sedan räknar man ut hur många gånger 

ett ord, en fras eller struktur motsvarar varje möjlig översättning och räknar ut sannolikheter för att ett 

ord är en översättning av ett annat. Sökalgoritmer används för att hitta den bästa översättningen av ett 

ord bland alla de förslag som finns. Utmaningen i statistisk maskinöversättning är ofta att hitta bra 

algoritmer, både för att mappa meningar och ord mot varandra och räkna ut sannolikheter. Det är 

också möjligt att kombinera statistiska metoder med andra typer av metoder. (Jurafsky & Martin, 

2000) 

 Google Translate är ett verktyg som finns tillgängligt på Internet och är baserat på statistisk 

maskinöversättning. Google translate går att hitta på http://translate.google.com/#. När en text 

översatts med Google Translate visas den översatta texten bredvid originaltexten och på så sätt kan 

man också se om alla ord blivit översatta.  

På http://www.microsofttranslator.com/ finns ett annat system för att översätta webbsidor eller text, 

även här kan man se den ursprungliga texten bredvid den översatta. Microsofts översättare är också 

baserad på statistisk maskinöversättning men varken Google eller Microsoft lämnar ut särskilt mycket 

information om hur de är uppbyggda. Google translate klarar i dagsläget fler språk än Microsofts 

översättare.  

2.1.3 Verktyg för språkgranskning 

Verktyg för språkgranskning finns inbyggda bland annat i många ordbehandlare. Dessa verktyg har 

sedan mitten av 90-talet börjat utvecklas även för mindre språk som svenska. Microsofts 

ordbehandlare Word har en inbyggd stavnings- och grammatikkontroll för svenska sedan år 2000 som 

kan kontrollera vissa språkliga fel, som numerus och genus, och även viss rättstavning. Man brukar 

skilja på stavningskontroll och grammatikkontroll, där stavningskontroll är den mer elementära delen. 

Stavningskontrollen behöver bara kontrollera en sträng bokstäver mellan två blanksteg (ord). 

Grammatikkontroll kan ta in en längre sekvens av sådana strängar, som meningar eller paragrafer. En 

sträng kan accepteras av stavningskontrollen men grammatikkontrollen kan upptäcka fel i den.  

Förutom grammatikkontrollen i Word finns det två grammatikkontroller för svenska som är 

utvecklade i forskningssyfta, Granska utvecklat vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 

(Domeij et. Al. 2000) och Scarrie (Sågvall Hein, 1998). Granska kan hittas i flera versioner på 

http://skrutten.nada.kth.se/.  

Inom området informationsteknologi är det vanligt förekommande att måtten Precision och Recall 

används för att utvärdera olika system. I några av studierna som beskrivs nedan har de här måtten 

använts för att utvärdera grammatikkontroller. Recall är ett mått på systemets täckning, det mäter hur 

många ”träffar” ett system får. Precision mäter hur många av systemets träffar som faktiskt är 

korrekta. Precision kallas också för accuracy. Formlerna för precision och recall finns i figur 1.  

http://translate.google.com/
http://www.microsofttranslator.com/
http://skrutten.nada.kth.se/
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(Jurafsky & Martin, 2000 s.652)  

 

 

 

Figur 1Precision och Recall 

2.1.3.1 Grammatifix 

Grammatikgranskaren som är inbyggd i Word heter Grammatifix och är utvecklad 1997-1999 av 

Lingsoft Inc. som är ett finskt företag.  Grammatifix använder ett Constraint Grammar för svenska för 

att upptäcka syntaktiska fel, exempel på syntaktiska fel är bestämdhetsform, numerus- och 

genuskongruens och pronomens form efter preposition. Tekniker baserade på reguljära uttryck 

används för att upptäcka interpunktionsfel och fel vad gäller konventioner för nummerformatering. 

Reguljära uttryck används för mönstermatchning och på så sätt hittas vissa feltyper som två mellanslag 

i rad. För att upptäcka stilfel som är specifika för vissa ord används stil- taggning av individuella 

lexem i ett underliggande svenskt lexikon. (Arppe, 2000)  

Arppe (2000) skriver att Grammatifix hade som mål att uppnå en precision på 67 % för varje feltyp 

som skulle vara med i den slutgiltiga produkten. Detta därför att många anser så kallade ”falska alarm” 

vara mer irriterande än att alla fel inte upptäcks. De fel som grammatikkontrollen upptäcker ska alltså 

vara så korrekta som möjligt.  

2.1.3.2 Granska 

Granska är en grammatikkontroll utvecklad vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. 

Granska använder regler för att kontrollera den grammatiska ytstrukturen i svenska texter men 

kombinerar dessa regler med probabilistiska metoder.  

Kortfattat fungerar Granska så att texten körs genom en första modul där varje ord och specialtecken 

känns igen som sådana och varje ord taggas med ordklass och morfologisk funktion. Som bas för 

taggningen används ett lexikon som bland annat består av ord från Svenska Akademins Ordlista 

(SAOL) och ett korpus som är taggat för hand. En Hidden Markov Model (HMM) baserat på statistik 

om förekomst av ord och taggar i kontext används också. Genom kombinationen av lexikon och HMM 

väljer taggaren den troligaste taggen för varje ord som är listat i lexikonet. Okända ord taggas även de 

med hjälp av probabilistisk analys av ändelser. Granska har också en modul där texten söks igenom 

efter grammatiska fel, regler om vad som är ett fel finns definierade och handlar exempelvis om att 

genus och numerus måste överensstämma . Taggarna som varje ord är taggat med används i 

definitionen av reglerna och så kan modulen som hanterar regler kontrollera texten utifrån reglerna. 

(Domeij et. al. 2000)  

En skillnad mellan Words grammatikkontroll och Granska är att Granska kan detektera särskrivningar 

vilket gör att Granska kan ha sämre resultat på att hitta andra typer av fel eftersom reglerna för vad 

som är ett fel ser olika ut i de olika systemen.  

Domeij et. al. (2003) utvärderar Granska enligt måtten Precision och Recall över fem olika textgenrer. 

Deras resultat visar att Granskas Recall för alla typer av fel över olika genrer är 52 % och Precision är 

53 %. Knutsson et. al (2003) skriver dock att ett problem med språkgranskningsprogram är att 

eftersom de är utvecklade för att stödja korrekt skrivande är de ofta uppbyggda efter en modell av 
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personer som skriver på sitt förstaspråk och har negligerat personer som skriver svenska som 

andraspråk.   

Karlsson (2004) har undersökt hur Granska fungerar för personer som inte har svenska som 

modersmål och skriver texter i sitt arbete, deltagarna i studien jobbar på ett par olika myndigheter. I 

den här undersökningen uppgår värdena på Precision och Recall till 58 % respektive 17 % vilket 

skiljer sig från de värden som Domeij et. al. fått på deltagare som har svenska som modersmål (se 

ovan). Enligt Karlsson beror detta på att användargruppen som inte har svenska som modersmål gör 

andra typer av fel än vuxna personer som är uppvuxna med svenska och Granska letar inte efter den 

typen av fel i lika stor utsträckning. Han påpekar dock också att man måste tänka över vilken typ av 

text det är när man pratar om feldetektering eftersom olika typer av texter kan se väldigt olika ut. 

(Karlsson, 2004) 

Karlssons undersökning visade också att de här användarna verkar ha stor tilltro till språkverktyget, 

ibland så stor att de accepterade rättningarna utan att förstå vad de hade gjort för fel. Nästan alla 

deltagare i studien tror att texten blir bättre av granskningsverktyg. Han skriver att anledningen till att 

användarna är nöjda kan man genom samtal och enkäter härleda till att man vill hitta så många fel som 

möjligt och även om programmet inte hittar alla fel så upptäcks kanske fler fel än vad som skulle 

upptäckts utan kontroll. Ett problem är dock att många verkar irriteras över så kallade falska alarm, det 

vill säga när programmet detekterar fel som inte är fel. (Karlsson, 2004) 

2.1.4 Tekniska översättningshjälpmedel 

Ett översättningsminne hjälper översättaren att finna redan översatta meningar och översätta dessa 

likadant igen, fördelen med detta är att översättningarna kommer att bli mer konsekventa och spara 

översättaren viss tid. Det som brukar kallas översättningsminne innehåller oftast meningar på 

källspråket som är kopplade till sin översättning på målspråket, en speciell databas innehåller alla 

dessa par.  

Det finns även hjälpmedel som inte är direkta översättningsminnen, termdatabaser till exempel har 

som uppgift att hålla reda på vilka termer som används och hur de används. Även detta för att 

säkerställa kvalité och konsekvent användning. Verktyg med fler funktioner än endast 

översättningsminnet, exempelvis termdatabaser och stavningskontroller kan också gå under namnet 

Translator’s workbench vilket är ett samlingsnamn för olika verktyg som kan hjälpa en översättare.  

Svarta listan – ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk är en lista över ord som ger ett stelt 

eller kanslispråkligt intryck och som därmed kanske bör undvikas. Listan ger förslag på ersättningsord 

som kan användas i stället. Svarta listan ges ut av rättschefen i Stadsrådsberedningen och har 

utarbetats av språkexperterna på Justitiedepartementets granskningsenhet. Svarta listan gavs ut första 

gången 1988 och senaste versionen, tredje upplagan, kom i mars 2004.  Ett sätt att använda en 

translator’s workbench kan vara att inkorporera Svarta listan i denna för att få påminnelser om vilka 

ord som kan undvikas.  

 Svarta listan listar inte egentligen förbjudna ord som aldrig får användas men vissa ord kan ha en 

vilseledande betydelse och andra är stela och bör undvikas av den anledningen därför bör orden i 

Svarta listan inte bytas ut rakt av utan endast påpekas för författaren 

2.1.5 Lätt svenska och läsbarhet 

Många hemsidor som vänder sig till en stor läskrets har Lätt svenska som språkval. Lätt svenska är då 

ett val som förväntas vara lättare att ta till sig än originaltexterna men vad som gör en text lätt att läsa 
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för alla människor är svårt att säga. Lundberg & Reichenberg (2008) tar upp ett antal punkter som 

brukar gälla för lättlästa texter. Lättlästa texter 

- Är inte särskilt långa 

- Har ett personligt tilltal, dvs en författarröst 

- Innehåller omväxlande korta och långa meningar 

- Innehåller satskonnektorer 

- Undviker långa substantiv 

- Undviker främmande ord 

- Innehåller tydligt förklarade orsakssamband 

- Undviker passiv form 

- Undviker abstrakta begrepp 

- Använder praktiska exempel 

Det är också så att texter är olika svåra att läsa för olika personer. Forskningen tyder på att det är 

lättare att förstå en text om man har den kulturella bakgrund som texten vänder sig till. Allt i en text 

sägs inte explicit utan vi läser in mycket av det vi förstår. När vi läser till exempel meningen ”Polisen 

höjde handen och stoppade bilen” vet vi att polisen stoppade bilen i den meningen att han hade mandat 

att stoppa bilen, inte att han rent fysiskt stoppade bilen med handen. Detta kräver att man vet vad en 

polis är och dessutom vad en polis har för uppgift. Det är sådana problem som kan göra metaforer och 

bildspråk svåra att förstå. Det faktum att läsandet är ett samspel mellan vad läsaren förstår och vad 

författaren skriver och alla läsare är olika gör att det inte går att skriva några enkla tumregler för hur en 

text görs lättläst men det går att ge vissa riktlinjer för en mer tillgänglig text. (Lundberg & 

Reichenberg, 2008) 

Lundberg & Reichenberg (2008) skriver att goda läsare är bättre på att läsa aktivt och vara medvetna 

om de egna tankeprocesserna (så kallad metakognition) än svaga läsare. Detta gör att goda läsare är 

bättre på att skaffa sig strategier som underlättar vid läsning. Exempel på sådana är att goda läsare är 

bättre på att göra klart för sig själva vad som är syftet med de som läses och om det räcker med 

skumläsning eller om en ordentlig genomläsning behövs. De är också bättre på att identifiera och 

uppmärksamma vilka som är de viktiga partierna i en text.  

Det som brukar kallas myndighetsspråk, det sätt på vilket myndigheter skriver, är generellt sett både 

krångligt och svårförståeligt. Det är ofta skrivet på ett byråkratiskt och formellt sätt. Detta är den 

gängse uppfattningen om myndighetsspråk och eftersom så många uppfattar det så kan vi anta att det 

stämmer ganska bra. Det finns en anledning till att myndigheter ofta måste skriva på ett sätt som blir 

lite högtravande och det är att det de skriver inte får innehålla fel och helst bara kunna tolkas på ett sätt 

och detta kan göra att texterna blir lite vaga och exempel svåra att ge. Språket och skrivsättet gör det 

naturligtvis svårare för alla, inte bara folk som inte har svenska som modersmål, att tillgodogöra sig 

texter skrivna på så kallad ”myndighetssvenska”. Även försäkringskassans handläggare bekräftar att 

språket är ett stort problem när det gäller att fylla i blanketter exempelvis. (Intervju handläggare, 2009) 

Det pågår dock ett arbete för att göra text från myndigheter lättare att förstå och ta till sig. Bland annat 

ger Statsrådsberedningen ut publikationer med rekommendationer för hur texter bör skrivas, 

Myndigheternas Skrivregler och Svarta listan är menade att fungera som redskap för en skribent på en 

myndighet som ska skriva en förståelig text. Myndigheternas skrivregler tar helt enkelt upp regler som 

bör följas för att texten ska bli så förståelig som möjligt. Här finns exempelvis rekommendationer om 

stavning, ordböjning, förkortningar och sär – och hopskrivning. Senaste upplagan av Myndigheternas 

skrivregler gavs ut i september 2009.  
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Det har gjorts studier kring att skriva om texter på svenska till Lätt svenska automatiskt, utan mänsklig 

inblandning. Det här är dock ett forskningsområde som kommit längre när det gäller andra språk än ett 

så litet som svenska.  

På 1920 talet började man utveckla Läsbarhetsformler (Eng. Readability Formulas) som används för 

att objektivt förutsäga hur svår en text är. (DuBay, 2004) Denna typ av forskning används för att 

kunna framställa texter som ska kunna läsas av en stor grupp människor och vara svår att missförstå. 

Forskningen kom från början ur ett behov av att klassificera texter som används i skolundervisning 

utifrån hur svåra de var att ta till sig. Hjälpmedel som Myndigheternas skrivregler och Svarta listan 

kan ses som verktyg för att öka läsbarheten i en text för alla grupper.  

2.2 Metod 
En metod som används i undersökningen för att analysera resultaten från fokusgrupperna och koppla 

ihop dem med de ovan beskrivna verktygen är så kallade scenarier. Scenarierna används för att 

beskriva hur interaktionen mellan användare och de språkteknologiska verktygen skulle kunna se ut, 

detta som ett första steg i att analysera frågeställningen om huruvida språkteknologiska verktyg kan 

underlätta kontakten med myndigheter för personer som inte har svenska som modersmål. Här 

beskrivs kort teorin bakom scenarier. De scenarier som används i undersökningen presenteras i ett 

senare skede.  

2.2.1 Metodbakgrund 
Ett scenario är en beskrivande berättelse om en användare som använder sig av det system eller den 

produkt man tänkt designa och fokuserar på användarens upplevelser och förnimmelser vid 

användandet. Ett scenario beskriver något om vem användaren är, vad han eller hon har för mål med 

användandet av produkten och vad användaren gör med produkten. Framför allt beskriver ett scenario 

hur en användare utför uppgiften. (Carroll, 2000[a])  

Scenarier används för att göra användandet av den tilltänkta produkten mer explicit genom att det är 

något konkret att jobba mot. Ett scenario är tillräckligt beskrivande för att beskriva ett antal designmål 

om hur produkten bör fungera samtidigt som det alltid går att göra ändringar i scenarier om man 

upptäcker att det skulle behövas, vilket gör användningen av scenarier flexibel. (Carroll, 2000[a])  

Det är viktigt att scenarier är fokuserade på användaren, de används inte för att visa på exempelvis 

systemets underliggande struktur utan de används för att visa en användare och vad den tänker och 

upplever. Scenarier fokuserar på vilka mål de som använder produkten har, vad folk vill göra med 

produkten, vad som fungerar och vad som inte fungerar och hur användare tolkar vad som händer när 

de använder produkten (Johansson & Arvola, 2007).  

Utvecklandet av scenarier lockar ofrånkomligt till reflektion kring uppgiften, vid arbete med scenarier 

finns hela tiden ett konkret mål och inte bara ett antal listor med uppgifter eller funktioner. 

Funktionerna i designen framkommer i en kontext där de används, så kan också scenarier användas för 

att konkretisera olika typer av interaktion och beskriva hur en användare skulle kunna använda ett 

system. De kan också användas för att jämföra olika sätt att interagera med ett system eller för att 

jämföra hur interaktionen med en produkt förändras när man gör förändringar i produkten. (Carroll, 

2000, [b]) 
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2.2.2 Metod – genomförande  

För att konkretisera resultaten från fokusgrupperna vad gäller anledningar till att många känner sig 

osäkra eller har problem med språket ställdes scenarier kring just vilka situationer som kan finnas 

kring att använda en myndighets hemsida upp. Scenarier ställdes också upp för att, i enlighet med 

frågeställningen, visa hur språkteknologiska verktyg skulle kunna användas.  

Scenarierna användes för att visa idéer om hur verktygen skulle kunna implementeras och hur 

interaktionen skulle kunna se ut. Tanken var att utgå från svaren från fokusgrupperna för att få in 

något i scenarierna om hur en användare skulle kunna tänka. Scenarierna försöker visa en konkret 

användning av verktygen vilket kändes nödvändigt för att hålla fokus på användningen under arbetets 

gång och undvika att för mycket fokus hamnade på att använda tekniken bara för teknikens skull.  

Utvecklingen av scenarierna började med att tre scenarier sattes upp som beskrev hur tre olika 

situationer där en användare ger upp att försöka göra sitt ärende själv skulle kunna se ut. Under 

utarbetandet av dessa scenarier var det nödvändigt att hela tiden hålla fokus på vad som kommit fram 

från fokusgrupperna och Försäkringskassan för att få så trovärdiga scenarier som möjligt. Alla 

scenarier går att se i bilaga 1.  

Med de ’problem’ som fanns i dessa första scenarier i bakhuvudet utvecklades sedan tre scenarier för 

samma situation men där det fanns tillgång till språkteknologiska verktyg på hemsidan, de senare 

scenarierna visar hur interaktionen förändras med hemsidan när tillgång till språkteknologiska verktyg 

finns. De problem som kom fram i förstudien och som kommer att tas upp i scenarierna är främst 

språkliga problem. Detta beror dels på studiens syfte, att se om språkteknologiska verktyg kan 

underlätta för gruppen, och dels på att underliggande kulturella problem och strukturer förmodligen 

kräver en annan sorts stöd.  

Meningen med scenarierna är inte att visa hur det fungerar idag utan hur befintliga tekniker skulle 

kunna modifieras och användas för att stödja målgruppen i att göra sina ärenden på Internet samt att 

fokusera på användaren och dennes interaktion.  Att frågeställningen handlar om hur de tidigare 

beskrivna språkteknologiska verktygen kan möta de krav nysvenskar ställer på myndigheter vad gäller 

deras hemsidor och information på Internet gjorde att scenarierna blev ett verktyg för att visa hur ett 

verktyg fungerar och vad en användares mål med att använda det kan vara. 

2.3 Scenarier 
I det här kapitlet diskuteras hur de verktyg som beskrivits tidigare skulle kunna användas, detta görs 

utifrån de scenarier som arbetats fram. Scenarierna presenteras först och sedan följer en diskussion om 

det scenario som presenterats.  

2.3.1 Scenario 1 – osäkerhet vid blankettifyllnad 
NN har precis fått reda på att man kan få hjälp ekonomiskt för att vårda sina 

rörelsehindrade barn i hemmet i Sverige. Han har fått reda på av sin 

försäkringskassehandläggare var på Försäkringskassans hemsida han kan hitta 

blanketten som han ska fylla i för att ansöka.   

Det första problemet han stöter på är frågan ”Vårdas barnet stadigvarande någon annan 

stans än hemma?” och sedan ett fält där namn och adress kan fyllas i. NN är inte säker 

på vad ”stadigvarandes” betyder och förvirras av frågan. Hans barn vårdas på sjukhus 

ganska ofta, ska det fyllas i här? Vad är det för adress till sjukhuset, för det måste han 
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tydligen fylla i då. Han hoppar över den så länge och går till nästa fråga som handlar om 

barnets behov av tillsyn och vård. Det kan han berätta om för han tar hand om barnet 

varje dag men han får inte plats att fylla i allt i den lilla rutan! Man kan också kryssa i en 

ruta där det står ”Jag lämnar upplysningar i en bilaga”, NN är inte säker på vad det 

betyder och försöker trycka in så mycket text som möjligt i den lilla rutan. Det är inte så 

lätt då han inte är så bra på att uttrycka sig på svenska och han är orolig för 

felstavningar och att han uttrycker sig fel.  Nästa fråga handlar om merkostnader, det vet 

han inte heller riktigt vad det innebär. 

Blanketten lämnas utan att vara helt ifylld därför att NN tycker att det är för många 

frågor han är osäker på om han fyllt i rätt. Han bestämmer sig för att gå ner till 

Försäkringskassans kontor och be om hjälp med att fylla i blanketten. 

Försäkringskassans egna kundmätningar (Försäkringskassan, 2009 [2]) visar att de flesta besöken på 

lokalkontoren gäller relativt enkla saker som att lämna in ett intyg/blankett eller att få hjälp att fylla i 

blanketter. Detta bekräftas i fokusgrupperna där flera personer säger att de går in på kontoren av dessa 

anledningar. Det verkar som att de två huvudsakliga anledningarna att gå in på kontoren är att man är 

van vid att göra det och att man vill ha hjälp med det som ska fyllas i, en kontroll av att det är rätt 

gjort. Försäkringskassan jobbar med sina egna blanketter och ifyllnadsanvisningar på webben men 

eftersom fokusgrupperna visar att många vill ha ett sorts kvitto på att de gjort rätt kan det även vara 

värt att titta på om man kan göra blanketter på ett sådant sätt att man automatiskt får reda på att man 

gjort rätt. 

Detta scenario visar på hur en person kan bli osäker av att fylla i blanketter och slutar med att 

användaren, precis som deltagarna i fokusgrupperna nämnt, blir osäker och vill att någon ska bekräfta 

att allt är rätt. Exakt vilka frågor en användare blir osäker på varierar förmodligen kraftigt men i fallet 

som beskrivits ovan blir användaren osäker på språket, att fylla i på svenska och undrar om han 

uttryckt sig rätt, och inte på kulturen eller det svenska systemet. Det finns också en risk att en 

användare är så osäker på sitt språk eller på systemet att han låter bli att försöka själv och går direkt in 

på kontoret, det är troligtvis till och med vanligt.  

2.3.1.1 Med språkteknologiska verktyg 

NN har precis fått svenskt medborgarskap och har fått reda på att han kan vara 

berättigad stöd för att vårda sitt rörelsehindrade barn i hemmet. Han har fått reda på av 

sin försäkringskassehandläggare var på Försäkringskassans hemsida han kan hitta 

blanketten som han ska fylla i för att ansöka.   

I den här blanketten finns förutom de vanliga rutorna att fylla i lite extrainformation.  

När han håller muspekaren över ett fält på blanketten dyker det upp information om vad 

han förväntas fylla i där, när han håller muspekaren över rutan för namn och adress står 

det i en liten ruta att vårdnadstagarens namn och adress ska stå där. Han kan välja vilket 

språk han vill ha informationen på genom en rullgardinslista där de vanligaste 

invandrarspråken och svenska minoritetsspråk finns. Bredvid de viktiga/svåra rutorna att 

fylla i finns dessutom info-knappar, de är gröna och om han klickar på dem får han 

information om vad han ska fylla i dessa rutor och varför.   

Han börjar med att fylla i sitt namn och personnummer högst upp på blanketten, när han 

fyllt i hela sitt svenska personnummer på tio siffror på rätt sätt blir kanten runt rutan 

grön för att signalera att det är tio siffror som ser rätt ut. För varje ruta han fyller i blir 

kanten på rutan grön om den enkla stavningskontrollen inte hittar några felstavade ord 
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eller grammatikfel och röd om några fel påträffats, de fel som hittas märks också ut. För 

att han inte ska känna sig stressad med att skriva klart byter kanten inte färg förrän han 

har lämnat rutan. I rutor där namn och adresser ska fyllas i finns ingen stavningskontroll 

eftersom det finns så många namn som stavas på olika sätt och ens namn förväntas man 

kunna stava till.   

När han ska fylla i vad hans barn behöver för sorts hjälp får han syn på rutan som det 

står att man ska kryssa i om upplysningar lämnas i en bilaga, tveksamt drar han 

muspekaren över rutan som han inte vet vad den betyder och då kommer det en liten 

informationsruta om vad det innebär att lämna upplysningar i bilaga, även denna text 

kan man välja om man vill ha översatt till ett annat språk. Lättad över att inte behöva få 

plats med en lång förklaring på liten plats kryssar han i rutan och skriver texten i en 

ordbehandlare med stavningskontroll.  

Till slut har han läst de informationsrutor han ansåg sig behöva och fyllt i alla fält, 

blanketten har då gröna linjer runt alla obligatoriska fält. Han sparar blanketten 

tillsammans med bilagetexten han skrev på ett USB-minne som han kan ta med till jobbet 

och skriva ut. 

Scenariot visar hur de Intelligenta blanketter Försäkringskassan jobbar med skulle kunna byggas ut 

med fler funktioner. I scenariot föreslås att rutor som enligt den automatiska kontrollen är rätt ifyllda 

ska få en grön kantfärg som visar att det är lugnt att fortsätta. Kontrollen som kan tänkas byggas in i 

en blankett är stavnings- och grammatikkontroll och även verktyg som kontrollerar om siffror och 

bokstäver fylls i på rätt ställen, så att exempelvis rutor som frågar efter personnummer eller inkomst 

inte innehåller bokstäver. Omvänt kan funktionen kontrollera fält som bör innehålla bokstäver och inte 

siffror, exempelvis rutan för namn. Det finns flera fält som kan innehålla både siffror och bokstäver, 

som adressfältet, och här skulle ordningen på tecknen kontrolleras. Adresser skrivs på svenska med 

gatunamn först men det är inte säkert att det är så det skrivs på andra språk, man kan också skriva 

nummer först.   

Felstavade ord och grammatikfel är troligen inte det största problemet vid just blankettifyllnad men att 

datorn inte reagerar på att något är fel kan rent psykologiskt kännas skönt och göra att man vågar 

skicka in en blankett. Det vore dock intressant med fler undersökningar liknande Karlsson (2004) för 

att utröna om den här gruppen gör andra fel än infödda svenskar och vilken typ av fel detta i så fall är. 

Om de grammatikkontroller som finns i dag inte reagerar på de fel som dessa användare gör och de är 

en stor grupp som behöver hjälp finns det skäl att modifiera verktyget på ett sådant sätt att det fungerar 

tillfredsställande. Det som också behövs är troligen undersökningar på vilken typ av fel man kan 

förväntas hitta i den kontext verktyget ska användas, i det här fallet blankettifyllnad som är en genre 

som på många sätt kan skilja sig från exempelvis rapporttexter.  

Man kan också tänka sig att nyckelord och kontext kan ge ledtrådar till att rätt information finns i en 

viss ruta, det kräver mer kunskap i systemet men framförallt en annan sorts kunskap. Ord som 

vägen/gatan/gränd/gården förekommer ofta i adresser men inte alls ofta i en persons namn. I ett fall 

som det här skulle det vara intressant att leta efter nyckelord som ofta förekommer där man skriver vad 

barnet behöver hjälp med, gissningsvis skulle ord som rullstol/påklädning/uppstigning kunna 

förekomma här. Det vore även intressant att titta på möjligheter för att få ord och uttryck i blanketterna 

översatta eller förklarade. 

Att göra det lättare för människor att fylla i blanketter borde också innebära att ge mer information, i 

det här fallet att bygga in mer information i texten. I scenariot om intelligenta blanketter beskrivs hur 
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användaren håller muspekaren över en ruta för att få information om vad som bör fyllas i där. Sådan 

information bör vara korrekt och tillgänglig. Här föreslås att den ska finnas på flera språk. Vid intervju 

med en försäkringskassehandläggare föreslog denna att just ifyllnadsinformation för blanketter skulle 

kunna finnas på flera språk för att öka tillgängligheten. Eftersom det i fokusgrupperna visat sig att 

flera föredrar att läsa på svenska vore det värdefullt att se om informationen antingen kan vara på Lätt 

svenska från början eller skrivas om till detta.  

Om mer information ska byggas in i blanketten är det också viktigt att tänka på att denna information 

måste vara relevant och troligen gärna förklara närmare vad man ska fylla i och varför. Om 

informationen till fältet som ska fyllas i heter ”Personuppgifter för dig som söker vårdbidrag” och 

rutan som ska fyllas i heter ”Namn och adress” ger det inte särskilt mycket mer information att 

informationsrutan som kommer upp när man sätter muspekaren i rutan säger ”Ange namn och adress” 

utan det kanske behövs mer information, exempelvis en förklaring till varför man måste svara på det.  

För att hjälpmedel av den här typen ska ha någon effekt krävs det också att användarna från början är 

lockade på något sätt att försöka göra sina ärenden själva och att de vet att möjligheten finns. Det är ett 

arbete som troligen måste ske genom en utslussning när kunderna kommer in på kontoren. En 

handledare som intervjuats beskriver, som nämnts i kapitel 1, att det verkar finnas ett intresse för att 

använda datorer när möjligheten finns. De som är rent skrämda av tanken på att använda datorer måste 

däremot nås med andra medel. 

2.3.2 Scenario 2 – svårigheter att läsa långa texter 

NN är ensamstående med två barn och studerar på SFI. Hennes inkomster kommer från 

CSN och barnbidrag och hon behöver hjälp med boendekostnaden. På 

Försäkringskassans hemsida hittar hon blanketten ”5099 Ansökan bostadsbidrag till 

barnfamiljer och ungdomar - hyrd bostad (en sökande)” som verkar vara det hon ska 

fylla i, hon har fått en hyresrätt hos det kommunala bostadsbolaget. På skolan ber hon en 

av sina lärare om hjälp att skriva ut den och får hem den på papper för att fylla i. När 

hon ändå sitter framför datorn letar hon lite efter information om hur bostadsbidrag och 

liknande fungerar men hon läser långt ifrån allt utan ger upp när hon knappt börjat 

eftersom texterna är så långa att hon inte orkar sätta sig in i dem.  

Hon har blanketten framför sig och börjar fylla i uppgifterna. Hon är inte van vid att fylla 

i blanketter av den här typen och blir snabbt osäker på om hon har gjort rätt. Hon är 

osäker på en hel del svåra ord, vad betyder egentligen kapital? Hon känner sig inte alls 

säker på hur hon ska göra och är dessutom väldigt orolig för vad konsekvenserna blir om 

hon inte gör rätt. 

Hon tar med sig blanketten till Försäkringskassans kontor där de hjälper henne att fylla i 

den. De visar även att vissa förklaringar till hur man ska fylla i fanns sist bland papprena 

i blanketten, så långt hade hon inte ens tittat!  

Det här scenariot visar en person som ger upp på grund av att hon inte känner att hon besitter den 

kunskap hon skulle vilja ha för att känna sig säker. En sådan sak som att vara orolig för vad som 

händer om blanketten fylls i fel, eller för den delen vad som händer om blanketten fylls i rätt och ett 

beslut går igenom, är en känsla som förhoppningsvis kan mildras med hjälp av lättförståelig och 

lättillgänglig information. Informationen den här personen får upplever hon dock som svårtillgänglig 

och för mycket.  
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Från Försäkringskassans håll har det kommit fram att deras upplevelse är att kunder som inte har 

svenska som modersmål kan ha svårt att förstå ett beslut eller att förstå konsekvenser av detsamma, 

även i fokusgruppen med lärarna på SFI nämndes att det skulle kunna vara ett problem. Detta kan bero 

på att de inte har tillräckliga kunskaper i de frågor som Försäkringskassan har hand om, de vet inte vad 

socialförsäkringen är eller vilka krav den ställer på medborgarna i de fall de söker olika delar av den. 

Enda sättet att motverka detta är att ge mer kunskap, detta kan antingen ske i muntlig eller skriftlig 

form. Om man vill att så många som möjligt ska klara sina ärenden själva och inte få muntlig hjälp av 

en handläggare är informationstexter ett av de bästa verktyg som finns att tillgå.  

Informationstexter kan vara långa och svåra att ta till sig, i synnerhet för en som inte är van att läsa på 

svenska eller van vid vad vi kan kalla myndighetssvenska med svåra eller ovanliga ord och uttryck. Ett 

problem är också läskunnigheten i gruppen som inte har svenska som modersmål, eftersom alla länder 

inte har tillgång till den skolgång vi har i Sverige finns en grupp nysvenskar som är analfabeter, eller 

näst intill analfabeter, när de kommer hit och ska lära sig ett helt nytt språk. De kan inte läsa på sitt 

eget språk utan lär sig läsa i vuxen ålder när de börjar studera svenska, detta framkommer i både 

Försäkringskassans information och från fokusgrupperna. Läser man sakta och känner sig osäker på 

språket är en lång informationstext inte det ideala att börja med och risken finns att man inte läser den 

och därmed inte skapar en förståelse själv utan måste fråga om hjälp. En kortare sammanfattning av 

texten skulle kunna kännas mer lättsmält eftersom det är mindre att ta tag i.  

2.3.2.1 Med språkteknologiska verktyg  

NN är ensamstående med två barn och läser Svenska För Invandrare (SFI), hennes 

huvudsakliga inkomst kommer från CSN och hon får barnbidrag för sina två barn. För 

att ha råd med den lägenhet i det kommunala bostadsbolaget som hon bor i behöver hon 

söka bostadsbidrag. Hon får hjälp av en anställd på skolan att gå in på 

Försäkringskassans hemsida där hon hittar rätt blankett. Till självkostnadspris får hon 

skriva ut blanketten där hon sitter.  

I anslutning till blanketten hittar hon en text om bostadsbidrag, regler kring detta och vad 

som krävs av den sökande. Hon försöker läsa igenom denna för att få reda på mer om 

vad det handlar om, det hon vet om bostadsbidrag har hon fått reda på av sin hyresvärd. 

Texten är dock lite lång och hon är inte van vid att läsa texter över huvud taget och 

framför allt inte på svenska. Det finns ett verktyg kopplat till texten som heter 

”sammanfatta texten”, hon provar att trycka på knappen ”sammanfatta” och får då upp 

en sammanfattad text i ett nytt fönster men den texten blir lite för kort för att hon ska 

finna ett sammanhang. Hon ser att hon med hjälp av en scrollbar kan välja att få en lite 

längre sammanfattning. Sammanfattningen känns lättare för henne att hantera . 

Det finns också ett par val hon kan göra vid sammanfattningen, exempelvis ”student” och 

”förälder”, eftersom hon är både student och förälder kryssar hon i de valen och 

sammanfattningen ändras något till att ta med informationen som gäller för studenter och 

för barnfamiljer men lämnar ut viss annan information. Den här texten läser hon då den 

tar upp mycket som gäller i hennes situation och hon vet med sig att om hon gör texten 

tillräckligt mycket längre med scrollbaren kommer hon att kunna läsa allt.  

Det finns också en länk vid länken där hon hämtar blanketten som heter ”Hjälp med att 

fylla i blanketten”, eftersom hon känner sig osäker på hur man egentligen fyller i en 

blankett klickar hon på länken. Här finns för varje fråga en text om hur blanketten ska 
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fyllas i. De kan liksom den tidigare informationstexten sammanfattas i det fallet då de är 

långa.  

Samtidigt som hon läser informationen om hur blanketten ska fyllas i så ligger den 

utskriven framför henne och hon börjar lite smått fylla i ruta för ruta. När hon kommer 

till ett fält där hon inte förstår vad hon ska fylla i, och det dessutom är ett svårt ord med, 

letar hon upp ifyllnadsanvisningen för det fältet, läser den och översätter de svåra orden i 

översättningsverktyget. 

I det här scenariot sitter samma person framför datorn men informationstexterna hon får upp när hon 

ska läsa känns mer överkomliga än i tidigare scenario. Sammanfattningen är också i det här scenariot 

ett sätt att komma in i texten, en första överblick kan visa att texten är relevant och genom att göra 

sammanfattningen längre och längre kan man vara säker på att få med allt väsentligt.  

Sammanfattningar kan användas dels för att ge läsaren en uppfattning om huruvida informationen i 

dokumentet är relevant och dels för att slippa läsa hela texten. En sammanfattning skulle kunna vara 

tillräckligt kort för att en person som är ovan vid språket ska vilja försöka läsa. Något som vore 

intressant är om dessa sammanfattningar kan göras med olika inställningar beroende på hur långa eller 

detaljerade man vill att de ska vara, kortare sammanfattningar kan vara lättare att läsa men kanske 

svårare att förstå. Att på detta sätt göra sammanfattningar dynamiska skulle kunna hjälpa kunden att 

läsa precis så mycket han eller hon behöver.  

Sammanfattningar skulle kunna användas för att ta bort en del av rädslan för att bli tvungen att läsa en 

väldigt lång text, i synnerhet för den som inte är van.  

Ett problem med både sammanfattningar och långa texter kan vara att det kommer med mycket text 

som inte är relevant för personen som behöver läsa. Om man är student kan man få läsa eller skumma 

igenom mycket text som handlar om exempelvis arbetslösas situation innan man kommer till den 

information som rör studenter. Om man därtill inte är särskilt duktig på språket eller insatt i de svenska 

myndigheternas regler och kultur skulle det kunna göra det svårare att förstå vad som faktiskt är 

relevant i den situation själv är i. Det vore intressant att titta på om sammanfattningar som är 

profilerade efter den som ska läsa den skulle kunna ge all tillräcklig och nödvändig information. Om 

endast den relevanta informationen valdes ut för sammanfattningen skulle användaren behöva läsa 

mindre text och kanske skulle det kännas mer överkomligt om den information man vill ha faktiskt 

finns där. Problemet med detta kan vara att säkerställa att all nödvändig information faktiskt finns 

med, det är något som alltid måste ses över vid sammanfattningar.  Sammanfattningar är kanske i 

många fall lämpligast för att ge en idé om vad texten handlar om och huruvida det är värt mödan att 

läsa och försöka förstå den.  

2.3.3 Scenario 3 – Svårigheter att förstå språket 
NN är inne på forsakringskassan.se för att söka information om den situation han sitter i, 

han är arbetslös och vill ha reda på vad han har för rättigheter och skyldigheter kring sin 

försörjning. Dessvärre är inte svenska hans modersmål och han känner sig inte alls säker 

på att läsa på svenska men däremot går det utmärkt att läsa de spanska översättningarna.  

När han sitter och surfar runt på hemsidan inser han dock att han inte får riktigt svar på 

sina frågor från de översatta texterna utan det verkar som att han borde läsa de svenska 

texterna också. Han letar fram rätt dokument men han förstår inte vad det står, det är 

många svåra ord och långa texter. Till slut bestämmer han sig för att ringa 
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Försäkringskassan och be dem förklara vad som gäller i specifikt hans fall för att han ska 

kunna gå vidare. 

Många texter på myndigheters hemsidor är översatta både till flera språk och till Lätt svenska. Dock 

finns (oftast) inte resurser att översätta allt på en hemsida, framförallt dynamiskt material som ofta 

ändras, exempelvis dagsfärska nyheter, översätts inte. En översättningsbyrå kostar pengar och det tar 

tid att få något översatt. Problemet att texter inte finns översatta gäller också översättning till Lätt 

svenska, eftersom det har visat sig att många som har flyttat hit föredrar att läsa texter på svenska är 

det en form av översättning som bör finnas.   

Problem, som i detta scenario, uppstår när någon som inte kan svenska så bra behöver läsa en text som 

inte finns översatt av en eller annan anledning, risken finns att den som sitter och letar efter rätt text att 

läsa inte ens vet om det är rätt text och inte har tid eller förmåga att ta reda på om det faktiskt är den 

text som behöver läsas.  

2.3.3.1 Med språkteknologiska verktyg 

NN är inne på forsakringskassan.se för att söka information om den situation han sitter i, 

han är arbetslös och vill ha reda på vad han har för rättigheter och skyldigheter kring sin 

försörjning. Dessvärre är inte svenska hans modersmål och han känner sig inte alls säker 

på att läsa på svenska men däremot går det utmärkt att läsa de spanska översättningarna.  

Dessvärre finner han inte svar på sina frågor i de översättningar han hittar utan det 

känns som att det finns mer information på den svenska sidan. Han börjar leta lite på 

sidorna på svenska och tror sig ha hittat det han söker men är osäker. Då ser han en länk 

till ett översättningsprogram i högerspalten, han kopierar texten han är nyfiken på och 

klickar på länken. Översättningsprogrammet öppnas i en ny flik i webbläsaren och han 

klistrar in sin text där. Det var inte riktigt vad han letade efter men han låter fliken vara 

öppen och fortsätter leta i den svenska texten. Efter en stund har han lyckats hitta vilka 

texter som är relevanta för honom, även om översättningen inte är perfekt känner han sig 

mer informerad nu och sparar den text som är relevant för att kunna fråga sina barn om 

en bättre översättning när de kommer hem.  

En maskinöversättning idag är oftast inte av så bra kvalité att det känns värt att läsa hela och dra alla 

slutsatser från det. Det en maskinöversatt text däremot kan vara bra för är att ge en idé om vad texten 

tar upp. I det här fallet skulle det hjälpa en användare att slippa sitta och läsa långa texter på ett språk 

han inte behärskar så väl för att försöka ta reda på om det är rätt text att läsa.   

Maskinöversättning är ett område som utvecklats länge, det har visat sig svårare än man trott men 

börjar fungera hjälpligt. Fördelen med maskinöversättning framför mänsklig översättare är att man 

undan för undan kan välja vad man vill ha översatt, allt från enstaka ord till hela hemsidor utifrån 

behoven för tillfället. Även dynamiska sammanfattningar som man gör på plats skulle kunna 

översättas. I det här scenariot är fördelen just att eftersom de texter han vill läsa inte finns översätta 

kan detta skötas dynamiskt.  

Det kan vara en fördel att ha bägge språken bredvid varandra efter översättningen, dels därför att en 

maskinöversatt text kan vara svår att förstå i och med att den inte är lika bra översatt som en text 

översatt av en människa och dels därför att vissa specifika ord är svåra eller omöjliga att översätta. Det 

är inte säkert att ett ord som ”Socialförsäkringen” går att översätta till alla språk och om bägge språken 

då ligger bredvid varandra finns åtminstone kontext för ordet på två språk. En stor del av att förstå ett 

ord kan ligga i sammanhanget även om ordet i sig är främmande.  
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Google translate finns i dag för de flesta av Försäkringskassans prioriterade språk, de som saknas är 

Bosniska, Meänkieli, Nordkurdiska, Samiska, Somaliska och Sydkurdiska. Google translate kan 

översätta antingen en hemsida eller en text som skrivs in i en ruta. Om man anger adressen till en 

hemsida som ska översättas kommer sidan grafiskt att se ut som originalsidan men på ett annat språk, 

här kan man också hålla muspekaren över en mening för att se den i originalspråk. Om man vill ha en 

text översatt, vilket kanske är fallet om det är en sammanfattning som ska översättas, kan man skriva 

in den i en ruta och då kommer en översättning upp bredvid rutan där originaltexten skrivits in så att 

bägge språken finns tillgängliga även då.  

Teckenspråk finns inte heller men det är ett specialfall eftersom det inte har ett skriftspråk på samma 

sätt som de andra språken. Teckenspråk räknas som ett eget språk men kan inte maskinöversättas på 

samma sätt.  

Att automatisera sådant som sammanfattningar och översättning innebär också det problemet att det 

saknas viss kontroll över innehållet eftersom den slutgiltiga produkten inte är skapad av myndigheten 

själv, eller ens en människa. Detta gör att det inte kan finnas samma krav på att informationen är helt 

korrekt som det finns på den information som finns direkt på hemsidan. Därför kanske dessa 

hjälpmedel måste ses som någon form av komplement till hemsidan som kan användas om en 

användare inte kan tillgodogöra sig informationen på hemsidan. Detta gör det extra viktigt att det finns 

information om hur man kommer i kontakt med myndigheten vid eventuella frågor, den informationen 

får gärna finnas i anslutning till hjälpmedlet.  

I scenario 1 beskrivs också ett sätt som automatisk översättning skulle kunna användas på, till små 

informationstexter som det finns många av och som kan behöva bli dynamiskt översatta till fler språk 

eftersom det är svårt att veta exakt vilka språkgrupper som kan intresseras av den texten.  
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3 Användartest 

I förundersökningen (Kap. 1) kom det fram att flera personer kan ha problem med att läsa och att detta 

inte gäller bara att läsa på svenska utan att läsa över huvud taget. Naturligtvis finns det dessutom 

infödda svenskar som kan ha problem med att läsa långa, svåra texter. Det kan vara svårt att, om man 

inte är så van att läsa, sålla ut den information som gäller en själv i ett långt dokument där alla möjliga 

förhållanden tas upp. Om man är föräldraledig exempelvis kan det vara onödigt att behöva läsa vad 

som gäller för en arbetslös. Man kan tänka sig att det skulle vara lättare och kännas mer motiverat att 

läsa en text som gäller, åtminstone till stor del, ens egen situation men även allmänna regler.  

Samtidigt verkar det finnas ett intresse av att åtminstone söka information på Internet. Eftersom en del 

av de som hade datorvana sa sig läsa på hemsidorna men ändå gå in på kontoren för att göra ärenden 

kan vi gissa att man fortfarande vill kunna läsa information på hemsidan även om det känns svårt att i 

ett läge när man faktiskt ska utföra ett ärende göra det själv. Om man då gör informationen så lätt som 

möjligt att ta till sig kanske det kan göra folk mer benägna att faktiskt prova att göra mer än bara läsa 

på Internet eftersom man förstår vad som händer. 

Av de här anledningarna verkar automatisk textsammanfattning intressant för målgruppen, mer 

specifikt skulle det också vara intressant att titta på om det går att göra sammanfattningar som är 

profilerade mot en viss målgrupp så att användarna kan läsa precis det som är intressant för dem 

själva. En undersökning om vad målgruppen tycker om automatiskt sammanfattade texter och mer 

specifikt om profilerade sammanfattade tester genomfördes. Tanken var att med ett automatiskt 

sammanfattningsprogram skapa två olika sammanfattningar av en text där den ena sammanfattningen 

var mer profilerad mot studenter och tog upp mer av de regler/situationer som gäller för studenter och 

den andra endast var sammanfattad enligt programmets standard. Anledningen till att profilera mot 

studenter var att undersökningen utfördes med två klasser som läser svenska som andraspråk på 

Komvux.  Deltagarna fick fylla i en enkät där de svarade på frågor om vad de tyckte om 

sammanfattningarna de precis läst.  

Undersökningen syftade till att se om någon av texterna mottogs annorlunda än den andra. Det fanns 

även allmänna frågor om deras intresse för att skapa sammanfattningar automatiskt på webbsidor, det 

är viktigt att få en uppfattning om vad målgruppen tycker om detta för att se om det är något skulle 

kunna öka benägenheten att utföra ärenden på Internet. Undersökningen syftade också till att se vad 

deltagarna ansåg om kvalitén på sammanfattningarna samt att undersöka om en sammanfattning som 

är profilerad för en viss målgrupp får ett annat betyg än en sammanfattning som inte är 

målgruppsanpassad.  

3.1 Metod 
Användarundersökningen utfördes i form av en enkätstudie. Anledningen till att enkätstudie valdes 

framför exempelvis intervjuer var att det är ett lätt sätt att få in många olika åsikter på kort tid. Det var 

också för att inte ta upp för mycket av deltagarnas tid i och med att undersökningen utfördes under 

deras skoldag skulle intervjuer störa mer i undervisningen. Att utföra undersökningen under 

deltagarnas skoldag var nödvändigt för att få tag i tillräckligt många frivilliga deltagare.  
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3.1.1 Deltagare 

Till studien eftersöktes deltagare som bor i Sverige men kommit hit i vuxen ålder, gränsen för vad som 

är vuxen ålder räknades efter den svenska myndighetsåldern, 18 år. Anledningen till att deltagare som 

kom till Sverige som vuxna valdes var att dessa personer i egenskap av vuxna troligen haft kontakt 

med myndigheter tidigt under vistelsen i Sverige. Barn lär sig generellt sett också språk snabbare och 

därmed kan det tänkas att de inte haft samma sorts problem som vuxna. Vuxna som kan tänkas behöva 

ha kontakt med myndigheter är den huvudsakliga målgruppen för hela den här studien.  

I det här fallet skapades kontakt med Komvux i Linköping och undersökningen utfördes i två klasser, 

Svenska som andraspråk A och Svenska som andraspråk B. Detta är klasser på gymnasienivå men som 

andraspråk. Alla deltagare var myndiga men ett par hade kommit till Sverige innan 18 års ålder och 

ströks därmed ur undersökningen.  

43 personer deltog i undersökningen, 5 personers svar sorterades bort då de inte tillhörde målgruppen 

(inte kommit till Sverige i vuxen ålder). Könsfördelningen såg ut så att 31 av deltagarna var kvinnor 

och 12 var män. Deltagarnas ålder sträckte sig från 21 – 50 år och de hade kommit till Sverige mellan 

18 – 44 års ålder. Medelåldern låg på 32,72 år med en median på 30 år. Deltagarna hade bott i Sverige 

mellan 2 och 29 år. Medianen för antalet år deltagarna bott i Sverige låg på fyra år.  

3.1.2 Material 
Till studien användes två olika sammanfattningar av en längre text. Båda sammanfattningarna var 

framställda med hjälp av CogSum men i ena fallet var originaltexten något manipulerad för att få in 

fler meningar om vad som gäller för studenter, vilket är relevant för deltagarna och det fanns dessutom 

en situation att tänka sig in i som handlade om att vara student. Manipuleringarna gick till så att 

meningar som handlade om studenters situation fick högre vikt genom att ett antal ord som fanns med 

i dokumentet och som har med studenter att göra lades till som egna meningar i slutet. Orden student, 

studiestöd, studiemedel och studietid lades till ett par gånger för att ge en högre vikt åt meningar som 

innehöll dessa ord. En högre vikt åt dessa meningar ger i praktiken en högre sannolikhet att meningar 

som innehåller dessa ord kommer med i den färdiga sammanfattningen. Resultatet av detta var också 

att den ena sammanfattningen innehöll några stycken med information om regler för studenter medan 

den andra sammanfattningen saknade de här styckena. Båda texterna var ungefär lika långa.  

Originaltexten som sammanfattades på två olika sätt var tagen från Försäkringskassans hemsida och 

heter SGI – Information till dig som studerar, är arbetslös, har sjuk- eller aktivitetsersättning. SGI står 

för Sjukpenninggrundande Inkomst.  

Sammanfattningarna finns också med i Bilaga 2 – material till användarundersökning.  

Varje deltagare fick ett häfte med sammanlagt fyra sidor. I häftet fanns först instruktioner och 

demografiska frågor sedan sammanfattningen som skulle läsas och sist frågor om sammanfattningen. 

Hela materialet finns att se i Bilaga 2.  

Deltagarna fick ta ställning till dessa frågor i Likert-skalor vilket innebär att de ger varje fråga en siffra 

som visar hur de ställer sig till frågan. Detta innebär att deltagarna tar ställning till en fråga eller 

påstående och fyller sedan i ett nummer som visar hur mycket deltagaren håller med eller inte håller 

med. Här är ett exempel på en fråga från enkäten 

Hur lätt var texten att förstå?  

Mycket lätt  1 2 3 4 5 Mycket svår 
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Efter varje fråga fanns också möjlighet för deltagarna att skriva egna kommentarer.  

I enkäten ingick också frågor om användarnas vana av att använda Internet, om de brukar vara inne på 

diverse myndigheters hemsidor och om de vet att det går att göra vissa ärenden där. De fick också 

frågan om de skulle vilja kunna förkorta långa texter automatiskt när de läser på Internet. 

3.1.3 Utförande 
Undersökningen utfördes under lektionstid i elevernas klassrum. Samma undersökningsledare delade 

ut alla enkäter. Även deltagarnas lärare fanns i rummet under försöket men förhöll sig passiv. 

Deltagarna fick först information om enkäten vid en tidigare lektion två dagar innan och när enkäten 

skulle delas ut fick de en kortare genomgång. Instruktioner fanns också att läsa på pappren som 

delades ut.  

Undersökningen hade en mellangruppsdesign där den oberoende variabeln var vilken av 

sammanfattningarna deltagarna läste. Detta innebär att deltagarna delades in i två grupper där ena 

gruppen läste den profilerade sammanfattningen och den andra gruppen läste den icke-profilerade. För 

att få lika många deltagare i varje grupp delades enkäterna ut så att varannan person läste den 

profilerade sammanfattningen och varannan läste den icke-profilerade sammanfattningen. Detta 

innebar också att deltagarna inte läste samma sammanfattning som bordsgrannen. Deltagarna fick 

instruktionen att undvika att prata med varandra under försöket. Lika många enkäter av varje sort 

delades ut men då vissa deltagare ströks på grund av fel ålder var det inte lika många i varje grupp i 

slutet.  

3.2 Resultat 
Det här kapitlet presenterar de resultat som kom fram i användarstudien. Först presenteras svaren på 

vad deltagarna tyckte om sammanfattningarna och sedan presenteras resultat från de demografiska 

frågorna och deltagarnas attityd till IT. 

3.2.1 Åsikter om sammanfattningarna 
Den användarundersökning om textsammanfattning som genomfördes i enkätform lät deltagarna ta 

ställning till följande frågor 

1. Hur lätt var texten att förstå?  

2. Tyckte du att du fick bra information när du läste sammanfattningen? 

3. Tyckte du att det saknades information i sammanfattningen, var det något du velat veta som du inte 

fick reda på efter att ha läst texten?  

4. Tycker du att det fanns mycket ointressant eller onödig information i sammanfattningen?  

5. Är sammanfattningen sammanhängande och lätt att följa med i? 

6. Vad tyckte du om textens längd? 

7. Orkade du läsa hela koncentrerat?  

Frågorna är här numrerade och de nummer de har kommer att refereras till senare i resultatet.  

Tabell 1 visar medelvärden och medianer för varje fråga i enkäten. Hela enkäten med frågor kan ses i 

Bilaga 2. Tabellen är uppdelad så att Medel 1 och Median 1 är siffrorna för den grupp som läst en 

profilerad sammanfattning och Medel 2/Median 2 är gruppen som läste en sammanfattning som inte 

var modifierad på något sätt.  
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Tabell 1Medelvärde och median för varje fråga 

Fråga 1 2 3 4 5 6 7 

Medel 1 2,4 2,0 3,5 4,0 2,0 2,8 2,1 

Medel 2 2,6 2,0 3,9 4,1 2,3 2,8 2,7 

Median 1 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 3,0 2,0 

Median 2 2,5 2,0 4,0 4,5 2,0 3,0 2,5 

 

Vad gäller resultaten finns ingen signifikant skillnad mellan de olika texterna på någon fråga utan de 

uppfattades som ungefär lika bra. Vad man däremot kan notera är att båda texterna fick ganska bra 

betyg. På fråga 1 innebär de relativt låga siffrorna att deltagarna tyckte att texten var lätt att förstå, 

skalan gick från Mycket lätt till Mycket svår. Ett genomsnitt på runt 2,5 av 5 visar ändå att texten 

ligger någonstans mellan de ytterligheterna.  

Inte heller frågorna som handlade om vad de ansåg om informationen visade någon skillnad mellan 

sammanfattningarna. Texterna i sig skilde sig mest markant här eftersom det i den ena texten, den som 

var anpassad efter en profil, fanns uppgifter om sådant som rör studenter och detta saknades i den 

andra texten. Trots detta kunde ingen skillnad uppmätas i hur bra deltagarna tyckte att informationen 

var i de olika texterna. Fråga 2 är den fråga där det finns absolut minst skillnad mellan grupperna, 

exakt samma medeltal har mätts upp. Det går alltså inte att säga att de upplevde att en text innehöll 

bättre information än en annan. Man kan dock notera att ett medeltal på 2 är ett bra betyg på 

informationen i sammanfattningarna då siffran 1 står för ”Ja, mycket bra information”.  

Fråga 3 visade inte på någon signifikant skillnad grupperna emellan men bland de som läste texten 

som inte var anpassad för studenter fanns dock ett par fritextsvar med kommentarer om att de inte vet 

vad som händer om man har CSN och blir sjuk. Även en kommentar om att det inte stod vad som 

händer om man har CSN och blir sjuk men inte är anmäld som arbetslös.  

På fråga 4 fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna men de relativt höga siffrorna 

på båda texterna tyder på att deltagarna inte fann att det fanns mycket onödig information i 

sammanfattningen. Fråga 4 hade fler fritextssvar från deltagarna i grupp 2 (den icke-profilerade 

sammanfattningen) och det de skrivit var saker som ”ingenting” och ”allt var viktigt”. 

Siffrorna för fråga 5 visar att båda texterna ligger närmare värdet ’Ja, mycket bra’ än ’Nej, dålig’ 

vilket får ses som att det går att följa med i de automatiskt sammanfattade texterna. Även värdena på 

fråga 6 och 7 verkar tyda på att texten var möjlig att läsa koncentrerat.  

3.2.2 Deltagarnas Internetvana och inställning till mediet 
För att undersöka om det finns något intresse för automatisk textsammanfattning blev deltagarna också 

tillfrågade om de skulle vara intresserade av att sammanfatta långa texter automatiskt när de söker 

information på Internet. Totalt 26 av 43 deltagare (60 %) svarade ja på den frågan så intresse för 

tekniken verkar finnas. 65 % av de som läst den sammanfattningen som var anpassad för målgruppen 

svarade ”Ja” och 55 % av de som läst den sammanfattningen som inte var anpassad svarade ”Ja”. Den 

här frågan fick de svara på efter att de läst sammanfattningarna.  De kommentarer som fanns till den 

här frågan var lite blandade. Några kommentarer tyckte att långa texter var svårare att läsa, 

exempelvis, ”Långa texter är lite tråkiga”. I gruppen som svarade Nej fanns kommentarer som ”Man 

måste veta allt om man blir sjukskriven och vad får man för pengarna”. 



34 

 

De allra flesta deltagare visste att det fanns möjlighet att göra ärenden på Internet på exempelvis 

Försäkringskassans och CSNs hemsidor. 72 % av deltagarna angav att de visste att möjligheten att 

göra sådana ärenden fanns.  74 % svarade också ja på frågan om de brukade leta information eller göra 

ärenden på myndigheters hemsidor.  

En majoritet av de tillfrågade föredrar att läsa på svenska när de söker information på webbplatser, 60 

% svarade att de helst väljer att läsa på svenska. Utöver dessa så svarade 19 % att de helst läste på 

svenska eller ett annat språk, oftast då deras hemspråk exempelvis arabiska. En person sa sig helst 

vilja läsa på Lätt svenska. Om de resterande som svarat att de helst läser på svenska syftar på Lätt 

svenska vet vi inte.  Endast två av de svarande sa sig helst vilja läsa på något annat språk än svenska 

och nämnde bara det språket.  

3.3 Diskussion 
I den här delen diskuteras metoden och resultaten från användarundersökningen om 

textsammanfattning. Metoden kommer att diskuteras först och sedan resultaten.  

3.3.1 Metoddiskussion 
Den interna validiteten i studien kan antas vara hög eftersom alla deltagare utförde studien i liknande 

klassrum, platser som alla deltagare var vana vid och de hade också ungefär samma relation till 

platsen. Deltagarna hade träffat försöksledaren lika många gånger, en gång vid en genomgång av hur 

undersökningen skulle gå till och en gång vid själva undersökningstillfället. När undersökningen väl 

var genomförd hade alla deltagare genomfört den och det fanns alltså inget tillfälle för en deltagare att 

tala om undersökningen med någon som skulle göra den men inte hade gjort den ännu vilket borgar 

för att alla hade ungefär samma förutsättningar.  

Den externa validiteten är mer svårtolkad eftersom det är svårt att säga om deltagarna i studien är 

representativa för den stora gruppen invandrare. Anledningar till detta diskuteras mer under egen 

rubrik nedan. Det finns alltid en risk att resultaten visar en mer positiv bild än verkligheten därför att 

deltagarna vill vara till lags, i det här fallet skulle då exempelvis deltagarna kunna ge texterna bättre 

betyg än de skulle i ett annat sammanhang. Det är svårt att få bort den här risken. I den här studien var 

försöksledaren inte i en maktsituation men deltagarna kan ändå ha känt sig tvingade att svara eftersom 

försöket skedde på deras lektionstid. Deltagarna informerades naturligtvis om att försöket var frivilligt.   

Anledningen till att studien utfördes i form av enkäter var för att på ett snabbt sätt få in så mycket 

åsikter som möjligt från flera personer.  Ett flertal intervjuer hade kunnat ge ungefär samma svar och 

större möjlighet till följdfrågor, vilket hade varit intressant, men dels fanns inte så mycket tid kvar för 

studien i sig och dels fanns en tanke om att inte störa elever och lärare mer än nödvändigt eftersom de 

ställde upp med sin arbetstid/ skoltid.  

Ett alternativt sätt att utföra den här studien med hjälp av enkäter på hade varit att låta deltagarna läsa 

bägge sammanfattningarna och sedan svara på frågorna för varje sammanfattning. Det är möjligt att 

den jämförelsen hade gett ett annat resultat eftersom de då, antagligen, hade märkt att texterna inte såg 

precis likadana ut och de hade kunnat säga om de föredrog den ena. Det fanns egentligen två 

anledningar till att inte välja detta förfaringssätt. Den ena anledningen var att det inte gick att säga från 

början hur lång tid det skulle ta för deltagarna att läsa texterna och svara på frågorna, det fanns en oro 

för att två texter skulle ta för lång tid och därmed störa undervisningen och deltagarna en längre tid än 

vad som kändes hållbart. Den andra anledningen var risken att deltagarna skulle bli okoncentrerade 

och därmed ointresserade av att läsa två texter som i stort sett handlar om samma sak.  



35 

 

Gustavsson(2009) jämförde i sin studie hur verktyget CogSum fungerar när Page Rank-algoritmen är 

inaktiverad jämfört med när den är det och kom fram till att det i automatiska utvärderingar fick bättre 

resultat än CogSum med Page Rank på nyhetstexter, vilket naturligtvis kan hända när man endast 

jämför innehållsmeningar mot varandra i två texter. Problemet är att CogSum utan Page Rank ger 

sammanfattningar som är i stort sett slumpvisa meningar utplockade ur originaltexten. Sett från 

tidigare resultat hade det varit intressant att låta deltagarna läsa även sammanfattningar skapade av 

CogSum utan Page Rank för att jämföra med resultaten från den studien men rent etiskt kan det vara 

problematiskt att ge deltagare texter som är så pass osammanhängande. Framför allt i det här fallet då 

deltagarna kunde vara osäkra på sin egen språkförmåga kan det vara dumt att ge dem en text som inte 

bara innehåller ord som kan vara svåra att förstå utan även meningar som inte hänger samman med 

meningen innan. Det här är en stor skillnad mellan att utvärdera med hjälp av program/maskiner och 

att låta användare läsa texterna, en text man av respekt för användaren inte vill använda kan få ganska 

bra betyg i en automatiserad utvärdering som bygger på andra principer. Med det egentligen inte sagt 

att ett sätt är bättre än ett annat utan de bör komplettera varandra.  Utvärdering med människor är 

kostsamt i tid och material på ett sätt som automatisk utvärdering inte är så det beror på vad man är ute 

efter.  

3.3.1.1 Deltagare 

Deltagarna i studien hade alla utländsk härkomst och de allra flesta hade bott i Sverige i mindre än 10 

år, medianen för hur många år deltagarna bott i Sverige låg på fyra år vilket innebär att fler deltagare 

kommit hit de senaste åren och skalan lutar åt att de varit här färre år. Det faktum att de flesta var 

relativt nyinflyttade och inte kunnat svenska så länge gör de representativa för gruppen som kan ha 

problem vid kontakten med myndigheter. Det finns dock ett antal faktorer som pekar på att de är 

mindre representativa.  

- De har en relativt sett hög utbildningsnivå, komvux är svenska på gymnasienivå och därmed 

en mer avancerad kurs än kurserna på SFI, vilket innebär att de som läser där kan vara vana 

vid skolgång från sitt hemland eller har läst längre i Sverige. Att de flesta inte bott här så länge 

men ändå läser svenska på gymnasienivå kan tyda på en relativt hög utbildningsnivå från 

hemlandet.  

- De var också relativt unga, medelåldern låg på 32,72 och medianen på 30 år vilket gör att man 

kan misstänka mer vana vid datorer än hos en äldre grupp.  

Om man jämför vanan av att använda Internet mellan de här komvux-eleverna och de från SFI som var 

med i Fokusgrupperna verkar det finnas mer datorvana i den här gruppen. Jämförelsen är svår att göra 

eftersom det inte finns några kvantitativa värden från fokusgrupperna utan det är mer den allmänna 

känslan av att fler sa sig inte kunna använda datorer alls. Dock fanns ingen överensstämmelse där, 

några sa sig använda Internet för att skicka E-post och söka information. 

Det är viktigt att se att svenskar med språksvårigheter/ nysvenskar skiljer sig mycket från varandra på 

individnivå vad gäller flera viktiga punkter för att kunna sköta sina ärenden via Internet. För det första 

har de väldigt olika språkkunskaper och vana vid att läsa och skriva nya språk, i det ingår att de har 

väldigt olika utbildningsnivå. Det är också väsentligt att de är väldigt olika vana vid att använda 

datorer och Internet. Datorvana är också något som är under utveckling i både det svenska samhället 

och i resten av världen, att använda en dator är något som blir naturligt för fler och fler människor.   
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3.3.2 Resultatdiskussion 

En slutsats som kan dras är att målgruppsanpassade sammanfattningar inte upplevs som sämre än icke 

målgruppsanpassade automatiska sammanfattningar. Eftersom sammanfattningsteknik fortfarande 

utvecklas kan det vara intressant att fortsätta titta på detta.  I synnerhet då sammanfattningarna som 

sådana fick bra betyg vad gäller innehåll och läsbarhet.  

Det intresse för att sammanfatta texter som visades är också positivt. Av de som lämnade frivilliga 

kommentarer på den här frågan verkar det som att de som var positivt inställda till automatiska 

sammanfattningar var det av anledningen att de tyckte att texter var för långa och de upplevde att de 

inte orkade läsa hela. De som var negativt inställda däremot verkade oroliga för att missa någon 

information om de inte läste hela texten. Båda inställningarna är intressanta att beakta vid 

framställandet av en sammanfattning. Här är det också viktigt att fundera över vad sammanfattningen 

ska användas till, om den gör anspråk på att innehålla all väsentlig information är det viktigt att den 

också är med men en sammanfattning som finns för att visa ungefär vad texten handlar om och om den 

är värd att läsa behöver inte ha samma krav. Det är viktigt att användaren vet vilken sorts 

sammanfattning det är som finns och vilken typ det är de vill läsa.  

Att det fanns fler fritextkommentarer på fråga 3 – ”Tyckte du att det saknades information i 

sammanfattningen, var det något du velat veta som du inte fick reda på efter att ha läst texten?” från 

gruppen som inte fick en profilerad sammanfattning kan tyda på att det faktiskt märktes att det 

saknades information som de ville ha. Det var dock så att gruppen som inte fick en profilerad 

sammanfattning lämnade fler kommentarer överlag så att de kommenterade mer på en fråga kan inte 

sägas vara ett resultat. Fråga 3 är kanske framförallt den som kunnat få annorlunda svar om deltagarna 

fått läsa båda sammanfattningarna och sedan jämföra dem eftersom det då hade märkts att i ena texten 

fanns information som rörde deras situation och som faktiskt saknades i den andra.  

Både sifferresultatet och fritextsvaren på fråga 5 visar att sammanfattningarna inte uppfattades 

innehålla överflödig information och det gäller både den profilerade och den icke profilerade då det 

inte fanns någon signifikant skillnad dem emellan. Det visar att sammanfattningarna troligen 

upplevdes som icke-redundanta, det vill säga att den information som fanns stod bara en gång och 

kom inte igen, vilket är något som eftersträvas vid sammanfattning. Här finns dock anledning att 

fundera på om resultatet kunde blivit annorlunda om de fått läsa bägge sammanfattningarna och sedan 

jämföra dem, eventuellt hade då den ena upplevts innehålla mer överflödig information (som inte 

rörde deras situation) än den andra. 

En orsak till att ingen av sammanfattningarna uppfattas innehålla överflödig information skulle kunna 

vara att deltagarna var så intresserade av hur reglerna ser ut och systemet fungerar att de ansåg allt 

relevant därför att de inte läst det förut, även om det inte rörde exakt deras situation kan det röra en 

situation de skulle kunna hamna i och därmed ser de det som viktigt. Om det är så att deltagarna helt 

enkelt fann i stort sett all information intressant därför att det handlar om sådant de vill lära sig kan det 

också förklara den obefintliga skillnaden i grupperna på fråga 2.  

Det var något färre deltagare som svarade att de visste att man kunde göra ärenden på myndigheters 

hemsidor än som svarade att de brukade leta information på myndigheters hemsidor. I och med detta 

finns det viss anledning att tro att den här gruppen är bättre på att leta information på hemsidor än på 

att faktiskt försöka utföra sina ärenden där, detta stämmer till viss del överens med resultaten från 

Fokusgrupperna där det visade sig att de som använde Internet ändå gick in på kontoren för att göra 

sina ärenden. Därför kan man anta att det är viktigt inte bara att motivera folk att använda Internet utan 

att även motivera och informera om att det går att göra ärenden själv där snabbt och smidigt. Det kan 
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vara så att det finns en stor grupp som är van vid att använda Internet och skulle kunna tänka sig att 

göra sina ärenden där men de vet inte att möjligheten finns.  

3.3.3 Indikativa vs informativa sammanfattningar 
Som tidigare nämnts finns det olika typer av sammanfattningar för olika uppgifter. Sammanfattningen 

som användes i den här undersökningen behandlades som en informativ sammanfattning, det vill säga 

förväntades sammanfatta på ett sådant sätt att det inte är nödvändigt att läsa hela texten.  

I kapitel 1 framkom att ett problem var att många har svårt att läsa över huvudtaget, och kanske 

framförallt problem att läsa långa texter då de inte är vana. Sådana problem skulle kunna kräva någon 

form av informativ sammanfattning för att lösas eftersom personen inte har förmåga eller ork att läsa 

en hel lång text. Problemet är att kontrollera att all väsentlig information faktiskt finns med i en 

automatiskt framställd informativ sammanfattning. När något framställs automatiskt förloras en del 

mänsklig kontroll och om det finns antydningar om att allt väsentligt står med bör det också göra det.   

Att svaga/ovana läsare inte lika lätt som mer vana läsare kan hitta viktiga partier i en text och avgöra 

vad som kräver mer koncentration (Se Lundberg & Reichenberg, 2008) gör att de borde påverkas av 

längden på en text. För det syftet skulle indikativa sammanfattningar kunna hjälpa, om de får en 

kortare text som visar om texten de har för hand är intressant för dem eller inte slipper de kämpa sig 

igenom flera texter (och kanske ge upp och gå in på ett kontor). Det vore intressant att titta på 

möjligheter att göra profilerade indikativa sammanfattningar automatiskt på ett sådant sätt att det för 

en viss grupp framgår tydligt om texten är relevant för dem. Om man då är säker på att den 

information som eftersöks finns i texten kanske det är lättare att bara gå in och leta fram den, i stället 

för att försöka leta igenom flera långa texter.  

Ett problem med indikativa sammanfattningar skulle kunna vara att de tas för informativa, det vill säga 

att någon som läser en indikativ sammanfattning tror sig ha fått uttömmande information men så 

behöver inte alls vara fallet utan meningen var att man skulle fortsätta läsa. Det vore intressant att 

undersöka hur väl olika människor känner av om det är en sammanfattning som gett all relevant 

information eller inte, och hur en sammanfattning bör se ut för att det tydligt ska framgå vilken typ det 

rör sig om.  

En informativ sammanfattning behöver ha hög precision, med detta menas att det som är intressant 

faktiskt finns i sammanfattningen. En indikativ sammanfattning bör däremot ha relativt hög recall, för 

att en sammanfattning ska kunna säga något om vad den längre texten handlar om bör det framgå 

precis vilken information som finns i den längre texten. 

3.3.4 Framtida forskning kring textsammanfattning 

Profileringen av sammanfattningarna i den här undersökningen utfördes genom manipulering av 

originaltexterna, ord som hade med att studera att göra lades till i dokumentet för att ge meningar med 

dessa ord högre vikt, en intressant undersökning vore att göra om programmet så att det går att ställa 

in vilka ord som ska ha hög vikt. På det sättet skulle man automatiskt kunna göra profilerade 

sammanfattningar på olika texter utan att originaltexten behöver röras. Om det går att implementera en 

sådan funktion i ett sammanfattningsprogram på ett bra sätt vore det också intressant med fler tester på 

vad användare tycker om texterna. Gärna då tester där man på något sätt testar användarnas förståelse 

av texterna och om de fick viktig information genom att lägga in uppgifter som ska utföras eller 

faktafrågor. Genom att använda sig av dessa mått får man förutom användarnas uppfattning också ett 

något mer opartiskt mått.   
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En intressant fortsättning på profilerade sammanfattningar om det går att utveckla ett verktyg som gör 

dessa är att låta ett verktyg göra profilerade sammanfattningar av flera texter från exempelvis 

Försäkringskassans hemsida som kan vara viktiga för en person i en viss situation. En student som blir 

gravid och ska ha föräldrapenning behöver antagligen läsa både om SGI och Föräldrapenning och 

gärna utifrån situationen hon befinner sig i som student men hon behöver kanske inte läsa om vad som 

händer om man blir gravid som arbetslös. Ett verktyg som kan ge kort, koncis information från flera 

källor och gärna också visar var det går att hitta mer information vore intressant att titta på.  

SweSum är som tidigare nämnts utvecklat för nyhetstexter medan CogSum bygger på en teknik som är 

gjord för att vara mer generell. I Gustavsson (2009) jämförs dessa mot varandra på både nyhetstexter 

och texter från Försäkringskassan och då CogSum fick bättre resultat på texterna från 

Försäkringskassan valdes den sammanfattaren till den här undersökningen. Det vore dock intressant 

att se hur resultatet blir om man i stället för en automatisk utvärdering använder sig av mänskliga 

deltagare och låter dem jämföra sammanfattningarna. Då den ena sammanfattaren är specialiserad är 

det troligt att den även för ett mänskligt öga ger bättre sammanfattningar på den typen av texter men 

en jämförelse av hur stor skillnaden är för de som faktiskt är tänkta som slutanvändare vore intressant.  

3.4 Avslutande diskussion  
Rent allmänt känner man av ett intresse i gruppen, både i fokusgrupperna och i enkätsvaren, av att 

göra rätt i det svenska samhället och det verkar finnas en tacksamhet för den hjälp man får. 

Försäkringskassan har som tidigare nämnts också i egna kundundersökningar funnit att nysvenskar är 

mer nöjda med deras jobb. Det här tyder på att det är en grupp som är viktig att jobba mot, om 

myndigheter får lägga ner mycket tid på kundbesök från de här människorna kan de ha mycket att 

tjäna på att visa att det kan vara enklare att göra ärenden själva men då är det också mycket viktigt att 

det verkligen är enkelt att göra ärenden själv! Det verkar inte i dagsläget som att informationen att 

Internet går att använda till mycket har nått ut riktigt och detta måste vara ett första steg. Det verkar 

vara vanligare att leta information än att faktiskt använda tjänster.  

Då fler och fler företag och myndigheter lägger tjänster på Internet kommer det antagligen att bli en 

mer självklar väg att gå i framtiden men då vissa människor i dag kan vara osäkra på att använda 

Internet är en utslussning nödvändig. Första gången kan det vara bra att få hjälp från en människa men 

om man i det mötet kan visa hur ett ärende gjort på Internet ser ut och att det är smidigt kan det bli 

lättare nästa gång. Det faktum att just den här gruppen i allmänhet verkar vetgirig och vill lära sig mer 

torde göra den till ett intressant mål att jobba mot.  

Som Karlsson (2004) visar i sin undersökning om skrivstöd för andraspråksskribenter kan det finnas 

vissa problem med att förutsätta att ett stöd som fungerar för en typ av användare fungerar för alla, av 

den anledningen är det viktigt att verktyg som ska implementeras på en hemsida som ska fungera för 

stora grupper blir testade på många olika typer av människor. Man kan inte förutsätta att verktyg som 

fungerar bra för infödda svenskar fungerar lika bra för nysvenskar så om det är den gruppen man vill 

hjälpa måste de vara utgångspunkten! Däremot finns det inte heller något som säger att ett hjälpmedel 

som i första hand är tänkt för en viss grupp inte kan hjälpa en annan, man vet exempelvis att många 

grupper i samhället blir hjälpta av webbsidor på lätt svenska.  

För att återkomma till frågeställningen så har en viss översikt över nysvenskars problem och åsikter 

kring kontakten med myndigheter presenterats. Det finns verktyg som har potential för användning av 

den här gruppen men det är möjligt att de bör modifieras för att nå sin fulla potential. Verktygen kan 
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användas framför allt för att göra det lättare för människor som inte har svenska som modersmål att 

läsa och förstå texten.  

3.4.1 Framtida forskning 
Den här studien har bara börjat undersöka hur det kan fungera för nysvenskar i dagens samhälle och 

det finns förmodligen mycket mer att ta av. Grundligare undersökningar, gärna med människor i 

exempelvis Försäkringskassans väntrum för att på så sätt verkligen få tag i gruppen som går till 

kontoren, om hur man själv vill göra sina ärenden och hur stort intresset är för nya vägar vore 

intressant.  

Fortsatt utveckling av Försäkringskassans Intelligenta blanketter, med undersökningar involverande 

användare vore mycket intressant att se. Det vore intressant att se vilken typ av hjälp gruppen behöver 

med ifyllnad och hur de själva skulle vilja se den implementerad. Gärna en undersökning som kan visa 

både vilken hjälp de behöver och vilken hjälp de vill ha för att känna sig tillräckligt säkra för att lämna 

in en blankett utan hjälp.   
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Bilaga 1 – Material till enkätundersökning 

Enkät 1 

Hur gammal är du?  ____________________år 

Hur gammal var du när du kom till Sverige?  __________________________år 

 

Svara på frågorna genom att kryssa i rutorna eller skriva namnen på språken 

Kön:  

 Kvinna 

 Man 

Vilka språk kan du?  

 

Brukar du använda Internet? 

 Ja 

 Nej  

 

Om ja, brukar du använda Internet för att leta information eller göra ärenden på till exempel 

Försäkringskassans eller CSNs hemsidor?  

 Ja 

 Nej 

  

Visste du att man kan göra ärenden som ladda ner blanketter, anmäla sig för sjukpenning till 

exempel på Försäkringskassans hemsida?  

 Ja 

 Nej 

 

Om du använder Internet för att leta information på svenska myndigheters (till exempel 

Försäkringskassan, CSN, Migrationsverkets) hemsidor, vilket språk föredrar du att läsa på då?  

 

 

Tänk dig nu att du som student får dina pengar från CSN varje månad, vad händer om du inte kan gå 

till skolan? För att få studiemedel från CSN måste man ju vara i skolan. 

Du vill ta reda på hur reglerna ser ut om du måste sjukskriva dig en period.  Vad händer om man 

sjukskriver sig när man studerar och får studiestöd? Kan man sjukskriva sig och få pengar från 

Försäkringskassan? Spelar det någon roll vad man tjänar när man ska sjukskriva sig, får man olika 

mycket pengar om man blir sjuk?  

Du ska nu läsa en text som är en sammanfattning av en längre text från Försäkringskassans hemsida 

och sedan svara på frågor om vad du tycker om sammanfattningen.    
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Sjukpenninggrundande 

inkomst 

- information till dig som studerar, är 

arbetslös, har sjuk- eller aktivitetsersättning 

Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig 

föräldrapenning  alla baseras de på din 

sjukpenninggrundande inkomst. 

När du inte längre har arbetsinkomster är 

huvudregeln att din sjukpenninggrundande 

inkomst slutar gälla. I vissa situationer har du 

dock möjlighet att behålla din 

sjukpenninggrundande inkomst trots att du inte 

arbetar. 

Om du studerar 

När du studerar och din arbetsinkomst minskar 

eller upphör kan du få behålla din SGI under 

studieperioden. 

Du får behålla din SGI så länge du studerar 

och får studiestöd. 

Studietids-SGI 

Om du studerar och samtidigt arbetar vid sidan 

av studierna, eller under lov, kan du få en SGI 

som baseras på din inkomst under studietiden. 

Om du är arbetslös 

Om du är anmäld som arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete 

kan du få behålla din sjukpenninggrundande 

inkomst. 

Om du blir arbetslös måste du anmäla dig som 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen inom tre 

månader från det att du slutade ditt arbete för 

att få behålla din sjukpenninggrundande 

inkomst. 

Om du söker arbete utan att vara 

arbetslös 

Om du har en anställning som du inte kan gå 

tillbaka till av hälsoskäl, exempelvis efter en 

sjukskrivningsperiod, kan du få behålla din 

sjukpenninggrundande inkomst om du är 

anmäld som arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen. 

Du kan också få behålla din 

sjukpenninggrundande inkomst om du slutar 

arbeta eller går ner i arbetstid  

" under den senare delen av graviditeten 

" avhåller dig helt eller delvis från arbete för 

att vårda barn som inte fyllt ett år 

" avbryter ditt arbete under högst tre månader 

" enligt så kallat trygghetsavtal får ekonomisk 

ersättning för till exempel studier, praktik eller 

start av eget företag. 

Sjukersättning och aktivitetsersättning 

Om du beviljas hel sjukersättning eller hel 

aktivitetsersättning har du inte längre rätt att 

behålla din sjukpenninggrundande inkomst. 

Om du beviljas mindre än hel sjukersättning 

eller aktivitetsersättning och fortsätter att 

arbeta beräknas din sjukpenninggrundande 

inkomst utifrån din återstående arbetsinkomst. 

Om du beviljas mindre än hel sjukersättning 

eller aktivitetsersättning när du är arbetslös, 

kan du också få behålla en del av din tidigare 

sjukpenninggrundande inkomst. 

Det kan innebära att du inte får tillbaka den 

sjukpenninggrundande inkomst som du hade 

innan du fick vårdnadsbidraget.  

Saknar du arbetsinkomst har du inte rätt till en 

sjukpenninggrundande inkomst. 
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Instruktioner:  

Du svarar på de numrerade frågorna genom att ringa in en siffra, om du ringar in siffran närmast 

”Mycket svår” till exempel innebär det att du tyckte att texten var riktigt svår att läsa och förstå men 

om du ringar in en siffra i mitten var den varken lätt eller svår.  

Skriv gärna kommentarer till frågorna om du har några! 

Hur lätt var texten att förstå?  

Mycket lätt  1 2 3 4 5 Mycket svår 

Kommentar: 

 

 

 

Tyckte du att du fick bra information när du läste sammanfattningen? 

Ja, mycket bra information  1 2 3 4 5 Nej, nästan ingen information alls  

Kommentar:  

 

 

 

Tyckte du att det saknades information i sammanfattningen, var det något du velat veta som du 

inte fick reda på efter att ha läst texten?  

Ja, mycket 1 2 3 4 5 Nej, inte alls 

I så fall vad?  

 

 

 

Tycker du att det fanns mycket ointressant eller onödig information i sammanfattningen?  

Ja, mycket 1 2 3 4 5 Nej, inte alls 

Kommentar?  
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Är sammanfattningen sammanhängande och lätt att följa med i?   

Ja, mycket bra 1 2 3 4 5 Nej, dålig 

Kommentar:  

 

 

 

Vad tyckte du om textens längd?  

För lång 1 2 3 4 5 För kort 

Kommentar: 

 

 

 

Orkade du läsa koncentrerat?  

Ja, hela texten 1 2 3 4 5 Nej, inte alls 

 

 

 

Skulle du vilja kunna förkorta långa texter automatiskt när du läser på internet?  

 Ja 

 Nej 

Kommentar:  

 

 

 

 

 

Stort tack för din hjälp! 

/Karin 
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Enkät 2 

Hur gammal är du?  ____________________år 

Hur gammal var du när du kom till Sverige?  __________________________år 

 

Svara på frågorna genom att kryssa i rutorna eller skriva namnen på språken 

Kön:  

 Kvinna 

 Man 

Vilka språk kan du?  

 

 

Brukar du använda Internet? 

 Ja 

 Nej  

 

Om ja, brukar du använda Internet för att leta information eller göra ärenden på till exempel 

Försäkringskassans eller CSNs hemsidor?  

 Ja 

 Nej 

  

Visste du att man kan göra ärenden som ladda ner blanketter, anmäla sig för sjukpenning till 

exempel på Försäkringskassans hemsida?  

 Ja 

 Nej 

 

Om du använder Internet för att leta information på svenska myndigheters (till exempel 

Försäkringskassan, CSN, Migrationsverkets) hemsidor, vilket språk föredrar du att läsa på då?  

 

 

Tänk dig nu att du som student får dina pengar från CSN varje månad, vad händer om du inte kan gå 

till skolan? För att få studiemedel från CSN måste man ju vara i skolan. 

Du vill ta reda på hur reglerna ser ut om du måste sjukskriva dig en period.  Vad händer om man 

sjukskriver sig när man studerar och får studiestöd? Kan man sjukskriva sig och få pengar från 

Försäkringskassan? Spelar det någon roll vad man tjänar när man ska sjukskriva sig, får man olika 

mycket pengar om man blir sjuk?  

Du ska nu läsa en text som är en sammanfattning av en längre text från Försäkringskassans hemsida 

och sedan svara på frågor om vad du tycker om sammanfattningen.    
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Sjukpenninggrundande 

Inkomst - information till dig som studerar, är 

arbetslös, har sjuk- eller aktivitetsersättning 

Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig 

föräldrapenning alla baseras de på din 

sjukpenninggrundande inkomst. 

När du inte längre har arbetsinkomster är 

huvudregeln att din sjukpenninggrundande 

inkomst slutar gälla. I vissa situationer har du 

dock möjlighet att behålla din 

sjukpenninggrundande inkomst trots att du inte 

arbetar.  

Om du är arbetslös 

Om du är anmäld som arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete 

kan du få behålla din sjukpenninggrundande 

inkomst. 

Om du blir arbetslös måste du anmäla dig som 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen inom tre 

månader från det att du slutade ditt arbete för 

att få behålla din sjukpenninggrundande 

inkomst. 

Skulle du bli sjuk när du är arbetslös måste du 

anmäla dig som arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen den första vardagen efter 

avslutad sjukperiod för att behålla din 

sjukpenninggrundande inkomst. 

Om du söker arbete utan att vara 

arbetslös 

Om du har en anställning som du inte kan gå 

tillbaka till av hälsoskäl, exempelvis efter en 

sjukskrivningsperiod, kan du få behålla din 

sjukpenninggrundande inkomst om du är 

anmäld som arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen. 

Om du deltar i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program 

Du får också behålla din 

sjukpenninggrundande inkomst om du deltar i 

ett arbetsmarknadspolitiskt program och får 

aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om 

du avslutar eller avbryter programmet måste du 

anmäla dig hos Arbetsförmedlingen första 

vardagen efter att du har slutat för att få 

behålla din sjukpenninggrundande 

inkomst. 

Du kan också få behålla din 

sjukpenninggrundande inkomst om du 

slutar arbeta eller går ner i arbetstid  

"under den senare delen av graviditeten 

" avhåller dig helt eller delvis från arbete för 

att vårda barn som inte fyllt ett år 

" avbryter ditt arbete under högst tre månader 

" enligt så kallat trygghetsavtal får ekonomisk 

ersättning för till exempel studier, praktik eller 

start av eget företag.   

Om du till exempel har halv ersättning och 

arbetar halvtid beräknas den 

sjukpenninggrundande inkomsten på din 

halvtidslön. 

Om du beviljas mindre än hel sjukersättning 

eller aktivitetsersättning när du är arbetslös, 

kan du också få behålla en del av din tidigare 

sjukpenninggrundande inkomst. Men när du 

inte längre får vårdnadsbidrag kan du få 

tillbaka den sjukpenninggrundande inkomst 

som du hade innan du fick vårdnadsbidraget. 

Det kan innebära att du inte får tillbaka den 

sjukpenninggrundande inkomst som du hade 

innan du fick vårdnadsbidraget.  

Saknar du arbetsinkomst har du inte rätt till en 

sjukpenninggrundande inkomst. 
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Instruktioner:  

Du svarar på de numrerade frågorna genom att ringa in en siffra, om du ringar in siffran närmast 

”Mycket svår” till exempel innebär det att du tyckte att texten var riktigt svår att läsa och förstå men 

om du ringar in en siffra i mitten var den varken lätt eller svår.  

Skriv gärna kommentarer till frågorna om du har några! 

Hur lätt var texten att förstå?  

Mycket lätt  1 2 3 4 5 Mycket svår 

Kommentar: 

 

 

 

Tyckte du att du fick bra information när du läste sammanfattningen? 

Ja, mycket bra information  1 2 3 4 5 Nej, nästan ingen information alls  

Kommentar:  

 

 

 

Tyckte du att det saknades information i sammanfattningen, var det något du velat veta som du 

inte fick reda på efter att ha läst texten?  

Ja, mycket 1 2 3 4 5 Nej, inte alls 

I så fall vad?  

 

 

 

Tycker du att det fanns mycket ointressant eller onödig information i sammanfattningen?  

Ja, mycket 1 2 3 4 5 Nej, inte alls 

Kommentar?  
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Är sammanfattningen sammanhängande och lätt att följa med i?   

Ja, mycket bra 1 2 3 4 5 Nej, dålig 

Kommentar:  

 

 

 

Vad tyckte du om textens längd?  

För lång 1 2 3 4 5 För kort 

Kommentar: 

 

 

 

Orkade du läsa koncentrerat?  

Ja, hela texten 1 2 3 4 5 Nej, inte alls 

 

 

 

Skulle du vilja kunna förkorta långa texter automatiskt när du läser på internet?  

 Ja 

 Nej 

Kommentar:  

 

 

 

 

 

Stort tack för din hjälp! 

/Karin 

 

 


