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Sammanfattning 

Projektets syfte är att ta reda på ifall det är någon skillnad mellan två olika språkprofiler vid 

kustväderuppläsning. Hur ger man användaren en tydlig och relevant förståelse av kustvädret? 

Finns det en språkprofil som är bättre än den andra? För att svara på frågeställningarna har en 

utvärdering utförts med hjälp av en enkät innehållande både frågor och uppgifter, detta för att 

få en tydlig bild över lyssnarens förståelsegrad samt upplevelse. Resultaten visar på att 

språkprofil A baserat på ledigt språk är bättre än språkprofil B som är baserat på strikt språk. 

Dessutom indikerar resultaten på att tydlig struktur, långsam talhastighet, tydliga pauser, ett 

enkelt språk och att mottagaren har ett bra sätt att lyssna på är faktorer som påverkar hur 

kustväderuppläsningen förstås. 
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1 Inledning 

Inledningen innehåller en beskrivning av projektet med tillhörande avgränsningar. Därefter 

ges information om envägskommunikation, VHF-radiotelefon, väder, prognosers 

tillförlitlighet och minne. Tillsammans ger dessa delar en större förståelse kring bakgrunden 

av projektet.  

Transportstyrelsen vill tillsammans med SMHI se om det går att förbättra deras tjänst där 

kustvädret läses upp tre gånger per dygn under sommarhalvåret via radiotelefon. De som 

använder sig av radiotelefon är främst båtägare och fiskare med lite större båtar. Tjänsten 

används vid ungefär 30,000–40,000 tusen samtal per år. Med hjälp av stödet för 

telefonsvarare (tonvalstelefon) kan användaren ringa upp och få vädret uppläst precis när som 

helst. Två olika språkprofiler på kustväderuppläsningar har utvecklats av personal på 

Transportstyrelsen och SMHI genom upprepade möten där man har delat med sig av åsikter 

och erfarenheter. De som skiljer språkprofilerna åt mest är sättet att förmedla information på, 

strikt eller ledigt, men det finns även vissa skillnader i struktur, hastighet, 

meningsuppbyggnad och så vidare. De olika språkprofilerna har testats för att ta reda på vilket 

alternativ som fungerar bäst för denna typ av envägskommunikation. 

Projektets syfte är att ta reda på om det är någon skillnad mellan språkprofil A och språkprofil 

B vid kustväderuppläsning. Hur ger man användaren en tydlig och relevant förståelse av 

kustvädret via envägskommunikation? Finns det någon språkprofil som är bättre än de andra? 

För att svara på frågeställningarna utvärderades de två språkprofilerna. Utvärderingen 

genomfördes genom en enkät med frågor och uppgifter för att få en klar bild över 

användarens förståelsegrad och åsikter.  

För att avgränsa arbetet testades endast två olika sorters uppläsningar på två olika väder för att 

se om någon av dem var bäst. Detaljprognosen valdes bort vid inläsningen av kustvädret 

eftersom den inte kommer att förändras, och då återstår endast Sverigeöversikten som lästes 

in. Optimalt för detta arbete hade varit att göra två profiler som endast manipulerade en 

variabel. Istället valdes att samla in så mycket data som möjligt, därför gjordes två olika 

profiler manipulerade flera variabler. Språk och formuleringsbearbetning av de olika 

språkprofilerna valdes bort, SMHI och transportstyrelsen gick istället igenom den 

bearbetningen själva i några omgångar. Om någon av språkprofilerna är bättre än den andra 

diskuteras utförligt och även anledningen till det i viss utsträckning.  
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Personer som ofta är ute med båt intresserar sig för vädret eftersom det har stor betydelse för 

tillvaron ute på vattnet. Vädersituationen kan de ta reda på med hjälp av olika 

informationskällor. Vädret på land och till sjöss kan skilja sig väldigt mycket åt. Är det soligt 

på land kan det vara tjock dimma i skärgården och tvärt om kan det bli bättre väder vid 

skärgården än inne på land. Sjöväderprognosen gäller för vädret på havet. Där kan vindarna 

vara mycket starkare än vid skärgården medan vindarna kan vara mer byiga i skärgården. 

Lokala kustväderprognoser sänds av Stockholmradio på VHF tre gånger per dygn under 

sommarhalvåret (Ekblad & Wallin, 2011, s.153-155). 

Enligt Ekblad och Wallin (2011) kan väldigt små fel i prognosen göra stora skillnader. Om till 

exempel en lågtrycksbana skiljer sig lite från beräknat kan det bli en helt annan vindriktning 

som kan ge regn istället för sol. Om man kombinerar egna observationer av vädret med 

väderprognoserna kan man undvika de största avvikelserna.  

Ekblad och Wallin (2011, s. 187) skriver om VHF (Very High Frequency) vilket är ett system 

som används i kustnära trafik av yrkessjöfart runt om i världen. Den största nackdelen med 

VHF är att det inte får användas på land vilket gör att man då måste använda sig av olika 

system ute på sjön och på land. Fördelarna med systemet är däremot många. Man får goda 

möjligheter att kontakta sjöräddningscentraler, brovakter och kustradiostationer. Det är ett 

öppet system och detta gör att alla kan höra alla. Många sjöräddningsenheter har 

pejlutrustning vilket gör det lättare att hitta en båt som sände på VHF. En person som har 

VHF med tillhörande abonnemang hos Stockholmradio kan anropa en kustradiostation och få 

det aktuella vädret uppläst när som helst. 

Att ta emot information eller ett budskap utan att kunna ge respons till sändaren direkt kallas 

för envägskommunikation. Några exempel på envägskommunikation är att titta på TV, läsa 

ett brev eller lyssna på radio. Fördelarna är att den är snabb och okomplicerad men det är 

större risk för missförstånd än i tvåvägskommunikation eftersom mottagaren inte kan ställa 

några frågor (Dahlkwist, 1994, s. 9). Då informationen bara går i en riktning kan inte sändaren 

veta ifall mottagaren fått informationen, om han eller hon förstått och heller inte hur 

mottagaren har reagerat (Dahlkwist, 1999).  

Svårigheterna med vårt minne är att det är nästintill omöjligt att komma ihåg precis allting 

som sagts i exempelvis en kustväderuppläsning. Därför är det lätt att missa någon viktig detalj 

och på grund av det också göra ett fel som kan påverka bland annat säkerheten väldigt 

mycket. 
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2 Bakgrund 

För tydligare förståelse för projektet och koppling till tidigare forskning behandlas följande 

ämnen: minne vid ljudintagning, väderuppläsning, talhastighet, skriva för örat, artikulation 

och läsbarhetsmåtten LIX, OVIX och OVR.  

2.1 Minne vid ljudintagning 

Uttrycket ”minnet är bra men kort” tycks stämma väldigt bra, särskilt när en större mängd 

information når hjärnan samtidigt och inte hinner bearbetas på rätt sätt. Hur fungerar då 

minnet? Karlsson (2007, s. 255) beskriver tre olika typer av minnen som är samverkande men 

ändå skiljer sig åt. De tre typerna är episodiskt minne där information om upplevelser, tidigare 

händelser och erfarenheter lagras, semantiskt minne där kunskaper om språket och omvärlden 

lagras och procedurminne där färdigheter och förmågor lagras. Minnet är strukturerat i en 

modell som består av tre olika delar: sinnesregister, korttidsminne och långtidsminne 

(Karlsson, 2007, s. 258). De olika sinnena har sinnesregister som kallas sensorisk buffert. 

Örats sensoriska buffert kallas för ekoiskt minne, där lagras informationen i 2-4 sekunder 

medan ögats sensoriska minne kallas för ikoniskt minne och där bevaras informationen 

kortare än en sekund (Sperling, 1960). Efter sensoriska bufferten når informationen 

korttidsminnet som håller den ungefär 30 sekunder, hanteringen av informationen är dock 

begränsad till ett mindre antal (Peterson & Peterson, 1959). För att kunna lagra informationen 

vidare i långtidsminnet måste den hanteras rätt i korttidsminnet, informationen kan 

exempelvis repeteras tyst för att öka chanserna. Blir korttidsminnet aktiverat med ny 

information innan den lagrats i långtidsminnet minskar möjligheten att minnas informationen 

väldigt mycket (Peterson & Peterson, 1959). Det finns alltså en begränsning för hur mycket 

som kan hållas i korttidsminnet på en gång och chansen för att minnas ökar betydligt ifall 

informationen repeteras. 

2.2 Språkförståelse 

Hur man förstår något beror mycket på den språkliga formen. I följande text visar Gigerenzer 

(2002) och Gigerenzer et al. (2005) på människans svårigheter att förstå sannolikhet. 

En psykiatriker ordinerade Prozac till deprimerade patienter och som många andra läkemedel 

kan det ge biverkningar. Han informerade dem om att de hade en chans på 30-50 procent att 

utveckla ett sexuellt problem till exempel impotens eller förlust av sexuellt intresse när de tar 

medicinen (Gigerenzer, 2002, s. 4-6). Många patienter blev bekymrade och oroliga. Efter ett 

tag förändrade psykiatrikern sitt sätt att kommunicera riskerna för patienterna och berättade 
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istället att av 10 personer som han föreskriver Prozac får tre till fem sexuella problem. Detta 

sätt att kommunicera risken för biverkningar tycktes få patienterna mer tillfreds. Den 

ursprungliga strategin för riskkommunikationen var oklar eftersom han aldrig hade 

kontrollerat hur hans patienter förstod vad "en chans på 30-50 procent att utveckla ett sexuellt 

problem" betydde. Det visade sig att många hade trott att något skulle gå snett i 30-50 procent 

av sina sexuella möten. Psykiatrikerns ursprungliga strategi för riskkommunikation var oklar: 

hänvisas det till en klass av människor (patienter som tar Prozac) eller till en klass av 

händelser (en viss persons sexuella möten), eller till någon annan klass? Psykiatrikern 

refererade till det totala antalet av hans patienter som tar Prozac medan patienternas referens 

var deras egna sexuella risker i möten. När det enbart kommuniceras i form av enstaka 

sannolikheter, har folk inget annat val än att utgå ifrån sina egna perspektiv på situationen. 

Enskilda händelsers sannolikhet bjuder alltså in till en typ av missförstånd som troligen 

kommer att gå obemärkt förbi. 

30 procent sannolikhet för regn imorgon betyder att det kanske regnar imorgon eller så regnar 

det inte. I tre av tio fall kommer det regna imorgon. Men det kan lätt tolkas som att det ska 

regna i 30 procent av området eller att det ska regna 30 procent av dagen.  I en studie av 

Gigerenzer et al. (2005) undersöks ifall allmänheten förstår vad som menas med 

sannolikheten för regn eller inte. Studien visar att två tredjedelar av personerna som deltog i 

New York förstod vad meteorologerna menade med det uttrycket samtidigt som bara en 

tredjedel till en femtedel av de från Amsterdam, Berlin, Milan och Aten gjorde det. Den 

allmänna förståelsen är alltså olika, den kan referera till vilken sannolikhet det är att det 

regnar en specifik dag, hur stor del av regionen det kommer regna på, hur lång tid det kommer 

regna eller hur stor andel av meteorologerna som förutspår att det kommer regna. Analyserna 

av dessa resultat föreslår en lösning till problemet. Att missförstånden kan minskas genom att 

specificera vad som menas. Exempelvis genom att säga att ”Det är 30 procents sannolikhet för 

regn imorgon. Det refererar inte till hur länge, i vilket område eller hur mycket det regnar. Det 

betyder att tre av tio gånger när meteorologerna gör denna förutsägelse kommer det finnas 

åtminstone spår av regn nästa dag.” 

2.2.1 Meningsstruktur 

Anledningen till att det skrivna språket ser ut som det gör är att det är svårt att skriva som man 

talar och ifall man skulle göra det har vi väldigt svårt att förstå det som skrivits ned. 
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Linell (1982, s. 231-233) skriver om olika villkor som gäller för tal och skrift. Talet är 

kortlivat och är svårare att överblicka än skriften. Talets struktur måste därför vara ganska 

enkel för lyssnaren ska kunna förstå. Korttidsminnet kan inte hålla ordning på sådant som är 

för komplicerat. Komplicerade strukturer är svåra att hålla reda på även för den som talar (så 

länge inte talet är inövat). Tiden från tanke till tal är väldigt liten därför är möjligheten att 

planera är begränsad. Skriften är lättare att överblicka eftersom den inte försvinner direkt när 

den tillverkats som talet gör. Det är därför möjligt att använda komplicerade strukturer och 

planera sin text på ett helt annat sätt i skrift än i talat språk.  

Det krävs mer av arbetsminnet om en mening har komplex struktur jämfört med om den har 

simpel struktur (Bishop, 1997). I en studie där syftet var att ta reda på arbetsminnets roll vid 

barns förståelse av komplexa meningar deltog 52 stycken barn mellan sex och tolv år. 

Resultatet visade att barnen förstod både de komplexa och de enkla meningarna men det tog 

mycket längre tid att bearbeta de komplexa (Montgomery, Magimairaj & O´Malley, 2008). 

Det krävs alltså mera av arbetsminnet för att kunna tolka komplexa meningar jämfört med 

enkla. Författarna Montgomery et al. (2008) förklarar att när en komplex mening tolkas kan 

inte den som lyssnar ”gå från vänster till höger” utan behöver hålla hela meningen i 

arbetsminnet medan relationen mellan orden och därmed helheten tolkas. När det gäller enkla 

meningar kan istället orden placeras efter varandra och innebörden kan tolkas allt eftersom. 

2.2.2 Artikulation 

Att framställa språkljud mer eller mindre distinkt är artikulation. Radiopubliken föredrar 

tydlig artikulation, särskilt de med nedsatt hörsel (Hansson, 2001). Att artikulera varje 

bokstav i talet låter dock väldigt konstigt och kan vara jobbigt att lyssna på längre stunder. I 

skrift står varje ord för sig med mellanrum, detta gäller inte i tal. När vi pratar 

”låterdetmersåhär”. Hur rösten används är också viktigt. En person med klar och tydlig röst 

framstår som trovärdig medan en person med otydlig och grumlig röst låter oseriös. Olika 

betoningar av ett ord kan få en mening att låta på olika sätt, exempelvis uppmanande, 

frågande, provocerande, osäkert eller glatt beroende på vilket eller vilka ord som betonas. Det 

är alltså bra att artikulera men inte för mycket, att prata klart och tydligt och att betona på 

avsätt vis för att undvika missförstånd.  

2.2.3 Talhastighet 

Barn med bra arbetsminne påverkades mest av olika talhastigheter visar Amnell, Sandberg 

och Thulin (2011) i en studie om talhastighetens betydelse för språkförståelsen. Målgruppen 
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för studien var barn mellan fem och sex år. De använde sig av tre olika talhastigheter, 

långsam, normal och snabb. Snabb talhastighet var minst fördelaktig för språkförståelsen och 

långsam var mest fördelaktig. Resultaten visade också att beroende på meningarnas 

komplexitet hade talhastigheten olika stor betydelse för språkförståelsen. Talhastigheten hade 

mindre betydelse för enkla meningar än för mer komplexa meningar där talhastigheten hade 

betydligt större betydelse.  

Vid tidskomprimerat tal ökar hjärnaktiviteten, detta visar Adank och Delvins (2010). Sanna 

och falska påståenden presenterades både i snabb och i normal hastighet. För att svara på 

påståendena fick deltagarna trycka på en knapp. Reaktionstid och antal fel svar mättes. Vid 

snabb hastighet tredubblades hjärnans aktivering jämfört med normal hastighet. 

Reaktionstiden blev längre och deltagarna svarade fel fler gånger vid snabb hastighet. 

Vilket tempo man kan ha när man pratar i radio beror mycket på vad informationen handlar 

om. Exempelvis kan ett ishockeyreferat hålla högt tempo eftersom det är enkel information. 

Medan en beskrivning av någon som tagit Nobelpriset i Fysik behöver tas i mycket 

långsammare så att alla har chans att förstå. På Eko-redaktionen siktar de på att prata i ungefär 

130-140 ord/per minut (Hansson, 2001).  

2.2.4 LIX, OVIX och OVR 

För att ta reda på om en text är lättläst eller inte kan man bland annat använda måtten LIX, 

OVIX och OVR. Björnsson (1968) är grundaren till LIX, ett Läsbarhetsindex som är enkelt 

att använda. Man räknar först ut medelantalet ord per mening i texten. Efter det läggs procent 

ord som är längre än sex stycken bokstäver till. Formeln för beräkningen: 

LIX = (Antal ord/Antal meningar) + (Antal långa ord/Antal ord ×100) 

Resultatet blir en siffra som indikerar på hur lättläst en text är. Ett värde under 30 är mycket 

lättläst och ett värde över 60 är mycket svårläst (Tabell 1). Det är såklart möjligt att skriva 

svårförståeligt även om man fått ett lågt LIX-värde men oftast brukar LIX fungera bra som 

mått. En nackdel är att kokade är svårare än kokar enligt LIX eftersom det förstnämnda består 

av sex stycken bokstäver medan det sistnämnda bara har fem. En annan nackdel som 

Lundberg & Reichenberg (2008, s. 40) beskriver är att LIX inte tar hänsyn till exempelvis 

avståndet mellan subjekt och predikat, till exempel ”Pojken, som hade en blå skjorta, grät.” 

För att kunna hålla reda på vad som händer med vem, är det väldigt viktigt att de ord som hör 
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ihop med varandra också står så nära varandra som möjligt i meningen. Det gör inte orden i 

meningen om pojken. Måttet LIX tar alltså inte hänsyn till alla kriterier för en lättläst text.  

Tabell 1. Tolkning av LIX (Björnsson, 1968).  

Tolkning 

< 30 Mycket lättläst, barnböcker 

30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext 

50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter 

> 60 Mycket svår, byråkratsvenska 

 

Ett mått på hur många unika ord som finns i en text kallas OVIX, ordvariationsindex. Det 

mäts genom att räkna alla ord som endast förekommer en gång i en text jämfört med totalt 

antal ord i texten. Ju färre antal unika ord i förhållande till antal ord i texten desto med lättläst 

tycks den vara. Formeln för beräkningen: 

OVIX = Antal unika ord/ Alla ord × 100 

En stor nackdel med OVIX-måttet är att en lång text inte behöver innehålla fler unika ord bara 

för att den innehåller fler ord, därför kan en kort text verka enklare än en lång. 

Inget av måtten LIX och OVIX kräver grammatisk korrekthet. Ord kan vara böjda fel och 

ofullständiga meningar kan förekomma utan att detta skulle märkas på måtten. Måtten har 

brister men de kan ändå ge en stark riktlinje för om en text är lättläst eller inte (Lundberg & 

Reichenberg, 2008). För att lyssnaren ska förstå så mycket som möjligt av en text är det 

vanligt att förenkla budskapen genom att exempelvis precisera budskapet, förenkla 

satsbyggnaden eller byta ut krångliga ord. 

OVR står för ordvariationsratio, måttet är enklare att läsa ut än OVIX och det påstås enligt 

Herdan (1964) vara oberoende av textmängd, det ka alltså användas även på korta texter. 

OVR räknas ut med formeln:  

OVR = log(typer)/log(tokens) 
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2.3 Enkätutformning 

Vid skapandet av ett frågeformulär behöver en avvägning göras mellan informationsbehov 

och hur mycket tid och engagemang som kan förväntas från deltagaren (Holme & Solvang, 

1991, sid. 178-179). Enkäter passar tyvärr inte alla människor, enkäter kan till exempel 

skrämma deltagare med lite läsvana, låg utbildning eller som inte behärskar svenska språket 

(Ejlertsson, 2005, s. 13). Det finns också gränser för frågeformulärets omfattning, blir det för 

stort kan bortfallet öka kraftigt och deltagarnas svar kan även bli mindre seriösa (Holme & 

Solvang, 1991, sid. 178-179). Antalet frågor bör begränsas till 40-50 stycken och det innebär 

att enkäten inte bör ta längre än en halvtimme att fylla i (Ejlertsson, 2005, s. 12). 

Enligt Ejlertsson (2005, s. 52-88) finns en rad regler som bör tas i beaktande vid skapandet av 

enkätfrågor, dessa är följande: 

 Enkelhet i språket – språket bör vara målgruppsanpassat och så enkelt som möjligt. 

 Entydiga frågor – det ska endast gå att tolka frågorna på ett sätt. 

 Precisera tids- och rumsangivelser – klargöra och sätta gränser.  

 Ej ledande frågor – formulera så neutralt som möjligt. 

 Undvik negationer – skriv frågor utan negationer så långt det är möjligt. 

 Försiktighet med kunskapsfrågor – det är svårt att veta om deltagaren kollat upp 

svaret eller inte. 

 En fråga åt gången – när det förekommer flera frågor i samma fråga vet man inte 

vilken fråga deltagaren svarat på. Det kan vara så att en person håller med om det ena 

men inte det andra och därför blir det också svårt att svara. 

 Ett svar åt gången – använd endast svarsalternativ som hör ihop med frågan. 

 Ej omotiverat långa frågor – frågan ska inte vara längre än nödvändigt.  

 Minnesfaktorn – frågor ska vara i närmaste tiden för att inte riskera att deltagaren 

gissar istället för att svara som det är.  

 Sparsamt med hypotetiska frågor – svaren på dessa frågor stämmer oftast inte 

överens med verkligheten. 

 Ej alltför känsliga frågor – exempelvis inkomster, alkohol, sexuella förhållanden, 

kriminalitet och så vidare. 

 Motivera omotiverade frågor – en fråga som för deltagaren kan kännas omotiverad 

behöver förklaras. 

 Socialt önskvärda svar – de som svarar överdriver lätt svaren för att passa in på det 

som är socialt önskvärt. För att motverka detta kan frågan inledas med 

avdramatiserande information. 

 Svarsalternativ ömsesidigt uteslutande – varje svarsalternativ får endast finnas en 

gång. 

 Svarsalternativen uttömmande – alla tänkbara svarsalternativ ska finnas med. 
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 Försiktighet med ja/nej-svar – i vissa fall är det inte lämpligt att endast ha 

svarsalternativen ja och nej. 

 Att selektera svarskategorier – om följdfrågorna endast gäller de som svarat på ett 

specifikt sätt ska de som inte svarat så inte behöva svara på dessa följdfrågor. 

 Svarsalternativens ordning – försök att ha samma ordning på svarsalternativ så långt 

som möjligt. 

 Symmetri i svarsalternativen – det ska finnas symmetri i svarsalternativen så att det 

finns lika många positiva som negativa alternativ.  

 Udda eller jämnt? – ett udda antal svarsalternativ förespråkas eftersom man då inte 

tvingas att ta ställning till sådant som man egentligen inte bryr sig om. 

 Matrisfrågor – fördelen är att det tar mindre plats men nackdelen är att en del 

personer inte förstår instruktionerna och därför inte kan svara på dessa frågor. Det är 

bättre med flera små än en stor matris.  

 Rangordningsfrågor – man bör fundera på ifall man tror att deltagarna klarar av att 

rangordna alla alternativ eller om det är bättre att exempelvis be dem kryssa i de två 

viktigaste alternativen. 

 Bakgrundsfrågor – kan vara frågor om kön, ålder, utbildning, familjeförhållanden 

och sysselsättning. 

Det är också viktigt att enkäten ger ett seriöst intryck för att fler ska svara så uppriktigt som 

möjligt (Ejlertsson, 2005, s. 93).  

3 Metod 

För att ta reda på om det fanns en språkprofil som var bättre än den andra och hur man ger 

användaren en tydlig förståelse för kustväderuppläsningar skapades en enkät. Detta 

resulterade i 125 stycken enkätsvar där 46 stycken valdes bort eftersom de endast svarat på 

första sidan i enkäten och därför inte kunde analyseras. Kvar blev 79 stycken deltagare, 

utspridda i olika delar av landet.  

3.1 Antal språkprofiler 

Uppdraget från början var att utvärdera vilken av tre olika språkprofiler som var bäst. Detta 

var inte alla nöjda med, därför utökades det med en språkprofil till, då fyra olika språkprofiler. 

Eftersom man inte såg några större skillnader på de tre första språkprofilerna slogs dessa ihop 

till en och samma och resulterade i två språkprofiler. Dessa två skrevs om till manus som 

kontrollerades mot enkäten för att se att alla frågor gick att svara på. Några av de frågor som 

inte gick att svara på ändrades och de frågor som inte gick att ändra gjorde istället att manuset 

fick ändras. Även kontaktpersonerna på transportstyrelsen hade åsikter om manuset och det 

ändrades också utifrån dessa åsikter om exempelvis meningsuppbyggnad.  
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3.2 Beskrivning av språkprofilerna 

Kustväderuppläsningarna är en översikt för hela Sverige som innehåller varningar, 

temperaturer, vindar och en långtidsprognos. Det som skiljer de två språkprofilerna åt mest är 

språket. Språkprofil A har ledigt språk och språkprofil B har strikt språk, fortsättningsvis 

kommer dessa två språkprofiler att benämnas med endast språkprofil A och språkprofil B.  

Tabell 2. Översikt över de två olika språkprofilernas struktur. 

Språkprofil A Språkprofil B 

En översikt för hela Sverige. Översikt för hela Sverige. 

Varningar (kuling, dimma, åska). Översikt för det som hänger ihop med 
prognosområdet. 

Långtidsprognos för lämplig tid. Minst 5 
dygn. 

Långtidsprognos för lämplig tid. Minst 5 dygn. 

I fall av svårbedömt väderläge ska det 
nämnas. 

Varningar (kuling, dimma, åska). 

 

Den andra språkprofilen är kortare än den första vilket innebär att det är mycket information 

på ”lite plats”. Det kan diskuteras om detta är en för- eller nackdel. Strukturmässigt skiljer de 

sig lite åt (Tabell 2) eftersom varningarna är tidigare i språkprofil A än i språkprofil B. 

Språkprofil B har även en översikt som hör ihop med prognosområdet som språkprofil A inte 

har. Det är svårt att säga om den ena språkprofilen skulle vara bättre än den andra bara genom 

att se till dessa strukturer. Både manusen (Bilaga 1) till språkprofil A och språkprofil B ser 

innehållsmässigt ungefär likadana ut men innehållet presenteras på olika sätt. I språkprofil A 

är meningarna mera vardagliga och det är inga siffror för exempelvis hur lågt eller högt ett 

högtryck eller lågtryck är, den har också ett lite mera vardagligt språk än språkprofil B med 

ett strikt språk. Meningsuppbyggnaden skiljer sig också, språkprofil B har korthuggna 

meningar innehållande mycket information medan språkprofil A har mera utfyllnadsord med 

vardagligt språk. 

Enligt LIX-värdena (Tabell 3) är de två texterna utan varning lättlästa och de två texterna med 

varning medelsvåra. Enligt OVIX – värdena är språkprofil A mer lättläst än språkprofil B 

eftersom båda dessa texter fått lägre värden än de två texterna med språkprofil B. 

Ordvariationsration är väldigt lika, denna säger därför inte så mycket om hur lättlästa de olika 

språkprofilerna är.  

  



11 

 

Tabell 3. LIX, OVIX och OVR för de olika språkprofilerna

Språkprofil A, utan varning 

Läsbarhetsindex (LIX) 37 

Ordvariationsindex (OVIX) 89,96 

Ordvariationsratio (OVR) 94,55 % 

 

Språkprofil B, utan varning 

Läsbarhetsindex (LIX) 39 

Ordvariationsindex (OVIX) 122,62 

Ordvariationsratio (OVR) 94,35 % 

 

Språkprofil A, med varning 

Läsbarhetsindex (LIX) 44 

Ordvariationsindex (OVIX) 66,81 

Ordvariationsratio (OVR) 91,78 % 

 

Språkprofil B, med varning 

Läsbarhetsindex (LIX) 44 

Ordvariationsindex (OVIX) 102,42 

Ordvariationsratio (OVR) 95,12 % 

3.3 Ljudfiler till enkät 

För att kunna representera språkprofilerna i enkäten skrevs fyra stycken manus (Bilaga 1) 

utifrån de beskrivningar (Tabell 2) som fanns, ett manus för väder med varning och ett för 

väder utan varning för båda språkprofilerna. De fyra manusen användes sedan vid uppläsning 

av en meteorolog på SMHI. Detta resulterade i ljudfiler som användes i enkäten.  

3.4 Utformning av enkät 

Enkäten tillverkades i ett webbaserat enkätverktyg som heter APSIS. Frågorna gjordes allt 

eftersom utifrån frågeställningarna. Ejlertssons (2005, s. 52-88) regler vid utformning av 

enkäter togs hänsyn till förutom ”försiktighet med kunskapsfrågor”. Anledningen till att 

enkäten innehåller många kunskapsfrågor är för att detta var en nödvändighet för att kunna få 

en bild över vilka uppgifter de svarat rätt på. Några frågor användes från några av 

Transportstyrelsens existerande enkäter. Scenarion och uppgifter utformades och lades till i 

enkäten. När det första utkastet var klart gjordes ett pilottest med handledare och 

uppdragsgivare och enkäten förbättrades sedan utifrån deras kommentarer och åsikter. De 

funktionaliteter som inte fanns inbyggda i enkätverktyget fick lösas med hjälp av 

programmering. HTML-kod kunde läggas till i enkäten och det gjorde exempelvis ljudklipp 

och uppgifter möjliga att ha med. Tyvärr fungerade det inte i alla webbläsare, koden ändrades 

därför många gånger och testades i olika webbläsare och tillslut fungerade det i alla nyare 

webbläsare. 
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Båtvanor Scenario Uppläsning Informationsfråga

Åtgärdsfråga
Två 

informationsfrågor
Två 

uppfattningsuppgifter
Egna åsikter

 

Figur 1. De olika stegen i enkäten.  

Strukturen i enkäten gjordes enligt ovan (Figur 1). Enkäten utformades så att testdeltagaren 

får svara på några korta frågor om sig själv och sina båtvanor. Efter dessa inledande frågor 

följer beskrivningar av flera olika situationer han eller hon kan befinna sig i, personen får 

själv välja ett scenario som denne tycker passar och även välja vilken av två olika skärgårdar 

att utgå ifrån i resterande del av enkäten. Därefter finns ett testljud följt av att personen får 

lyssna på en slumpvis utvald uppläsning av kustvädret endast en gång. Den första uppgiften 

som testdeltagaren ska försöka lösa är att svara på frågor om innehållet i uppläsningen. 

Frågorna varierar beroende på valt scenario och kan exempelvis vara om det ska börja åska 

eller vilket håll vinden kommer vrida sig åt. Den andra uppgiften går ut på att placera ut bilder 

på moln, temperaturer och pilar på en Sverigekarta, man ska då försöka återskapa väderbilden 

från morgondagens väder utifrån uppläsningen man hört. Tredje uppgiften går ut på att välja 

vilken väderbild som passar ihop med väderuppläsningen utifrån sex stycken olika alternativ 

för dagens väder. Slutligen får deltagarna svara på några kompletterande frågor om vad de 

tyckte och vad som kan förbättras med väderuppläsningen. Se hela enkäten i bilaga 2. 

Försöksdeltagarna skickade in sina svar anonymt men fick välja själva att skriva med sin 

mejladress om de ville vara med i en utlottning. Frågorna är inom Ejlertssons (2005, s. 12) 

gräns för max antal frågor i en enkät, han anser att det inte bör vara fler än 40-50 stycken. 

Denna enkät innehåller 27 stycken frågor där vissa skiljer sig åt beroende på vad som svaras. 

3.5 Rättning av enkät 

För att slippa all hantering och rättning manuellt 

skapades en rättningsfunktion i kartuppgiften så att 

det rättades själv. Uppgiften bestod i att placera ut 

rätt vädersymboler på en karta (Figur 2). Val av rätt 

symboler kunde ge 70 %. Val av rätt position kunde 

ge 20 %. Valdes nästan rätt symboler (exempelvis 

12 grader istället för 13) kunde man få 10 %. 

    1.                2.     3.               4.  

5.            6.   7.                8. 
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Utifrån dessa tre skapades ett resultat för varje person som representerade hur bra personen 

löst uppgiften. Max poäng i uppgiften var 100. För att undvika att deltagaren laddade om 

sidan och försökte igen om denne fått ett lågt resultat krypterades resultatet till två bokstäver 

och en siffra. Detta krypterade värde fick deltagaren själv skriva in i nästföljande fråga. Vid 

analys av värdena 0-100 fick deltagaren ett poäng för 0-33, två poäng för 34-66 och tre poäng 

för 67-100. De andra uppgifterna hade rätt och fel, dessa rättades manuellt.  

Utifrån svaren på enkäterna rättades uppgifterna och poängen räknades ihop. De krypterade 

värdena lästes av och betygsattes. Poängen delades in i tre olika kategorier: information, 

åtgärd och uppfattning. Detta för att kunna se om det var skillnad mellan de olika kategorierna 

eller inte. De mejladresser som fanns med i resultaten togs bort innan analys för att det inte 

skulle gå att koppla någon personlig information till svaren. 

3.6 Försöksdeltagare 

Deltagarna rekryterades på tre olika sätt. Genom Stockholmradios användare av VHF, 

enkäten skickades ut till cirka 350 personer som alla var utspridda i större delen av landet och 

i olika åldrar. Cirka 300 stycken mejladresser ordnade Transportstyrelsen, dessa deltagare har 

gått navigationskurser på Medborgarskolan. En länk till enkäten lades också upp på en 

Facebook-sida som heter Upptäck båtlivet. Av 74 deltagare var 62 stycken män och 12 

stycken kvinnor. Åldrarna var utspridda men mer än hälften var mellan 45 och 74 år. 

3.7 Metoddiskussion 

Enkäten frångår verkliga situationer eftersom deltagaren inte är i skärgården när denne lyssnar 

och kan bedöma vädret utifrån hur läget faktiskt är på riktigt. Önskvärt hade varit att utföra 

detta test i en verklig situation men det skulle krävas mycket mera tid och det skulle inte vara 

ett jämförbart resultat att testa i april när tjänsten bara används maj till september. 

Anledningen till att enkäten innehöll ganska många frågor berodde på att det var bättre att 

samla in för mycket data och inse att allt kanske inte behövdes än att samla in för lite data och 

sakna någonting vid analysen. Efter analysen färdigställts ansågs många av frågorna i enkäten 

onödiga. Dessa frågor kunde alltså ha tagits bort innan utskicket för att få fler 

försöksdeltagare eftersom det är lättare att få hög svarsfrekvens om det är färre frågor då det 

tar kortare tid ju färre frågor som ställs.  
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Mycket fokus har legat på att framställa en bra enkät som ska hjälpa till att nå syftet. 

Enkätverktyget har begränsat mig eftersom det endast finns ett begränsat antal funktioner i 

det. Det var möjligt att lägga till HTML-kod men svar från koden gick inte att koppla ihop 

med andra svar i enkäten. Därför fick det lösas genom att HTML-uppgifterna fick generera ett 

svar som försöksdeltagaren själv fick skriva in i efterföljande fråga. Detta är inte optimalt 

eftersom det inte går att veta om försöksdeltagaren skriver in svaret denne fått eller hittar på 

någonting annat eller läser fel.  

Utformningen av scenariorna och uppgifterna till enkäten var svår eftersom min kompetens 

inom exempelvis fiske och segling är relativt liten, med handledarnas hjälp resulterade detta 

dock i ett flertal olika scenarion. Scenarion valdes att ha med för att deltagarna skulle ha ett 

mål när de lyssnade på kustväderuppläsningen. Ett antal olika scenarion valdes för att 

användaren skulle kunna tänka sig in i en situation som han eller hon vanligtvis befinner sig i 

och för att få frågor som passar ihop med den situationen, exempelvis ska en seglare få frågor 

om fiske och en seglare frågor om segling.   

Testljudet finns för att testdeltagaren ska se till att ha högtalarna på och ha lagom hög volym. 

Anledningen till att man bara får lyssna på kustvädret en gång i enkäten är för att 

kustväderuppläsningen sänds via radio och därför blir det mer verklighetstroget. Dock kan 

man tyvärr klicka bakåt i enkäten och lyssna en gång till men då slumpas det fram en ny fil.  

Efter pilotstudien byttes de olika frågorna som var till respektive scenario ut mot 

gemensamma frågor för alla scenarion för att kunna analysera resultaten på ett bra sätt. Några 

frågor formulerades om och några lades det till alternativ på som saknades.  

4 Resultat 

Utifrån svaren på enkäterna har några olika aspekter analyserats och här följer resultaten. Det 

är kvantitativa svar där resultaten visas i diagram och tabeller, dessa diskuteras sedan i 

diskussionsdelen.  

4.1 Språkprofiler 

En jämförelse mellan antal rätt svar på uppgifter i språkprofil A och språkprofil B. 
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Figur 4. Medelrankningar över språkprofil A och språkprofil B, både med och utan varning. 

Staplarna visar medelvärden på antal rätt på alla frågor i enkäten. Fler svarade rätt på frågorna 

vid språkprofil A än vid språkprofil B (p < 0,05). 

Enkätsvaren visade en signifikant skillnad på att deltagarna svarade fler rätt vid språkprofil A 

än vid språkprofil B (Figur 4). Det gav en statistisk signifikant skillnad mellan språkprofil A 

och språkprofil B (Mann-Whitney U= 462,5, N=79, p < 0,05 two tailed). Medelvärde 

språkprofil A = 46,72 och medelvärde språkprofil B=31,10. 

Tabell 5. De olika språkprofilernas medelrankning och medelvärde.  

Språkprofil N Medelrankning Medelvärde 

B, utan varning 22 30,23 4,23 

B, med varning 14 36,14 4,57 

A, utan varning 19 44,26 5,05 

A, med varning 24 47,83 5,21 

 

Kruskal-Wallis test visar signifikant skillnad mellan språkprofil A och språkprofil B (Chi-

Square = 8,32, N=79, p < 0,05). Resultaten visar på att de som presterat bäst är de som lyssnat 

på språkprofil A, med varning (Tabell 5). 
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4.1.1 Uppfattning 

Uppgifterna i enkäten som deltagarna skulle lösa för att se hur de uppfattat väderuppläsningen 

resulterade i tendenser att de har fått fler rätt på uppgifter om de lyssnat på språkprofil A än 

på språkprofil B (Figur 5). 

 

Figur 5. Medelvärden för korrekt utförda uppfattningsfrågor. Fler utförde rätt åtgärd vid 

språkprofil A än vid språkprofil B (p > 0,05). 

Det gav en statistisk icke signifikant skillnad mellan språkprofil A och språkprofil B (Mann-

Whitney U= 604, N=79, p > 0,05 two tailed). Medelvärde språkprofil A= 43,58 och 

medelvärde språkprofil B=35,26. 

4.1.2 Information 

Svaren på de frågor i enkäten som konkret handlade om vad de hört i uppläsningen visade på 

tendenser att deltagarna svarade fler rätt när de hört språkprofil B än språkprofil A (Figur 6). 

 

Figur 6. Medelvärden för korrekt utförda informationsfrågor. Fler utförde rätt åtgärd vid 

språkprofil A än vid språkprofil B(p = 0,052). 
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Det gav en statistisk icke signifikant (men väldigt nära signifikans) skillnad mellan 

språkprofil A och språkprofil B (Mann-Whitney U= 590,5, N=79, p = 0,052 two tailed). 

Medelrankning språkprofil A= 43,88 och medelrankning språkprofil B=34,87. 

4.1.3 Åtgärd 

Till varje scenario fanns det en fråga där man måste komma ihåg vad man hört och sedan 

svara på hur man skulle agera i en specifik situation. Ett exempel på en fråga är ” Du vill vara 

i skydd för vinden, vilken sida av ön väljer du?” med följande svarsalternativ. Dessa frågor 

gav signifikant skillnad på att språkprofil A var bättre än språkprofil B (Figur 7). 

 

Figur 7. Medelvärden för korrekt utförda åtgärdsfrågor. Fler utförde rätt åtgärd vid 

språkprofil A än vid språkprofil B (p < 0,05). 

Det gav en statistisk signifikant skillnad mellan språkprofilerna (Mann-Whitney U= 569,5, 

N=79, p < 0,05 two tailed). Medelrankning språkprofil A= 44,34 och medelrankning 

språkprofil B=34,25. 

4.2 Talhastighet 

74 stycken deltagare svarade på hur de uppfattade talhastigheten. Svaren visar att flesta tyckte 

att talhastigheten var lagom och några tyckte att den var lite för snabb eller alldeles för snabb, 

ingen tyckte att talhastigheten var lite för långsam eller alldeles för långsam (Figur 3).   
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Figur 3. Diagram över deltagarnas upplevelse av talhastighet. Samlade värden för båda 

språkprofilerna. 

För att se om talhastigheten upplevdes olika mellan språkprofilerna delas dessa upp och 

jämförs även med de verkliga talhastigheterna.  

Tabell 4. Den upplevda talhastighetens medelrankning och medelvärde samt den faktiska 

talhastigheten för respektive språkprofil med och utan varningar. 

Språkprofil N Medelrankning Medelvärde Talhastighet  

(ord per minut) 

 

A, med varning 22 44,18 1,82 109  

B, med varning 13 40,46 1,69 175  

A, utan varning 20 34,08 1,45 135  

B, utan varning 20 31,34 1,37 117  

 

Kruskal-Wallis test visar icke signifikant skillnad mellan de olika språkprofilerna (Chi-Square 

= 5,52, N=74, p > 0,05). Det visar på tendenser att språkprofil A, med varning upplevs ha 

högst talhastighet och språkprofil B, utan varning upplevs ha lägst talhastighet (Tabell 4). 

Däremot kan vi se i samma tabell (Tabell 4) att språkprofil B med varning hade flest (175) 

antal ord per minut och språkprofil A med varning hade minst (109) antal ord per minut. 
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4.3 Minnesmetod 

I enkäten fanns en fråga om minnesmetod där deltagaren fick svara på om denne antecknat, 

inte antecknat eller upprepat informationen för sig själv för att minnas bättre. Det visade 

tendenser på att deltagarna som svarade nej på frågan om de antecknat eller upprepat 

informationen fick fler antal rätt än de som antecknat eller upprepat informationen (Tabell 6).  

Tabell 6. Jämförelse på antal rätt beroende på om deltagaren antecknat, inte antecknat eller 

upprepat informationen när han eller hon lyssnat. 

Minnesmetod N Medelrankning Medelvärde 

Anteckna 30 38,48 4,73 

Anteckna inte 37 42,64 4,92 

Upprepa 12 35,67 4,50 

 

Kruskal-Wallis test visar icke signifikant skillnad mellan de som antecknat, inte antecknat och 

de som upprepat informationen (Chi-Square = 11,11, N=79, p > 0,05).  

4.4 Erfarenhet av VHF 

Frågan om vilken erfarenhet av VHF deltagaren har visar på tendenser att de deltagare med 

mer erfarenhet (3-4) har klarat fler uppgifter än de med lite erfarenhet (0-1) med undantag för 

de som svarat 2 som klarat det bäst (Tabell 7). 

Tabell 7. Medelrankning och medelvärde för personer med olika mycket erfarenhet. 0 = 

Ingen erfarenhet av VHF, 4= Stor erfarenhet av VHF. 

Erfarenhet N Medelrankning Medelvärde 

0 17 36,12 4,59 

1 16 36,91 4,63 

2 8 50,06 5,25 

3 11 42,32 5,00 

4 27 40,35 4,78 

 

Kruskal-Wallis test visar icke signifikant skillnad mellan de fem olika erfarenheterna (Chi-

Square = 2,58, N=79, p > 0,05).  
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4.5 Resultatsammanfattning 

De samlade resultaten visade att fler deltagare svarade rätt på frågorna vid språkprofil A än 

vid språkprofil B. Uppdelat visar resultaten på att de som presterat bäst är de som lyssnat på 

språkprofil A, med varning. Kategoriseringsuppdelat i uppfattning, information och åtgärd 

visar på tendenser att de som lyssnat på språkprofil A svarade flera antal rätt än de som 

lyssnat på språkprofil B.  

De samlade värdena på deltagarnas uppfattning av talhastighet var att de flesta tyckte att den 

var lagom och några tyckte att den var lite för snabb eller alldeles för snabb, ingen tyckte att 

talhastigheten var lite för långsam eller alldeles för långsam (Figur 3).  

De uppdelade värdena på deltagarnas uppfattning av talhastighet visar på tendenser att 

språkprofil A, med varning upplevs ha högst talhastighet och språkprofil B, utan varning 

upplevs ha lägst talhastighet (Tabell 4). Vi kan också se i samma tabell (Tabell 4) att 

språkprofil B med varning hade flest (175) antal ord per minut och språkprofil A med varning 

hade minst (109) antal ord per minut. 

De som inte använt sig av någon minnesmetoderna visar tendenser på att svara fler antal rätt 

än de som antecknat eller upprepat informationen. Det visar också på tendenser att de 

deltagare med mer erfarenhet (3-4) har klarat fler uppgifter än de med lite erfarenhet (0-1) 

med undantag för de som svarat 2 som klarat det bäst. 

Deltagare med mer erfarenhet av VHF (3-4) har klarat fler uppgifter än de med lite erfarenhet 

av VHF (0-1) med undantag för de som svarat 2 som klarat det bäst. 

5 Diskussion 

Eftersom kustväderprognoserna sänds via radio och därför endast är envägskommunikation är 

det viktigt att varningar och framförallt dåligt väder når mottagaren på rätt sätt så att 

mottagaren inte utsätter sig för risker i onödan. Att ge sig ut i dimma eller åska kan få stora 

konsekvenser. Det är också viktigt för lyssnarna att få reda på vilket väder det är för att veta 

om man exempelvis kan ge sig ut och fiska eller bada eller om man hellre ska vänta till en 

annan dag.  

5.1 Språkprofiler 

Att ha två olika språkprofiler som skiljer sig på flera olika plan gör det mera funktionellt för 

att välja vilken profil som är bäst, men det är mindre tydligt exakt vad i profilen som gör att 
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den ena är bättre än den andra än om man exempelvis gjort flera test där de olika profilerna 

endast skiljt sig åt med avseende på en variabel. Detta var tyvärr inte möjligt då detta hade 

tagit betydligt mycket längre tid och flera olika enkäter hade behövts skickas ut.  

Det som skiljer språkprofilerna tydligast åt är språket och det sammanslagna resultatet visar 

på signifikant skillnad att språkprofil A är bättre än språkprofil B vid kustväderuppläsning. 

Deltagarna svarade mest rätt efter att ha lyssnat på språkprofil A, vad kan det bero på? Är det 

för att man är van att höra liknande språk, att det var enklare meningsuppbyggnad, att det var 

enklare att förstå, att det var lättare struktur? Flera av dessa faktorer, och kanske även andra 

än de nämnda har antagligen haft betydelse men olika mycket för olika personer. Det är 

sannolikt individuellt vad som är bra meningsuppbyggnad, talhastighet och så vidare för den 

enskildes förståelse.   

Vid uppdelning av resultatet i mindre delar kan mera information fås ut för en bättre förståelse 

för vad som är bra och inte och varför. De tre olika kategorierna gav signifikant skillnad på 

åtgärdsfrågorna och nära signifikans på uppfattningsuppgifterna medan det inte var någon 

signifikant skillnad på informationsfrågorna. Detta tyder på att om man endast skulle svara på 

frågor om vad som sagts i en väderuppläsning skulle båda språkprofilerna fungera ungefär 

lika bra men om man lägger till de andra två kategorierna är ledigt språk betydligt mycket 

bättre. Detta beror antagligen på att det är olika sorters uppgifter, att det är ganska enkelt att 

svara på bara vad man har hört men att det är svårare att svara på hur man skulle agera i en 

specifik situation om man inte helt förstått väderuppläsningen. 

5.2 Talhastighet 

Det faktum att ingen upplevde talhastigheten som lite för långsam eller alldeles för långsam 

tyder på att talhastigheten för kustväderuppläsning inte bör vara över 175 ord per minut. 

Anledningen till att de upplever talhastigheten som snabb är troligen för att det är mycket 

information att ta in och bearbeta på kort tid. Att de olika språkprofilerna med och utan 

varningar uppfattades annorlunda än den faktiska talhastigheten är intressant. Rimligtvis 

borde den med högst talhastighet uppfattas som snabbast men så var inte fallet. Det beror 

troligen på att det är olika innehåll i de olika språkprofilerna med och utan varning. Båda 

profilerna med varning innehöll alltså mera information att ta in och därför upplevs det som 

att informationen presenteras snabbare även fast det i själva verket inte är så.  

Att deltagarna ansåg att talhastigheten var lagom eller lite och mycket för snabb stämmer bra 

överens med tidigare forskning. Visserligen står det ingenting om vilken hastighet Amnell et 
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al. (2011) använt, bara att den var långsam, normal och snabb vilket egentligen skulle kunna 

betyda vad som helst. Det hade varit bra om de skrivit ut ord per minut eller liknande mått för 

att kunna ha någonting att jämföra med. Deras resultat visade i alla fall att den mest 

fördelaktiga talhastigheten för språkförståelsen är långsam. I Adank och Delvins (2010) studie 

blev också reaktionstiden längre och deltagarna svarade fel fler gånger vid snabb hastighet.  

Om man bara kan lyssna på vädret via radio är det viktigt att hinna anteckna och eller rita 

väderförhållanden. Det är svårt att läsa upp vädret i samma hastighet och tillräckligt långsamt 

för att detta ska hinnas med och samtidigt vara säker på att hinna med allt inom den 

disponibla tiden. Det är dock också viktigt att det inte blir för långsamt tal eftersom det då blir 

svårt att höra vad som sägs då fokus läggs på enskilda stavelser istället för ord och det är lätt 

att bli uttråkad och sluta lyssna. Enligt Hansson (2001) är det bra med tydlig artikulation men 

det är såklart viktigt att inte artikulera alldeles för tydligt eftersom det då blir jobbigt att 

lyssna. Hansson (2001) skriver att radiopubliken föredrar att man artikulerar tydligt. Men att 

artikulera varje bokstav var för sig låter konstigt och är jobbigt att lyssna på en längre stund. 

Det är därför en övervägning som behöver göras för vad som är lagom mycket artikulation. 

Man vill att alla tydligt ska höra vad som sägs utan att bli irriterade eller trötta på att lyssna 

för att det blir för många stavelser för att höra vilket ord det faktiskt är.  

Enligt Hansson (2001) siktar de på Eko-redaktionen att prata i ungefär 130-140 ord per minut. 

I resultatet (Tabell 4) kan vi se att det endast är språkprofil A, utan varning som håller sig 

inom de ramarna. Språkprofil B, utan varning och språkprofil A, med varning är långsammare 

och språkprofil B, med varning är snabbare. Om detta är bra riktlinjer även för 

kustväderuppläsning är svårt att säga men enligt testdeltagarna tyckte de flesta att det var 

lagom hastighet eller lite för snabbt.  

5.3 Minnesmetod och VHF 

De som antecknade under uppläsningen hade färre antal rätt än de som inte antecknat. Detta 

beror förmodligen på att det är lätt att missa information medan man skriver samtidigt. Men 

en fördel är att det som antecknas finns bevarat så länge lyssnaren vill spara det.  

Erfarenheten av VHF spelade också en icke signifikant roll för hur många uppgifter 

deltagarna svarade rätt på. De med mer erfarenhet (3-4) svarade rätt på fler uppgifter än de 

med lite erfarenhet (0-1) med undantag för de som svarat 2 som klarat det bäst. Dock är detta 

en uppskattning av vad de själva anser att de har för erfarenhet på en skala i fem olika steg det 

kan därför vara lite missvisande. För att undvika denna svårighet att tolka om samma person 
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skattat sin erfarenhet olika kunde frågan ha ställts annorlunda, exempelvis hur ofta personen 

lyssnar på kustväderuppläsning via VHF under sommarhalvåret.  

5.4 Korttidsminne och detaljnivå 

En problematik med kustväderuppläsningen är att den är längre än 30 sekunder vilket 

Peterson och Peterson (1959) påstår är den tid informationen kan hållas i korttidsminnet. 

Dessutom skriver de att ifall korttidsminnet blir aktiverat med ny information innan den 

hunnit lagrats i långtidsminnet minskar möjligheten för att den lagras alls. En lösning på detta 

problem skulle vara att ha längre pauser för att hinna ta in informationen och lagra lite av den 

i långtidsminnet innan det fylls på med ny information till korttidsminnet. Det känns dock 

ganska opraktiskt att ha långa pauser i radio.  

Detaljer kan vara viktiga för vissa personer medan andra inte bryr sig alls om dem. Detta kan 

vara en förklaring till att språkprofil A visade sig vara bättre än språkprofil B. Många förstår 

nog exempelvis inte vad det betyder att ett lågtryck på ett specifikt antal hektopascal rör sig in 

över ett område. Det finns absolut personer som gör det men troligtvis vill majoriteten att det 

förklaras på ett enklare sätt så att så många som möjligt kan förstå vad som sägs i kustvädret.  

5.5 Förståelse och struktur 

Det är viktigt att kunna förstå vad som menas i kustväderuppläsningen så att inte någon får 

felaktiga uppfattningar och gör tolkningar på ett felaktigt sätt. Gigerenzer (2002) har ett bra 

exempel på att patienter tolkade det han sa på ett helt annat sätt än han menade. Även 

sannolikheterna i studien av Gigerenzer et al. (2005) tolkades på väldigt olika sätt. För att 

förhindra detta kan man använda sig av så enkla ord som möjligt och tänka på att använda så 

enkla meningar som möjligt.  

Att det är viktigt att strukturen på meningarna är enkla visade Montgomery et al. (2008). De 

tog nämligen mycket längre tid att bearbeta komplexa meningar jämfört med enkla meningar. 

Detta förklaras med att lyssnaren måste hålla en komplex mening i arbetsminnet medan en 

enkel mening kan tolkas allt eftersom och orden kan läggas ihop med varandra. Strukturen bör 

vara enkel i tal enligt Linell (1982) eftersom talet är kortlivat och svårare att få en överblick 

över än skriften.  

5.6 LIX och OVIX 

Måtten LIX och OVIX är båda gjorda för texter men eftersom det finns manus till 

kustväderuppläsningarna borde dessa ändå kunna appliceras på dem. Måtten kan vara bra 
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riktlinjer men det finns såklart nackdelar med dem båda eftersom inget av måtten tar hänsyn 

till alla kriterier för en lättläst text. En nackdel med LIX är tillexempel att går det går skriva 

svårförståeligt och ändå få ett lågt LIX-värde. LIX tolkar även kokade som svårare än kokar 

eftersom det förstnämnda ordet har en till bokstav. En nackdel med OVIX är att en lång text 

inte behöver innehålla fler unika ord bara för att den innehåller fler ord vilket gör att måttet 

kan visa orättvisa värden. Inget av måtten LIX och OVIX kräver grammatisk korrekthet. Ord 

kan vara böjda fel och ofullständiga meningar kan förekomma utan att detta skulle märkas på 

måtten. Måtten har brister men de kan ändå ge en stark riktlinje för om en text är lättläst eller 

inte. Tolkningen av läsbarhetsindex (Tabell 1) verkar rimlig för de fyra olika manusen 

eftersom dessa är tänkta att kunna förstås av alla. De båda texterna utan varning är enligt 

tabellen lättlästa och de texterna med varning är medelsvåra.  

5.7 Framtida forskning 

Språkprofil A och språkprofil B kanske är bra för olika sorters personer. Det skulle därför 

vara bra att göra en liknande enkätstudie med större fokus på vem det är som svarar och se 

ifall det har stor betydelse eller inte. En idé skulle vara att man kan välja bland olika 

funktioner, exempelvis olika sorters språk, talhastighet och så vidare eller välja bland olika 

profiler.  

För att se hur mycket exempelvis talhastighet och artikulation spelar roll kan man göra olika 

test där man endast manipulerar en av dem i taget. Det kan då ge riktlinjer för exempelvis 

vilken talhastighet som är lämplig vid sådana uppläsningar. 

Det skulle vara intressant med en workshop där två meterologer sitter med ryggarna mot 

varandra och den ena beskriver en vädersituation för den andra som ritar den utan att ställa 

några frågor. Sedan ge samma uppgift till två personer som inte är meterologer och analysera 

vad som händer. Utifrån detta kan riktlinjer för vilket språk de använder sig av när de försöker 

förklara en vädersituation. 

I vidare forskning kan de kvalitativa svaren användas (Bilaga 3). Resultaten kan delas in i 

teman och analyseras grundligt. Dessa kan också med fördel kompletteras med intervjuer och 

observationer med personer som ofta lyssnar på kustvädret för att få en tydligare bild av hur 

de använder kustvädret i verkliga livet. 
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5.8 Efterord  

Denna undersökning kommer antagligen att leda till en förändring avseende hur väder sänds 

ut till sjöfarare runt om i landet. Slutsatserna är att användaren förstår språkprofil A bättre än 

språkprofil B i kustvädersammanhang. Det verkar också vara viktigt att ha enkla meningar 

och att talet är långsamt för att kunna förstå vad som sägs och hinna med anteckningar. 

Utifrån resultaten valde transportstyrelsen och SMHI att använda språkprofilen A med ledigt 

språk. De diskuterade sig också fram till att de ska ha lite långsammare tal och tydligare 

pauser eftersom det verkar vara vad användarna behöver för att hinna med. De bestämde sig 

även för att göra tydligare struktur och samma struktur varje gång eftersom lyssnaren ville 

kunna känna igen sig. För att förenkla för lyssnaren pratade de om att skapa en 

anteckningsmall som man kan fylla i allt eftersom man lyssnar för att inte missa information 

medan man antecknar. Mallen är tänkt att vara visuell så att man enkelt kan kryssa i rätt 

vindriktning och så vidare.   
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Bilaga 1. Manus 

1. Språkprofil A, utan varning 

Välkommen till Transportstyrelsens kustväderprognos, jag heter Sofia Söderberg, meteorolog 

på SMHI. Prognosen är utfärdad onsdagen den 18 juli klockan. 07.30 

Det är inga varningar utfärdade. 

Ett högtryck har rört sig in över Skandinavien och ger soligt väder i så gott som hela landet. 

Enstaka regnskurar kan under eftermiddagen beröra delar av Västkusten. I övriga landet 

uppehåll. Temperaturen hamnar från omkring 30 grader i söder till omkring 20 grader i norr. 

Mest svaga vindar men sjöbris under eftermiddagen längs alla kuststräckor. 

Högtrycket ligger kvar över Skandinavien och det stabila och soliga vädret håller i sig minst 5 

dagar. Fortsatt bara svaga vindar men sjöbris längs kusterna. 

Och det var allt från Transportstyrelsen och SMHI – nästa prognos utfärdas 16.30 

2. Språkprofil B, utan varning 

Välkommen till Transportstyrelsens kustväderprognos, jag heter Sofia Söderberg, meteorolog 

på SMHI. Prognosen är utfärdad onsdagen den 18 juli klockan. 07.30 

Inga varningar utfärdade. 

Ett högtryck på 1045 hPa över Skandinavien förskjuts sakta åt sydost under de kommande 

dygnen. Uppehåll i hela landet. 

Omkring 30 grader i söder och cirka 20 grader i norr. Mest svaga vindar med sjöbris under 

eftermiddagen. 

Högtrycket dominerar väderläget under de kommande 5 dygnen. 

Och det var allt från Transportstyrelsen och SMHI – nästa prognos utfärdas 16.30 

3. Språkprofil A, med varning 

Välkommen till Transportstyrelsens kustväderprognos, jag heter Sofia Söderberg, meteorolog 

på SMHI. Prognosen är utfärdad onsdagen den 18 juli klockan. 07.30 

Kulingvarning är utfärdad för de sydliga farvattnen och under eftermiddagen även 

kulingvarning för de norra farvattnen. Sydliga vindar upp emot 18 m/s.  



29 

 

Risk för kraftig åska i Götaland, Svealand samt Norrlands kustland. 

Ett djupt lågtryck med tillhörande regn drar under dagen in över landet från sydväst. 

Nederbörden sprider sig åt nordost och på många håll i landet väntas regn under dagen, det 

kan komma stora mängder och det är också risk för kraftig åska. Vindarna tilltar och det 

väntas friska eller hårda vindbyar i Götaland samt Svealand. Vindarna tilltar även i Norrland 

under sen eftermiddag eller i kväll. Temperaturen varierar från omkring 20 grader i söder till 

mellan 10 och 15 i norr. 

Lågtrycket ligger kvar imorgon torsdag och ger fortsatt blåst och regn i Norrland. I Götaland 

samt Svealand efterhand mest uppehåll och här luckras molntäcket upp med chans till lite sol.  

På fredag har lågtrycket dragit vidare bort åt nordost och en högtrycksrygg, med mest svaga 

vindar, dominerar väderläget kommande dagar. 

Och det var allt från Transportstyrelsen och SMHI – nästa prognos utfärdas 16.30 

4. Språkprofil B, med varning 

Välkommen till Transportstyrelsens kustväderprognos, jag heter Sofia Söderberg, meteorolog 

på SMHI. Prognosen är utfärdad onsdagen den 18 juli klockan. 07.30 

Kulingvarning utfärdad för samtliga farvatten. Syd, upp emot 18 m/s  

Risk för kraftig åska i Götaland, Svealand samt Norrlands kustland. 

Ett djupt lågtryck på 967 hPa vid Sydnorge rör sig österut och återfinns i morgon i Finland. 

En varmfront över Västkusten rör sig mot östra Svealand. I samband med fronten regn och 

tilltagande sydlig vind även åska kan även förekomma.  

Senare under dagen rör sig varmfronten upp över Norrland. 

Temperatur i söder omkring 20 grader i norr 10 till 15 grader. 

Lågtrycket drar imorgon bort mot Ryssland och en högtrycksrygg växer in och ger stabilt 

väder de kommande dagarna. 

Och det var allt från Transportstyrelsen och SMHI – nästa prognos utfärdas 16.30 
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Bilaga 2. Enkät 

De frågor som är markerade med lila färg är obligatoriska. 
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Sida tre är olika beroende på vilket scenario som valts på sida två. 
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Bilaga 3. Kvalitativa resultat 

Här följer två frågor med några utvalda svar i form av citat utifrån enkäten: 

Om du tyckte att det var svårt att förstå väderuppläsningen, vad var det som var svårt? 

 Ovana 

 Ny form     

 Det gick för fort 

 Svårt att hänga med pga ovana att lyssna till väderrapporten, ovan vid begreppen. Men 

det som betydde mest i svårigheten var hastigheten på uppläsningen då jag försökte 

göra anteckningar samtidig som jag lyssnade. 

 För mycket information på för kort tid. 

 Hastigheten, inga pauser för anteckningar, ostrukturerat dvs inga klara rubriker o 

därefter konstpaus 

 Vill ha pauser mellan de viktiga delarna av prognosen. Lättare att ta till sig 

tidsaspekten. 

 Åldersrelaterat. Minnet sviker! Brukar spela in varje rapport på fickminne. 

 

Är det något annat som du tror kan göras bättre med väderuppläsningen? 

 Vad gäller sjörapporten skall man inte underskatta båtfolkets intresse för meteorologi. 

M.a.o. generalisera inte för mycket. Komplettera gärna med lågtryckens kurs och fart 

så som man ibland gör i andra länder 

 Vid sämre väder är det extra viktigt att man läser långsamt. Ge alltid all information 

per kustavsnitt och gör inga sammanfattningar som gäller flera kustavsnitt. T ex att 

sikten är god i landet. man behöver all inf per avsnitt  

 Använda ord som "Norrlandskusten" istället för "Örskär" "Norra Kvarken" och sånt 

som ingen människa vet vart det ligger.  

 En kort paus mellan de olika uppgifterna. Repetera betydande uppgifter i slutet igen. 

 Det gick lite för snabbt för att hinna anteckna allt. 

 Kanske var för kort väderuppläsning med för många dagar och information i. Istället 

något längre stycke så det fins tid och möjlighet för mer tydlighet.   

 Kanske få in vissa upprepningar, tala långsammare och tydligare. Inte kanske 

"enklare" språk men artikulera bättre och tala klarare, typ "P4 Klartext"  
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en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
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säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art. 
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den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan be-

skrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form 

eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller 

konstnärliga anseende eller egenart. 
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publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 

security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 

mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 

against infringement. 
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