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ABSTRACT 
In modern society where time is of essence and almost everything is accessible with a click of 

a button, it is important that the information we take in is relevant, which is why automatized 

text summaries must contain necessary information and is understandable for the reader. This 

study aims to investigate if extracted and highlighted automatic text summaries are as 

comprehensive as the original text and the differences between extracted summary and 

highlight summary. The research will study the eyes movement during reading different types 

of texts, mainly focusing on fixation and saccades. The study found that readers tend to fixate 

more when reading summaries than an original text, which in turn lead to a longer time to 

read the text. For comprehensiveness there was no greater difference found between the 

summaries and the original text. 
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1. Introduction 
In modern society where time is important and almost everything is accessible with a click of 

a button, it is important that the information we take in is also of relevant. Therefore, 

automatized text summaries must contain the relevant information so that essence of the text 

appears and is understandable for the reader. To be able to get the essence of a text is 

important on many different levels. Today’s technology can provide a lot of information, 

which makes it time consuming to categorize important information from non-important.  

There are ways to solve this problem, for example by using different kinds of reading 

techniques or summarizing the text which gives the reader a chance to get a first look 

(abstract in scientific articles fulfill this purpose). Another important factor to consider is 

people with reading disability such as dyslexia, where reading long texts is not only time 

consuming but also exhausting.  

 

An automatic text summarization can present a summarization in many different ways. This 

study will focus on when an automatized text summarizer either extracts or highlights the 

most relevant parts of a text and if such is making it easier to access for a reader.  

1.1 Purpose 
This study wants to see whether an automatized summary is equal, better or worse than its 

original text. The study also aims to investigate whether a text summary is considered better 

depending on how it is presented. An extracted summary picks out the essential sentences 

from a text while a highlighted summary highlights those sentences in the original text. The 

study investigates the different kinds of eye movements when reading either summaries or the 

original text. To see the amount of fixations and saccades when reading allows us to find a 

direction on whether a summary helps us reduce the amount of cognitive load. 

 

1.2 Delimitations 
The eye tracking part of the study focused solely on the amount of fixations and saccades a 

reader does while reading different kinds of texts. There is no consideration or analyses on the 

duration of a fixation.  
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2. Theoretical Background 
The theoretical background that this study relies on is primarily theories regarding memory, 

eye movements such as fixations and saccades and a basic component of the automatic text 

summarizer FriendlyReader. 

2.1 Memory 
When reading and comprehending what is being read, the working memory capacity is being 

used. It is used to both store and relate the new information to the already existing information 

(Daneman and Carpenter, 1983). It has also been shown that the working memory plays an 

important part when it comes to comprehending language (Daneman and Merikle, 1996). The 

working memory is not just a buffer where the information is maintained. During reading 

comprehension the cognitive processes that are needed use the capacity of the working 

memory. These cognitive processes take place and reducing the information that can be 

maintained in the working memory. The more demanding the process the more capacity is 

needed from the working memory (Just and Carpenter, 1980). A more demanding process can 

be assumed when reading a complex sentence.  

2.2 Eye tracking 

Eye tracking is a method to study the eyes movements when presented a stimulus. The most 

typical event that is studied with eye tracking is when the eyes are still. The idea is to see how 

the cognitive processes are linked to the eye movement, or rather the lack of it. When the eyes 

are not moving, it fixates. A fixation lasts for about 200-300 ms (Rayner, 1998). It is when a 

fixation takes place that a word is read (Holmqvist, 2011).  If the word is long then the 

fixation will be long, but that is not the only thing that matters. The frequency of the word 

plays a part on how long a fixation tends to be. Less frequent words have longer fixation 

while the cognitive process takes place (Carpenter & Just, 1980). When a fixation takes place 

and a word is read, it is not only that word that is read. It has been said that a person reads 1.2 

words during a fixation when they are reading a text of their reading level, for example an 

adult can read up to 2 words during a fixation when reading a children’s book (Carpenter & 

Just, 1980).  

 

The eyes move in a great velocity when they are not fixating, this is known as saccades. A 

saccade is so rapid that the cognitive processes are suppressed. This is known as saccadic 

suppression. A saccadic suppression starts before a saccade take place and it lasts until a 

saccade have ended (Holmqvist, 2011, 380). This is called pre-saccadic suppression and post-

saccadic suppression. During a saccade, no new information is gathered (Rayner, 1998). It is 

during a saccade we move our eyes from one word to another (Holmqvist, 2011, 23). 

 

2.3 Friendly Reader 
FriendlyReader is an automatic text summarizer that can produce extracted summaries or 

highlight the summarization in the original text. It was developed at Linköping University. 

The text summarizer is an extraction based summarizer using PageRank and the word space 

model random indexing (Jönsson and Smith, 2011). 
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The word space model is a spatial representation of the meaning of a word (Chatterjee and 

Mohan, 2007). The word space model creates high dimensional vectors spaces were the words 

are represented by context vectors. The context vectors relative direction indicates their 

semantic similarity (Sahlgren, 2005). The word space model Random Indexing is an 

incremental method that creates a co-occurrence matrix and then uses factor analysis to 

transform it.  

 

Random Indexing incrementally calculates the context vectors in two steps (Sahlgren and 

Karlgren, 2005): 

1. Each word is represented in an index vector. Each word is assigned uniquely and 

randomly to these index vectors. The index vector that represents the word has a fixed 

dimensionality and consists of a small number of randomly distributed +1s and -1s. 

2. The context vectors are done by scanning through the text and when a specific word 

occurs, the index vectors around that word is added to the word’s context vectors 

This gives it several advantages. The fixed dimensionality keeps the new data from increasing 

the dimensionality of the vectors. These reduce the scalability problems which can occur with 

increasing dimensionality. Since it is an incremental method, the context vectors can be used 

to examine similarities just after a few examples have been introduced (Sahlgren and 

Karlgren, 2005).   

 

FriendlyReader uses PageRank, along with Random Indexing, to rank the sentences. The 

ranking is based on the vectors from the Random Indexing created vector space. PageRank is 

a graph-based algorithm, it creates an undirected complete graph with the sentences in a text 

and then assigns a weight to those using a cosine angle comparison (Jönsson and Smith, 

2011). PageRank have been used in search engines such as Google for ranking the websites in 

a search result (Brin and Page 1998).  

 

It is not always clear how a summarization is evaluated. An evaluation is though needed for 

determining the quality of the summarization and the summarizer. The broadest division made 

when evaluating a summarizer is the division between intrinsic and extrinsic evaluation 

(Hassel, 2004).  

 

An intrinsic evaluation is an evaluation of the system itself. The intrinsic evaluation builds on 

a norm of what a good summarization is. The intrinsic evaluation is usually done to a gold 

standard, which is a man-made summarization but can also be made by a reference 

summarizer. An extrinsic evaluation measures the efficiency and acceptability of a summary 

in a task. Such task could be relevance assessment or reading comprehension (Hassel, 2004). 

 

There have been previous evaluations of automatic summarizers. In a previous study it was 

seen that summaries up to 17% of the length of the original text was equal to the original text 

when deciding whether the information was relevant for the topic, while the time was reduced 

by almost half (Mani et. al, 1999). 
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In previous studies, using a similar text summarizer as FriendlyReader on the Swedish SAT 

reading comprehension test it was shown that it takes significantly less time to read an 

extracted summary. It was however found that when answering questions based on what the 

reader had just read, they scored significantly less when reading a 30% extracted summary 

than when reading the original text. But the group that had read the summary scored 

significantly higher than a group that was not presented with any text at all (Johansson, 2012).  

Johansson’s study did however not investigate the differences with highlight based summaries 

compared to extraction based summaries. 

 

Since an extracted summary only shows the sentences that are most relevant, it is 

understandable that it takes less time to read but it comes with the cost of losing some of the 

context in the text. That is why it is important to see if a highlighted summary can reduce the 

time it takes to read while maintaining the context and comprehension of the text. 

3. Method 
This study gathered its data using eye-tracking, questionnaires and the reading comprehension 

test from the Swedish SAT.  

3.1 Material 
The texts used for this study were constructed from old SAT tests (2008, 2010, 2011). Three 

different texts were used, each from a different year. Both the texts and the questions to the 

text were taken from the SATs. The three texts that were used were “Betare”, “Heidenstams 

Harem” and “Rapport om Domslut”. These texts were chosen from different years to 

minimize the conflict of having participants that had taken that test before and also based on 

their length so that there would be no need for scrolling when reading the text.  

 

The automatic text summarizer FriendlyReader was used to summarize the texts, the 

summarization was set to 30%. The texts were summarized both as extracted and highlighted 

text, see Figure 1. That is the summarization was either extracted out from the original text or 

highlighted (i.e. summarization was marked within the original text). Previous studies testing 

reading comprehension on an automatic extracted summary used 30% summaries. That is 

why the choice was made to have a 30% summary, to be able to compare the results found in 

this study to that study. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 1.  Example of an original text, an extracted summary and a highlighted summary 
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Three questionnaires were used. The first questionnaire had the participant rate their own 

reading abilities and how much they read, this questionnaire also had the participant answer 

about their gender, what semester they were studying and also if they had taken the SAT 

before. The first questionnaire was used to see whether there was any difference in reading 

ability within the participants. There were six questions on the questionnaire regarding their 

reading ability, the scale was 1-7, were 1 is completely disagreeing and 7 was completely 

agreeing.  

 

The second questionnaire was the SAT test, the SAT test consisted of four multiple choice 

questions, and the participant could score 1-4 on the SAT test. These questions were more 

focused on an overall comprehension rather than fact based questions.  

 

The third questionnaire was a subjective evaluation of the text. Here the participant would rate 

the text on how comprehensive it was. The scale for the subjective questionnaire was the 

same as for the first questionnaire. This questionnaire also asked if the participant felt that the 

answer to a question was not in the text. 

 

The first and last questionnaire was taken from a previous study made in Linköping 

(Johansson. 2012). Johansson did a pilot study with these questionnaires in his study and after 

some modifications resulted in the final questionnaire. These questionnaires were analyzed 

and slight modifications were done in this study before using them. These changes were based 

on what Johansson (2012) had not included and also to see if a different type of text gave a 

better feel that all the answers to the SAT test could be found. The last question on the third 

questionnaire was added to see if the participant felt that the answer was within the text. 

 

By using these questionnaires and the SAT tests, it is possible to find whether the summaries 

are as comprehensive as the original text. It is also possible to see how the participants felt 

when reading the different texts.  

3.2 Equipment 
The test took place in the eye-tracking laboratory of Linköping University. The equipment in 

the laboratory consists of a laptop connected to a 19” computer monitor with a camera 

mounted on it. The software used for setting up the test and gathering the eye movements 

were iView, Experiment Center and BeGazee. 

3.3 Participants 
The participants were recruited through email. All the participants were Swedish students at 

Linköping University. The study had 10 participants (n=10) with an average age of 23 years, 

the majority of the participants were female (70%).  

3.4 Procedure 
Upon arrival the participant received verbal information about the test and that they can abort 

the test at any time. The experimenter and the participant came to a verbal understanding and 

commitment of this. The next step for the participant was to answer the first questionnaire, the 
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one where they rate their reading ability and information about them. After completing the 

first questionnaire the participant received verbal instructions of how the test was set up.  

 

The test was set up in the way that the participant read three different texts, before each text a 

calibration was made for the eye-tracking. The first text was in its original form (i.e. no 

summarization was made), after finished reading the text the participant answered first the 

SAT test and then the subjective questionnaire. This procedure was repeated three times, each 

with a different text that was either original, extracted summary or highlighted summary. All 

participants read the different types in the same order. This choice was made to create a 

similar testing environment and procedure between all the participants. 

 

There were six possible variations that a participant could have as seen in the table 1 below, 

where 1, 2 and 3 under original, extracted and highlighted stands for the different texts. 1 is 

“Betare”, 2 is “Heidenstams Harem” and 3 is “Rapport om Domslut”.  

Table 1 

Test scheme 

Participant Original Extracted Highlighted 

1 1 2 3 
2 3 1 2 

3 2 3 1 
4 1 3 2 

5 2 1 3 

6 3 2 1 

7 1 2 3 

8 3 1 2 

9 2 3 1 

10 1 3 2 
 

3.5 Analysis 
Fixations and saccades where taken from the eye tracking data alongside the results from the 

questions regarding the text that the participant had just read. The subjective questionnaire 

where grouped regardless of what text it was, it only mattered what type of text it was.  For 

the eye-tracking data and results from the questions an analysis was made for both the 

differences within the same text and overall.  

4. Result 
Since the number of participants was low (n=10), which give about 3-4 participants within a 

specific text and type, and 10 participant for a type, no statistical test was made, only the 

mean value and standard deviation was analyzed and compared against each other. 
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4.1 First questionnaire 
As seen in table 2, the participant rated themselves similar to each other, the standard 

deviation was around 1.5 (+- 0.2). The participants rated themselves on the better half of the 

scale, since for the first five questions the mean value was above 4. Except for the sixth 

question but here a lower mean shows that the participants do not find it exhausting to read. 

Table 2 

 Mean values and standard deviations for the questions regarding participants reading 

ability. 

Question Mean St.Dev   

I read a lot of academic texts, fiction, blogs, news etc. 5.5 1.64 

 I usually understands what I read 5.5 1.66 

 I read slowly 4.7 1.75 

 I find it fun to read 5.2 1.47 
 

I find it easy to read 5.5 1.37 
 

I find it exhausting to read 3.3 1.63   

 

The third part of this first questionnaire aimed to see if the participants had taken the SAT 

before and if they had, what year they had taken it. Seven participants (70%) had taken the 

test before while three participants (30%) had not taken it before. Of the participants that had 

taken the test only one participant had answered that he/she had taken the test on the same 

year and semester, while another participant only had answered that they had taken the test 

that year but could not remember which semester they had taken it. These two participants did 

however not show any difference compared to the rest of the group in the conducted data so 

the choice to not exclude them was made.  

4.2 Time 
Table 3 shows the results from the time spent reading a specific text and type. The results are 

presented below. 

 

For the text “Betare” it was found that the highlighted text took the shortest amount of time to 

read, while the extracted took the longest. The highlighted summary showed a reduction of 

24% compared to the extracted summary. The highlighted summary showed a reduction of 

10% compared to the original text, while the extracted summary showed an increase of 18% 

compared to the original text. 

 

“Heidenstams Harem” showed however that the original text was the fastest one to read while 

the highlighted took the longest, “Heidenstams Harem” original text was 68% faster than the 

highlighted text. The original text compared to the extracted summary showed that the 

extracted summary took 49% longer to read than what it did for the original text.  A 

comparison between the summaries for “Heidenstams Harem” showed that the extracted was 

53% faster than the highlighted. However as seen in the standard deviation for the highlighted 

summary there is large uncertainty due to a high standard deviation within that sample size. 
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The original text for “Rapport om Domslut” was also found as the fastest one to read while 

the highlighted was found to be the most time consuming. The original text was found to be 

53% faster than the highlighted summary and 42% faster than the extracted summary. The 

extracted summary showed a reduction of 19% in time compared to the highlighted summary. 

Table 3 

Mean value, sample size and standard deviation for time (s), based on text and type. 

 
Groups Mean N Std. Deviation 

Betare Original 234.45 4 99.59 

Betare Extracted 277.72 3 44.81 

Betare Highlighted 209.31 3 27.68 

Heidenstams Harem 

Original 
123.22 3 33.88 

Heidenstams Harem 

Extracted 
185.67 3 8.52 

Heidenstams Harem 

Highlighted 
396.32 4 242.24 

Rapport om Domslut 

Original 
143.12 3 52.48 

Rapport om Domslut 

Extracted 
247.91 3 98.95 

Rapport om Domslut 

Highlighted 
305.09 4 89.15 

 

The overall results, Table 4, showed that the original text took the least amount of time to 

read. The original text was 33% faster than the extracted and 41% faster than the highlighted. 

The extracted summary showed a faster result than the highlighted, the extracted had a time 

reduction of 11%.  

Table 4 

Mean value, sample size, standard deviation, minimum and maximum for time (s), based on 

type. 

Type Mean N 
Std. 

Deviation 
Min. Max. 

Original 173.85 10 83.33 96 381 

Extracted 261.11 10 75.66 176 434 

Highlighted 295.61 10 173.09 165 703 

4.3 Fixations and saccades 

There were fewer fixations when reading the original text compared to the summaries, this 

was found when looking at a specific text and type, Table 5, and in the overall group, Table 6.  

 

The results from a specific text and type, Table 5, is presented below. 

 

The original text for “Betare” had 32% less fixations than its extracted counterpart and 9% 

less than the highlighted. The extracted summary had the highest amount of fixations, it was a 

34% increase compared to the highlighted version. The extracted summary also had the 

lowest standard deviation, which tells that there is less variation within the sample size that 

read the extracted summary for “Betare”.  
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“Heidenstams Harem” original text showed a reduction of 28% compared to the extracted 

summary for fixation and a reduction of 50% against the highlighted summary. The 

highlighted summary had the highest amount of fixations but it also had the highest standard 

deviation, about double then what the original text and extracted text had. The highlighted 

summary had mean value that was a 44% increase than the extracted summary. 

 

The summaries for “Rapport om Domslut” had the difference of 5%, where the extracted 

summary was the less fixated of those two. The original text was the less fixated one of the 

three and had 41% less than the extracted summary, and 44% less than the highlighted.  

Table 5 

Mean value, sample size and standard deviation for fixations, based on text and type 

Groups Mean N Std. Deviation 

Betare Original 579.25 4 143.08 

Betare Extracted 859.66 3 109.43 

Betare Highlighted 640.66 3 174.46 

Heidenstams Harem 

Original 
374.66 3 75.10 

Heidenstams Harem 

Extracted 
520.33 3 95.37 

Heidenstams Harem 

Highlighted 
751.75 4 187.70 

Rapport om Domslut 

Original 
438.00 3 141.36 

Rapport om Domslut 

Extracted 
751.00 3 242.53 

Rapport om Domslut 

Highlighted 
790.75 4 113.164 

 

The overall data, Table 6, depending on the type of text, showed that fewer fixations occurred 

during the reading of an original text. There were 53% more fixations when reading an 

extracted summary and 51% when reading highlighted summary. The difference between the 

summaries was 2% there the highlighted summary had less fixations. 

Table 6 

Mean value, sample size, standard deviation, minimum and maximum for fixations, based on 

type. 

Type Mean N 
Std. 

Deviation 
Min. Max. 

Original 475.50 10 145.47 315 766 

Extracted 730.30 10 175.64 417 934 

Highlighted 718.20 10 185.59 474 1023 

 

The amount of saccades, Table 7, was less during the reading of the original text except for 

the original text to “Betare”, however the original text for “Betare” had the highest standard 

deviation for any of the groups regardless of text and type or just the type. With the small 
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sample size that the study had, individual differences within the group can lead to drastic 

change in results. 

 

There was only a 3% difference between the original text for “Betare” compared to its 

extracted summary. With a lower standard deviation, which tells that there is a smaller 

variance within that sample size, it could lead to that the extracted summary had a larger 

amount of saccades. The highlighted summary showed a reduction of 33% compared to the 

original text.  The difference between the summaries shows that the highlighted summary had 

a reduction of 31%. 

 

“Heidenstams Harem” original text showed that the original text had 13% less saccades than 

the extracted summary and 50% compared to the highlighted summary. The highlighted 

summary though had a greater standard deviation than both of other types of text within 

“Heidenstams Harem”, almost ten times greater than the original text. The difference between 

the summaries showed that the extracted text had 43% less saccades. 

 

“Rapport om Domslut” showed that the original text had 44% less saccades for the extracted 

and 58% less for the highlighted. The original text was also the one with the lowest standard 

deviation of the three, landing on less than half of what the summaries showed. 

Table 7  

Mean value, sample size and standard deviation for saccades, based on text and type 

 

 

The overall values, Table 8, show that while an original type has lower mean value, it also has 

a greater standard deviation along with a greater minimum and maximum than the other 

groups.  

  

Groups Mean N Std. Deviation 

Betare Original 1009.75 4 849.58 

Betare Extracted 977.67 3 202.13 
Betare Highlighted 673.00 3 172.37 

Heidenstams Harem 
Original 

431.33 3 44.61 

Heidenstams Harem 
Extracted 

499.00 3 106.53 

Heidenstams Harem 
Highlighted 

879.75 4 502.29 

Rapport om Domslut 
Original 

425.67 3 130.35 

Rapport om Domslut 
Extracted 

770.67 3 377.59 

Rapport om Domslut 
Highlighted 

1012.00 4 405.62 
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Table 8 

Mean value, sample size, standard deviation, minimum and maximum for saccades, based on 

type. 

Type Mean N 
Std. 

Deviation 
Min. Max. 

Original 661.00 10.00 578.72 344 2281 

Extracted 847.80 10.00 352.99 376 1611 

Highlighted 785.00 10.00 361.42 424 1628 

 

4.4 SAT Test 
The results from the SAT test were quite low, the participants answered approximately one 

question out of four right. This kind of result could be found within almost all of the groups 

and within the overall results.  

 

Table 9 shows that “Betare” had a same mean for both the original text and extracted 

summary while the highlighted summary had a 33% increase in mean value. The extracted 

summary had however no standard deviation while original had the greatest standard 

deviation of the three.  

 

“Heidenstams Harem” also showed that both the original text and extracted summary shared 

the same mean value. The highlighted was in this case the lowest of the three, where both the 

original and extracted had an increase of 33% compared to the highlighted summary.  

 

“Rapport om Domslut” did show similar result as the two texts before it. “Rapport om 

Domslut” original text had the lowest mean value of the three while the highlighted summary 

showed the greatest mean value. The difference between those two showed that the original 

text had a reduction of 70% compared to the highlighted summary while the extracted 

summary had a reduction of 55% compared to the highlighted. The original text also had a 

value 33% less of what the extracted had. 

Table 9 

Mean value, sample size and standard deviation for the results of SAT test, based on text and 

type 
Groups Mean N Std. Deviation 

Betare Original 1.00 4 0.82 

Betare Extracted 1.00 3 0.00 

Betare Highlighted 1.33 3 0.58 

Heidenstams Harem 

Original 
1.33 3 0.58 

Heidenstams Harem 

Extracted 
1.33 3 1.15 

Heidenstams Harem 

Highlighted 
1.00 4 0.82 

Rapport om Domslut 

Original 
0.67 3 0.58 

Rapport om Domslut 

Extracted 
1.00 3 1.00 

Rapport om Domslut 

Highlighted 
2.25 4 0.96 
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Looking at the overall scores, Table 10, it can be seen that an extracted summary has a higher 

mean value than an original text or a highlighted summary. The original text had a mean value 

37% lower than the extracted while the highlighted had a mean value 31% lower than the 

extracted summary. While all types had minimum of 0, the extracted was the only one to 

show a maximum of 3 which was also the highest of them three. However the sample size for 

an extracted summary had the highest standard deviation. 

 

Table 10 

Mean value, sample size, standard deviation, minimum and maximum for SAT test, based on 

type 

Type Mean N 
Std. 

Deviation 
Min. Max. 

Original 1.00 10.00 0.67 0 2 

Extracted 1.60 10.00 0.97 0 3 

Highlighted 1.10 10.00 0.74 0 2 

 

4.5 Subjective questionnaire 
The analysis of the subjective questionnaire had the same procedure as when analyzing the 

overall for fixations, saccades, time and results. A comparison of each question was done 

between the types of texts. The scale for the subjective questionnaire ranged from one to 

seven. 

 

The extracted summary scored the least of the three types, Table 11. The highlighted 

summary had the highest mean value and the standard deviation also shows that the 

highlighted summary have less deviation within the group. The original texts mean value was 

close to the highlighted summary’s mean value but it had a greater standard deviation. 

 

Table 11 

Mean value, sample size and standard deviation for the results of the subjective questionnaire 

depending on type of text. 

 

Type Mean N Std. Deviation 

Original 4.26 10 1.33 

Extracted 3.51 10 1.07 

Highlighted 4.50 10 0.88 

 

 

The mean value of how the participants answered the following questions is presented in table 

12 below. 
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Table 12 

Mean values of the questions in the subjective questionnaire depending on type of text. The 

order presented here is the same as presented above 

 

Question Original Extracted Highlighted 

I think that the text was easy to understand 3.1 4.5 4.5 

I think that it took long time to read 5.4 4.2 4.9 

I think the text gives a good grasp about the topic 4.2 3.9 4.9 

I experienced the text as informative 5.2 4.3 4.7 

I think that the text was easy to read 3.3 4.1 4.4 

I think the text have a good flow 4.5 3.1 4.7 

I think that the text is exhausting to read 5.2 4.2 4.1 

I experienced that the answers was within the text 4.6 5.1 5.5 

 

Table 12 tells the following: 

- Both summaries were considered easier to understand than the original.  

- The original text was also the text that the participants experienced as the one that took 

the longest to read, since it shows the highest mean value on question 2. 

- The extracted summary gave the worst grasp about the topic of the three.  

- The original text was considered the most informative but also the hardest to read.  

- The extracted summary had the worst flow while the highlighted was considered the 

better one.  

- The original text was the most exhausting text to read since it scored the lowest on 

question 7. 

- The highlighted summary gave the best sense of that the answers to the questions was 

in the text. 

The last part of the subjective questionnaire had the participants mark which questions they 

did not feel was in the text, Table 13. The extracted summary gave a total of 15 while the 

original gave a total of 12 and the highlighted a total of 10. The highlighted summary gave the 

best sense that the questions that followed a text (i.e. first questionnaire) could be found in the 

text. While the original had the worst feel that the questions could be found in the text.  

Table 13 

The amount of participants that felt that the question was not in the text 

 
“What questions lacked 
answers within the text” Original Extracted Highlighted 

 

All answers were in the text 3 
 

4 
 

 6 

Question 1 4 4 2  

Question 2 2 3 1  

Question 3 1 2 1  

Question 4 2 0 0  
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5. Discussion 
The conclusion and statement made in the discussion are based on the mean values, standard 

deviations and differences presented in the result. As the sample sizes were low these 

assumptions and conclusions are hard to generalize. 

5.1 The Quantitative Results 
When reading the summaries the participants tended to fixate more when they were reading a 

summary than when they were reading the original text. Along with saccades that showed that 

the readers tended to saccade less when reading an original text, this could be an effect of how 

the text is presented. The extracted summary is presented with only the most meaningful 

sentences, which lead to worse structure than the original text. The result of not having a 

structure is that the reader’s eyes jump around and re-reading parts they have read before, 

which leads to more saccades and fixations.  

 

In regard to time it seems that how the text is presented is a factor, since a faster time was 

found for the original text in the overall group, and within “Heidenstams Harem” and 

“Rapport om Domslut”. Both how the extracted and the highlighted summary are presented 

works against the time it takes to read a text.  

 

The extracted summary only contains the sentences that the automatic text summarizer took 

out which could lead to that the participant had to re-read some of the text for it to make more 

sense since some of the context was not there. The highlighted summary could have faced a 

similar problem except for re-reading the highlighted part the participants first read the 

highlighted text before reading all of the text which leads to a longer time, along with more 

fixations and saccades. 

 

The results for the SAT test did not differ as much as for time, saccades and fixations between 

the groups, this could be a product of memory in play. The SAT is originally formed so that a 

person has the text in front while answering these questions. These texts are quite difficult to 

answer even with the text available, this explains the low results that was found within the 

sample size. However looking at the mean values of the results, which are presented in tables 

9 and 10, it shows a similar mean value across the types and groups, except for “Rapport om 

Domslut” where the extracted summary had the highest value and the original had the lowest 

value. This indicates that the summaries could give an equal comprehensiveness of a text as 

its original, or in “Rapport om Domslut” the extracted yielded better results. 

5.2 Subjective Questionnaire 
The subjective questionnaire showed that the highlighted summaries had a greater feel to it 

overall. Looking at each of the questions alongside the testing for time and results, it can be 

seen that the original text experienced as the most time consuming but was in fact the text that 

was the fastest to read.  

 

Since the highlighted text was both a presentation of the original text and the extracted 

summary, it is understandable that it was the one that the participants rated as the one that 
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gave the best grasp. The extracted summary gave the feel of the worst grasp which is also 

understandable since it is a reduction of the original text. The extracted summary does not 

have a great as structure as the highlighted and original text, which could lead the reader to 

believe that it is not trust worthy as a source of information.  

 

The original text was considered the hardest one to read. The original text was also considered 

the most informative text. You could believe that the highlighted summary would give the 

feel of the most informative but the highlights in the text could lure the reader to read those 

sentences first. This would give a hint of the subject but the reader loses some of the context 

at the start of their reading. However, with the original text a reader starts at the beginning and 

read the texts as it was meant to be read, this gives the reader a greater context and feel of 

informative in the text. The highlighted gave though a better sense of that the questions that 

followed were in the text. Note that the sentences that was extracted by the summarizer are 

supposed to be the ones that are most representative for the text, not the ones that necessarily 

are involved when answering the SAT questions. 

 

This can also explain why the original text was considered the most exhausting of the three. 

Because the reader starts at the beginning and have a specific goal, which is to read all of the 

text that is presented. The highlighted summary that highlights the summary, have the same 

amount of text presented as its original counterpart. The reader could, however, have a 

different goal-driven process with a highlighted text. There could also be an explanation that a 

reader gets a feel that a text is exhausting at first glance, since the original text is presented as 

a “wall of text” even though it was divided in different paragraph. In contrast to the 

highlighted summary that is also a “wall of text” but with the extraction highlighted which 

could give an initial feel of less exhausting than the original text.  

 

The extracted summary was the shortest of the three. It did take longer to read it than to read 

an original text. Alongside the question of the flow of the text, which the extracted summary 

had the worst value of the three, it can be seen as the extracted summary had the worst flow of 

the three which could lead the reader to re-read extractions they have already read.  

 

Most participants found that the answers could be found in the highlighted summary, which 

was also seen in last questions of subjective scale, where the highlighted summary showed the 

highest value. However looking at the results from the SAT test, no greater difference 

between the groups and types was found. The highlighted summary only gave the participant 

a sense of reliability which could be due to its presentation.  

5.3 Method 
The design of the study had the participant reading three texts either in its original, extracted 

summary or a highlighted summary, after reading each of the texts they answered a 

questionnaire regarding the text they had just read. All participants read first the original form 

then an extracted text and lastly a highlighted text. The order of the text can have been a 

factor in this study, since after the original text the participants know what to expect from the 

test. This could explain why the original text felt as the longest of the three but was in fact the 
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one that usually took the least amount of time to read, or why the summaries contained the 

most fixations and saccades.  

 

The sample size was also considerably low, which lead to no statistical tests. By doing this, it 

makes it harder to be able to generalize, but using statistical tests on this small sample size 

could lead to wrong conclusions and generalizations, which is far worse.  

 

The study used material from the Swedish SATs but was not executed as it. In this study the 

texts was not available when answering the questions, this was a conscious choice since 

having the text available would lead to more of an information extraction based reading than 

comprehensive reading, it is also because of the same reason that the questions was not 

presented before reading a text. 

 

Some of the participants had done the SAT before which contained some of the material that 

was used, though the material that was used last was in 2010. The participants that had done 

the SAT on the year that contained some of the material were still included in the study. But 

since the time lapse of the material that was taken from the most previous SAT is about four 

years ago, this was not considered a problem along with that the participants that had taken 

the test before did not score different among the rest of the group. 

 

The eye-tracking equipment was calibrated after reading each of the texts for as accurate 

result as possible. A small number of the participants had vision corrected equipment, glasses, 

but were not excluded from neither the study nor the analysis. Since the eye tracking analysis 

focused on fixations and saccades if it would have focused on for example areas of interest or 

scan paths, it would be more important to have corrected the data regarding the participants 

with glasses. 

6. Conclusion 
The conclusion for this study is that the comprehensiveness and understanding of a 

summarized text is equal to the original text. Both of the summarizes contain more fixations 

when reading a text, which in turn contributes that the cognitive processes are higher than 

when reading an original text.  Due to more fixations on the summaries, it is seen that when it 

comes to time, the summaries are more time consuming than the original form. 

 

When reading we could also tend to have a strategy to work with which is constructed to 

apply on the original text, so when a text is presented out of scope of our strategy we do not 

know how to tackle it and starts to look and read all over the text. By reading more and more 

summarizations we could build up a strategy, like we do with an original text, which would 

help us saccade and fixate less and by such save time and reduce the cognitive process that 

takes place while read while the comprehensiveness is untouched. A greater study is though 

needed with a more participations and a randomized design where the different kinds of texts 

were presented in a different order.  
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Appendix 
 

Following is the material used for the study. All types of texts and its summarization are 

presented along with the questionnaires for it.  
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Appendix 1 

Frågeformulär 1.  

 

Man ____    Kvinna ____  

Ålder ___________   

Utbildning/yrke ______________________________________  

Vilken termin _______  

  

Jag läser mycket akademiska texter, skönlitteratur, bloggar, nyheter etc.(där 1 är ”håller inte 

med alls” och 7 är ”håller helt med”)  

1  2  3  4 5  6  7

  

Jag brukar förstå det jag läser. (där 1 är ”håller inte med alls” och 7 är ”håller helt med”) 

1  2  3  4 5  6  7 

 

Jag läser långsamt. (där 1 är ”håller inte med alls” och 7 är ”håller helt med”)  

1  2  3  4 5  6  7 

 

Jag tycker att det är roligt att läsa. (där 1 är ”håller inte med alls” och 7 är ”håller helt  

med”)  

1  2  3  4 5  6  7 

 

Jag har lätt för att läsa. (där 1 är ”håller inte med alls” och 7 är ”håller helt med”)  

1  2  3  4 5  6  7 

 

Jag tycker det är ansträngande att läsa. (där 1 är ”håller inte med alls” och 7 är ”håller  

helt med”)  

1  2  3  4 5  6  7 

 

Jag har skrivit högskoleprovet förut: Ja / Nej 

Om ”Ja” 

Hur många gånger: _____ 

Vilken/Vilka gånger gjorde du högskoleprovet: 
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Appendix 2. 

 

Betare (Original text) 

Många studier har visat att viktiga livsmiljöer, som korallrev och sjögräsängar, är beroende av 

betare för att kunna fortleva. Betarna håller nämligen efter snabbväxande påväxtalger, som 

gärna sätter sig på koraller och sjögräs, så att dessa inte blir helt överväxta och kvävda. Idag, 

då övergödningen är ett stort problem, blir betarnas roll ännu viktigare eftersom påväxtalger 

gynnas av höga närsaltshalter.   

 

Det har dock visat sig att större betare, som sjöborrar och växtätande fiskar, kan ha en negativ 

effekt på tillväxten av koraller och sjögräs. Dessa större växtätare betar ofta också av själva 

korallerna eller sjögräsen och håller därmed inte bara efter algerna som växer på dem. Ett 

klassiskt exempel på när betning har varit negativt även för stora brunalger kommer från 

studier gjorda i norra Stilla havet, där stora mängder sjöborrar visade sig vara förödande för 

tareskogen.   

I Östersjöns bräckta och kalla vatten finns det inga korallrev, men där har istället den stora 

och fleråriga brunalgen blåstång en liknande funktion. Av alla arter stora, fleråriga brunalger 

är det bara blåstång, sågtång och smaltång som klarar den låga salthalten i Östersjön. I norra 

Egentliga Östersjön, i höjd med Östergötland, Södermanland och Uppland, är salthalten för 

låg till och med för sågtång och där är alltså blåstången den enda stora brunalgsarten. Norr 

därom förekommer blåstången tillsammans med smaltång.   

 

Eftersom blåstång är en stor alg med tredimensionell struktur är den en viktig boplats för 

många djur som både använder den som skydd för rovdjur och som en plats att hitta mat eller 

lägga sin rom på. Precis som koraller trivs blåstången bäst i miljöer med låg närsaltshalt. 

Snabbväxande fintrådiga alger däremot gynnas av höga närsaltshalter, vilket kan leda till att 

blåstången blir utkonkurrerad i övergödda områden.  

 

I min forskning har jag undersökt vilken effekt olika betare har på blåstångens tillväxt. 

Betarna jag har valt att studera är havsgråsugga och östersjöbåtsnäcka som båda är vanliga i 

blåstångsskogen. Havsgråsuggan äter gärna av själva blåstången. Studier runt Kalmarregionen 

har visat att den lokalt kan orsaka minskningar av blåstångsbestånden. Andra studier har å 

andra sidan pekat på att havsgråsuggor hellre betar av fintrådiga alger, som ofta växer på 

blåstången, än av blåstången själv. Den skulle därmed kunna vara positiv för blåstången. Den 

betydligt mindre östersjöbåtsnäckan äter varken blåstång eller fintrådiga alger utan föredrar 

mikroalger. Dessa växer också på blåstången och skuggar den.   

 

Mina resultat visade att havsgråsuggans betning inte påverkade blåstångens tillväxt. Däremot 

ökade blåstången sin tillväxt om den fick förekomma tillsammans med östersjöbåtsnäckan. 

Detta resultat kan förklaras av två olika teorier. Den första är att den negativa effekten av 

havsgråsuggans direkta betning av blåstången uppvägs av den positiva effekt som dess 

förmåga att minska mängden påväxtalger har. Därför påverkas inte blåstångens tillväxt. 

Östersjöbåtsnäckan däremot, som bara äter påväxtalger och inte gnager direkt på tången, 
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påverkar blåstången positivt med sin indirekta betning och därmed ökar tillväxten. Den andra 

teorin är att havsgråsuggans betning av stora fintrådiga påväxtalger inte nämnvärt påverkar 

blåstångens tillväxt medan däremot östersjöbåtsnäckans betning av skuggande mikroalger har 

en positiv effekt. Detta skulle då betyda att betare kan vara positiva eller negativa för 

blåstången inte bara beroende på om de också äter på själva blåstångsruskan, utan även på 

grund av att de föredrar att beta av olika typer av påväxtalger.   

 

På många platser runtom i världen pågår ett utfiske av havens stora rovdjur, vilket kan få 

effekter längre ner i näringskedjan. Ett minskat bestånd av rovfiskar kan öka mängden 

bytesdjur som dessa rovfiskar vanligtvis håller i schack. Ett minskat bestånd av stora rovdjur 

behöver dock inte bara påverka nästliggande nivå, utan kan även ha en effekt längre ner i 

näringskedjan. Sådana effekter, vilka har påvisats i både korallrev, sjögräsängar och 

tareskogar, kallar man för kaskadeffekter.   

 

De vanligaste observationerna har varit att utfiskningen av rovdjur har lett till en ökad mängd 

stora betare, ofta sjöborrar eller papegojfiskar, som i sin tur betat ner vegetationen. En annan 

teoretisk effekt av ett minskat bestånd av stora rovdjur är att de små rovdjuren ökar i antal. 

Detta leder i sin tur till att deras bytesdjur, det vill säga de små betarna, istället minskar. På så 

sätt minskar även den positiva effekten från små betare som hellre äter av påväxtalgerna än av 

värdväxten själv. Om liknande kaskadeffekter kan påverka tillväxten av och överlevnaden för 

blåstången i Östersjön återstår att undersöka.  

 

Sonja Råberg  

 

tare(skog) = samling av makroskopiska brunalger  

Egentliga Östersjön = den del av Östersjön som sträcker sig från Ålands hav till de danska 

sunden  
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Appendix 3. 

 

Betare (Extracted Summary) 

Många studier har visat att viktiga livsmiljöer, som korallrev och sjögräsängar, 

är beroende av betare för att kunna fortleva. 

Betarna håller nämligen efter snabbväxande påväxtalger, som gärna sätter sig på 

koraller och sjögräs, så att dessa inte blir helt överväxta och kvävda. 

Det har dock visat sig att större betare, som sjöborrar och växtätande fiskar, kan 

ha en negativ effekt på tillväxten av koraller och sjögräs. 

Dessa större växtätare betar ofta också av själva korallerna eller sjögräsen och 

håller därmed inte bara efter algerna som växer på dem. 

Ett klassiskt exempel på när betning har varit negativt även för stora brunalger 

kommer från studier gjorda i norra Stilla havet, där stora mängder sjöborrar 

visade sig vara förödande för tareskogen. 

Eftersom blåstång är en stor alg med tredimensionell struktur är den en viktig 

boplats för många djur som både använder den som skydd för rovdjur och som 

en plats att hitta mat eller lägga sin rom på. 

Snabbväxande fintrådiga alger däremot gynnas av höga närsaltshalter, vilket kan 

leda till att blåstången blir utkonkurrerad i övergödda områden. 

Den andra teorin är att havsgråsuggans betning av stora fintrådiga påväxtalger 

inte nämnvärt påverkar blåstångens tillväxt medan däremot östersjöbåtsnäckans 

betning av skuggande mikroalger har en positiv effekt. 

Detta skulle då betyda att betare kan vara positiva eller negativa för blåstången 

inte bara beroende på om de också äter på själva blåstångsruskan, utan även på 

grund av att de föredrar att beta av olika typer av påväxtalger. 

De vanligaste observationerna har varit att utfiskningen av rovdjur har lett till en 

ökad mängd stora betare, ofta sjöborrar eller papegojfiskar, som i sin tur betat 

ner vegetationen. 

Om liknande kaskadeffekter kan påverka tillväxten av och överlevnaden för 

blåstången i Östersjön återstår att undersöka. 

tare(skog) = samling av makroskopiska brunalger 

 Egentliga Östersjön = den del av Östersjön som sträcker sig från Ålands hav till 

de danska sunden 
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Appendix 4. 

 

Betare  (Highlighted Summary) 

Många studier har visat att viktiga livsmiljöer, som korallrev och sjögräsängar, 

är beroende av betare för att kunna fortleva. Betarna håller nämligen efter 

snabbväxande påväxtalger, som gärna sätter sig på koraller och sjögräs, så att 

dessa inte blir helt överväxta och kvävda. Idag, då övergödningen är ett stort 

problem, blir betarnas roll ännu viktigare eftersom påväxtalger gynnas av höga 

närsaltshalter.   

 

Det har dock visat sig att större betare, som sjöborrar och växtätande fiskar, kan 

ha en negativ effekt på tillväxten av koraller och sjögräs. Dessa större växtätare 

betar ofta också av själva korallerna eller sjögräsen och håller därmed inte bara 

efter algerna som växer på dem. Ett klassiskt exempel på när betning har varit 

negativt även för stora brunalger kommer från studier gjorda i norra Stilla havet, 

där stora mängder sjöborrar visade sig vara förödande för tareskogen.   

I Östersjöns bräckta och kalla vatten finns det inga korallrev, men där har istället 

den stora och fleråriga brunalgen blåstång en liknande funktion. Av alla arter 

stora, fleråriga brunalger är det bara blåstång, sågtång och smaltång som klarar 

den låga salthalten i Östersjön. I norra Egentliga Östersjön, i höjd med 

Östergötland, Södermanland och Uppland, är salthalten för låg till och med för 

sågtång och där är alltså blåstången den enda stora brunalgsarten. Norr därom 

förekommer blåstången tillsammans med smaltång. 

 

Eftersom blåstång är en stor alg med tredimensionell struktur är den en viktig 

boplats för många djur som både använder den som skydd för rovdjur och som 

en plats att hitta mat eller lägga sin rom på. Precis som koraller trivs blåstången 

bäst i miljöer med låg närsaltshalt. Snabbväxande fintrådiga alger däremot 

gynnas av höga närsaltshalter, vilket kan leda till att blåstången blir 

utkonkurrerad i övergödda områden.  

 

I min forskning har jag undersökt vilken effekt olika betare har på blåstångens 

tillväxt. Betarna jag har valt att studera är havsgråsugga och östersjöbåtsnäcka 

som båda är vanliga i blåstångsskogen. Havsgråsuggan äter gärna av själva 

blåstången. Studier runt Kalmarregionen har visat att den lokalt kan orsaka 

minskningar av blåstångsbestånden. Andra studier har å andra sidan pekat på att 

havsgråsuggor hellre betar av fintrådiga alger, som ofta växer på blåstången, än 

av blåstången själv. Den skulle därmed kunna vara positiv för blåstången. Den 
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betydligt mindre östersjöbåtsnäckan äter varken blåstång eller fintrådiga alger 

utan föredrar mikroalger. Dessa växer också på blåstången och skuggar den.   

 

Mina resultat visade att havsgråsuggans betning inte påverkade blåstångens 

tillväxt. Däremot ökade blåstången sin tillväxt om den fick förekomma 

tillsammans med östersjöbåtsnäckan. Detta resultat kan förklaras av två olika 

teorier. Den första är att den negativa effekten av havsgråsuggans direkta 

betning av blåstången uppvägs av den positiva effekt som dess förmåga att 

minska mängden påväxtalger har. Därför påverkas inte blåstångens tillväxt. 

Östersjöbåtsnäckan däremot, som bara äter påväxtalger och inte gnager direkt på 

tången, påverkar blåstången positivt med sin indirekta betning och därmed ökar 

tillväxten. Den andra teorin är att havsgråsuggans betning av stora fintrådiga 

påväxtalger inte nämnvärt påverkar blåstångens tillväxt medan däremot 

östersjöbåtsnäckans betning av skuggande mikroalger har en positiv effekt. 

Detta skulle då betyda att betare kan vara positiva eller negativa för blåstången 

inte bara beroende på om de också äter på själva blåstångsruskan, utan även på 

grund av att de föredrar att beta av olika typer av påväxtalger.   

 

På många platser runtom i världen pågår ett utfiske av havens stora rovdjur, 

vilket kan få effekter längre ner i näringskedjan. Ett minskat bestånd av 

rovfiskar kan öka mängden bytesdjur som dessa rovfiskar vanligtvis håller i 

schack. Ett minskat bestånd av stora rovdjur behöver dock inte bara påverka 

nästliggande nivå, utan kan även ha en effekt längre ner i näringskedjan. Sådana 

effekter, vilka har påvisats i både korallrev, sjögräsängar och tareskogar, kallar 

man för kaskadeffekter. 

 

De vanligaste observationerna har varit att utfiskningen av rovdjur har lett till en 

ökad mängd stora betare, ofta sjöborrar eller papegojfiskar, som i sin tur betat 

ner vegetationen. En annan teoretisk effekt av ett minskat bestånd av stora 

rovdjur är att de små rovdjuren ökar i antal. Detta leder i sin tur till att deras 

bytesdjur, det vill säga de små betarna, istället minskar. På så sätt minskar även 

den positiva effekten från små betare som hellre äter av påväxtalgerna än av 

värdväxten själv. Om liknande kaskadeffekter kan påverka tillväxten av och 

överlevnaden för blåstången i Östersjön återstår att undersöka.  

 

Sonja Råberg 
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tare(skog) = samling av makroskopiska brunalger  

Egentliga Östersjön = den del av Östersjön som sträcker sig från Ålands hav till 

de danska sunden  
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Appendix 5. 

Uppgifter ”Betare” 
 
Vad av följande kan hända om inte de mindre betarna utför sitt arbete i viktiga 
havsmiljöer där brunalger dominerar? 
 
A Brunalgerna ökar katastrofalt. 
 
B Salthalten ökar i vattnet. 
 
C Brunalgerna förkvävs av andra alger. 
 
D Fiskbeståndet i miljöerna minskar. 
 
Vad kännetecknar enligt texten kaskadeffekter i en näringskedja? 
 
A De utvecklas snabbt och explosivt. 
 
B De inbegriper alla former av havslevande organismer. 
 
C De fortsätter i flera led. 
 
D De är ytterst ett resultat av brist på föda. 
 
Hur kan man sammanfatta resultatet av textförfattarens studie av de två 
betararternas påverkan på blåstången? 
 
A Båda arterna påverkade blåstången positivt. 
 
B Den ena arten påverkade blåstången negativt, den andra inte alls. 
 
C Den ena arten påverkade blåstången positivt, den andra negativt. 
 
D Ingen av arterna påverkade blåstången negativt. 
 
Vilken av följande förändringar i näringskedjan leder teoretiskt till att 
förekomsten av värdväxter minskar, enligt textförfattarens resonemang om 
kaskadeffekter? 
 
A Antalet stora rovdjur ökar. 
 
B Antalet små rovdjur ökar. 
 
C Antalet små betare ökar. 
 

D Antalet stora betare minskar. 
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Appendix 6. 

Heidenstams harem (Original text) 

Idén till hur viktig forskning skapas uppstår ibland när forskaren minst anar det. 

I Cristine Sarrimos fall handlade det om när hon av  

”en tillfällighet läste Hans Alienus som få, om ens någon, läser längre”. 

Läsningen gjorde henne intresserad av författaren till boken, Verner von 

Heidenstam. Kunde det vara så att denna hyllade nationalskald blivit 

normaliserad av den tidigare forskningen? Om så är fallet, finns det mer att 

hämta i hans författarskap och liv? Utifrån frågor som de här har Sarrimo skrivit 

en bok om den koloniala tidens orientalism, nationalism och marknadstänkande 

och sist men inte minst om kön och sexualitet.   

 

I sin bok, Heidenstams harem, analyserar Sarrimo Heidenstams skönlitterära 

texter och brev samt texter som skrivits till och om honom. Hennes bok är ett 

exempel på en sammansmältning av biografi, litteraturvetenskap och historia.   

 

Den läsare som är intresserad av personen Heidenstam hittar en hel del som den 

tidigare forskningen valt att bortse från av olika skäl. Han hade under stora delar 

av sitt liv framgångar i det offentliga livet och var en del av kultureliten. Men 

det är inte nationalskalden som träder fram här. Istället skissar Sarrimo ett 

porträtt av en människa med ganska så ljusskygga föreställningar om andra 

människor och då främst om kvinnor och barn. Stundtals verkar det som om 

Heidenstam inte gjort annat än utkämpat konflikter med andra människor, eller 

försökt skapa hierarkiska system som syftade till att höja hans eget kapital.   

 

Eller är det så att källorna spelar oss ett spratt? Går det att nå djupare 

psykologisk kunskap om en annan människa utifrån kvarlämnat material? Som 

historiker vill jag givetvis kunna svara ja på den frågan, men går det? Alla texter 

är beroende av det sammanhang de produceras i. Vem är de skrivna till och 

varför? Heidenstam konstruerade i sina privata brev ett jag på ett liknande sätt 

som han i de skönlitterära texterna skapade bilder av mannen, diktaren, 

aristokraten och/eller svensken. Sarrimos analys har många förtjänster och en av 

dem är just detta att hon likställer de olika texttyperna med varandra, den ena är 

inte sannare än den andra. Vi vet kanske inte mer om personen Heidenstam efter 

att ha läst boken, men vi vet mycket om representationer av manligt och 

kvinnligt, vilket är desto mer intressant.   
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Våra upplevelser hämtar näring både från den värld vi lever i och inte minst från 

de fiktiva världar som litteratur ger inblick i. Genom att läsa bland annat 

Heidenstam kan vi ta del av beskrivningar av människor och platser. En läsande 

människa stiftar bekantskap med litterära gestalter, och dessa möten påverkar 

henne och ger henne redskap för hur hon kategoriserar och värderar sig själv, 

tiden hon lever i och andra människor. En viktig uppgift för litteraturvetaren är 

att synliggöra det innehåll som finns i texterna och ställa det i relation till 

författarens samtid och inte minst till samtiden och dess möjliga läsningar. 

Heidenstams harem är ett fulländat exempel på den här typen av 

litteraturvetenskap.   

 

Precis som titeln anger handlar stora delar av boken om sexualitet och relationer 

mellan könen, men också om relationer mellan man och man och kvinna och 

kvinna. Ordet harem för tankarna till Orienten och stora delar av innehållet 

handlar just om relationen mellan vi och dom, såsom den gestaltas mellan oss i 

västerlandet och dem där borta i Orienten.   

 

Både texterna av och livet kring personen Verner von Heidenstam vittnar om 

hur han levde i en tid då gruppen borgerliga män växte sig allt starkare. 

Heidenstam tillhörde själv aristokratin. Den höll på att försvagas och det är 

intressant att följa Sarrimos tolkning av hur en representant för en stark men 

ändå marginaliserad grupp hanterar situationen. På så sätt är Heidenstams harem 

en kritisk granskning av hur det moderna Sverige växte fram. Det hade varit 

intressant om Sarrimo hade fördjupat sig i den svenska historien och 

Heidenstams strukturella villkor. Hon nämner exempelvis i förbigående att han 

var ekonomiskt oberoende, till skillnad från andra författarkolleger. Men vad 

hade det för betydelse för hur han levde sitt liv och vad satte det för spår i hans 

författarskap? Läsaren får visserligen veta att den goda ekonomin gjorde det 

möjligt för Heidenstam att behandla kvinnor på ett särskilt sätt, men visst måste 

också den ekonomiska friheten ha påverkat hans arbete? Fanns det problem med 

att inte behöva någon inkomst? Skapande arbete kräver inte bara tid och rum 

utan också en känsla av tillhörighet och betydelse. En ekonomiskt oberoende 

person som Heidenstam hade kanske svårare att få dessa känslor att infinna sig, 

än om han varit tvungen att söka upp sammanhang för sitt skrivande? Det 

litterära fältet under Heidenstams tid måste ju ha varit påverkat av ekonomiskt 

kapital, på samma sätt som andra kapitalformer styrde den hierarkiska ordningen 

mellan författarna.   



30 

 

 

I boken förs ett resonemang om hur kanon skapas. Förutom författarens texter 

och mottagandet av dessa, kan platser ha avgörande betydelse i en 

kanoniseringsprocess. I det här fallet är det givetvis Övralid vid Vättern som är 

det symboliskt viktiga rummet. Huset var Heidenstams hem under senare delen 

av hans liv. Det har med sitt stilrena formspråk och karga, strikta uttryck 

kommit att bli en symbol för det offentliga, manliga samhälle som Sarrimo 

intresserar sig för. På samma sätt som andra avtryck i det offentliga, där kanske 

Nobelpris och ledamotskap i Svenska akademien är de tydligaste exemplen, blir 

Övralid en viktig byggsten i arbetet med att skapa en nationalskald. Detta arbete 

fortskrider än idag. Exempelvis delas Övralidspriset ut varje år och det sker 

naturligtvis just där. En genomgång av vilka författare, essäister och forskare 

som fått priset sedan 1945, då det instiftades, visar att priset stärker den manliga 

offentligheten. Det är i alla fall en rimlig tolkning av att 57 av pristagarna är 

män och sju är kvinnor.   

 

Människan Heidenstam är död, men nationalskalden lever vidare, liksom de 

föreställningar om privat–offentligt, manligt–kvinnligt, vi–dom som han var 

med om att skapa och som vi alla mer eller mindre är med om att reproducera.  

 

Maria Sundkvist  

 

kanon = det urval av litterära verk som av sin samtid anses vara de viktigaste  
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Appendix 7. 

Heidenstams harem (Extracted Summary) 

Utifrån frågor som de här har Sarrimo skrivit en bok om den koloniala tidens 

orientalism, nationalism och marknadstänkande och sist men inte minst om kön 

och sexualitet. 

Stundtals verkar det som om Heidenstam inte gjort annat än utkämpat konflikter 

med andra människor, eller försökt skapa hierarkiska system som syftade till att 

höja hans eget kapital. 

Heidenstam konstruerade i sina privata brev ett jag på ett liknande sätt som han i 

de skönlitterära texterna skapade bilder av mannen, diktaren, aristokraten 

och/eller svensken. 

Sarrimos analys har många förtjänster och en av dem är just detta att hon 

likställer de olika texttyperna med varandra, den ena är inte sannare än den 

andra. 

En läsande människa stiftar bekantskap med litterära gestalter, och dessa möten 

påverkar henne och ger henne redskap för hur hon kategoriserar och värderar sig 

själv, tiden hon lever i och andra människor. 

En viktig uppgift för litteraturvetaren är att synliggöra det innehåll som finns i 

texterna och ställa det i relation till författarens samtid och inte minst till 

samtiden och dess möjliga läsningar. 

Både texterna av och livet kring personen Verner von Heidenstam vittnar om 

hur han levde i en tid då gruppen borgerliga män växte sig allt starkare. 

Den höll på att försvagas och det är intressant att följa Sarrimos tolkning av hur 

en representant för en stark men ändå marginaliserad grupp hanterar situationen. 

På så sätt är Heidenstams harem en kritisk granskning av hur det moderna 

Sverige växte fram. 

Det hade varit intressant om Sarrimo hade fördjupat sig i den svenska historien 

och Heidenstams strukturella villkor. 

Hon nämner exempelvis i förbigående att han var ekonomiskt oberoende, till 

skillnad från andra författarkolleger. 

Läsaren får visserligen veta att den goda ekonomin gjorde det möjligt för 

Heidenstam att behandla kvinnor på ett särskilt sätt, men visst måste också den 

ekonomiska friheten ha påverkat hans arbete? 

Det litterära fältet under Heidenstams tid måste ju ha varit påverkat av 

ekonomiskt kapital, på samma sätt som andra kapitalformer styrde den 

hierarkiska ordningen mellan författarna. 

Det har med sitt stilrena formspråk och karga, strikta uttryck kommit att bli en 

symbol för det offentliga, manliga samhälle som Sarrimo intresserar sig för. 
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På samma sätt som andra avtryck i det offentliga, där kanske Nobelpris och 

ledamotskap i Svenska akademien är de tydligaste exemplen, blir Övralid en 

viktig byggsten i arbetet med att skapa en nationalskald. 

Människan Heidenstam är död, men nationalskalden lever vidare, liksom de 

föreställningar om privat–off entligt, manligt–kvinnligt, vi–dom som han var 

med om att skapa och som vi alla mer eller mindre är med om att reproducera. 
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Appendix 8. 

Heidenstams harem (Highlighted Summary) 

Idén till hur viktig forskning skapas uppstår ibland när forskaren minst anar det. 

I Cristine Sarrimos fall handlade det om när hon av  

”en tillfällighet läste Hans Alienus som få, om ens någon, läser längre”. 

Läsningen gjorde henne intresserad av författaren till boken, Verner von 

Heidenstam. Kunde det vara så att denna hyllade nationalskald blivit 

normaliserad av den tidigare forskningen? Om så är fallet, finns det mer att 

hämta i hans författarskap och liv? Utifrån frågor som de här har Sarrimo skrivit 

en bok om den koloniala tidens orientalism, nationalism och marknadstänkande 

och sist men inte minst om kön och sexualitet.   

 

I sin bok, Heidenstams harem, analyserar Sarrimo Heidenstams skönlitterära 

texter och brev samt texter som skrivits till och om honom. Hennes bok är ett 

exempel på en sammansmältning av biografi, litteraturvetenskap och historia.   

 

Den läsare som är intresserad av personen Heidenstam hittar en hel del som den 

tidigare forskningen valt att bortse från av olika skäl. Han hade under stora delar 

av sitt liv framgångar i det offentliga livet och var en del av kultureliten. Men 

det är inte nationalskalden som träder fram här. Istället skissar Sarrimo ett 

porträtt av en människa med ganska så ljusskygga föreställningar om andra 

människor och då främst om kvinnor och barn. Stundtals verkar det som om 

Heidenstam inte gjort annat än utkämpat konflikter med andra människor, eller 

försökt skapa hierarkiska system som syftade till att höja hans eget kapital.   

 

Eller är det så att källorna spelar oss ett spratt? Går det att nå djupare 

psykologisk kunskap om en annan människa utifrån kvarlämnat material? Som 

historiker vill jag givetvis kunna svara ja på den frågan, men går det? Alla texter 

är beroende av det sammanhang de produceras i. Vem är de skrivna till och 

varför? Heidenstam konstruerade i sina privata brev ett jag på ett liknande sätt 

som han i de skönlitterära texterna skapade bilder av mannen, diktaren, 

aristokraten och/eller svensken. Sarrimos analys har många förtjänster och en av 

dem är just detta att hon likställer de olika texttyperna med varandra, den ena är 

inte sannare än den andra. Vi vet kanske inte mer om personen Heidenstam efter 

att ha läst boken, men vi vet mycket om representationer av manligt och 

kvinnligt, vilket är desto mer intressant.   
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Våra upplevelser hämtar näring både från den värld vi lever i och inte minst från 

de fiktiva världar som litteratur ger inblick i. Genom att läsa bland annat 

Heidenstam kan vi ta del av beskrivningar av människor och platser. En läsande 

människa stiftar bekantskap med litterära gestalter, och dessa möten påverkar 

henne och ger henne redskap för hur hon kategoriserar och värderar sig själv, 

tiden hon lever i och andra människor. En viktig uppgift för litteraturvetaren är 

att synliggöra det innehåll som finns i texterna och ställa det i relation till 

författarens samtid och inte minst till samtiden och dess möjliga läsningar. 

Heidenstams harem är ett fulländat exempel på den här typen av 

litteraturvetenskap.   

 

Precis som titeln anger handlar stora delar av boken om sexualitet och relationer 

mellan könen, men också om relationer mellan man och man och kvinna och 

kvinna. Ordet harem för tankarna till Orienten och stora delar av innehållet 

handlar just om relationen mellan vi och dom, såsom den gestaltas mellan oss i 

västerlandet och dem där borta i Orienten. 

 

Både texterna av och livet kring personen Verner von Heidenstam vittnar om 

hur han levde i en tid då gruppen borgerliga män växte sig allt starkare. 

Heidenstam tillhörde själv aristokratin. Den höll på att försvagas och det är 

intressant att följa Sarrimos tolkning av hur en representant för en stark men 

ändå marginaliserad grupp hanterar situationen. På så sätt är Heidenstams harem 

en kritisk granskning av hur det moderna Sverige växte fram. Det hade varit 

intressant om Sarrimo hade fördjupat sig i den svenska historien och 

Heidenstams strukturella villkor. Hon nämner exempelvis i förbigående att han 

var ekonomiskt oberoende, till skillnad från andra författarkolleger. Men vad 

hade det för betydelse för hur han levde sitt liv och vad satte det för spår i hans 

författarskap? Läsaren får visserligen veta att den goda ekonomin gjorde det 

möjligt för Heidenstam att behandla kvinnor på ett särskilt sätt, men visst måste 

också den ekonomiska friheten ha påverkat hans arbete? Fanns det problem med 

att inte behöva någon inkomst? Skapande arbete kräver inte bara tid och rum 

utan också en känsla av tillhörighet och betydelse. En ekonomiskt oberoende 

person som Heidenstam hade kanske svårare att få dessa känslor att infinna sig, 

än om han varit tvungen att söka upp sammanhang för sitt skrivande? Det 

litterära fältet under Heidenstams tid måste ju ha varit påverkat av ekonomiskt 

kapital, på samma sätt som andra kapitalformer styrde den hierarkiska ordningen 

mellan författarna.   
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I boken förs ett resonemang om hur kanon skapas. Förutom författarens texter 

och mottagandet av dessa, kan platser ha avgörande betydelse i en 

kanoniseringsprocess. I det här fallet är det givetvis Övralid vid Vättern som är 

det symboliskt viktiga rummet. Huset var Heidenstams hem under senare delen 

av hans liv. Det har med sitt stilrena formspråk och karga, strikta uttryck 

kommit att bli en symbol för det offentliga, manliga samhälle som Sarrimo 

intresserar sig för. På samma sätt som andra avtryck i det offentliga, där kanske 

Nobelpris och ledamotskap i Svenska akademien är de tydligaste exemplen, blir 

Övralid en viktig byggsten i arbetet med att skapa en nationalskald. Detta arbete 

fortskrider än idag. Exempelvis delas Övralidspriset ut varje år och det sker 

naturligtvis just där. En genomgång av vilka författare, essäister och forskare 

som fått priset sedan 1945, då det instiftades, visar att priset stärker den manliga 

offentligheten. Det är i alla fall en rimlig tolkning av att 57 av pristagarna är 

män och sju är kvinnor. 

 

Människan Heidenstam är död, men nationalskalden lever vidare, liksom de 

föreställningar om privat–off entligt, manligt–kvinnligt, vi–dom som han var 

med om att skapa och som vi alla mer eller mindre är med om att reproducera.  

 

Maria Sundkvist  

 

kanon = det urval av litterära verk som av sin samtid anses vara de viktigaste  
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Appendix 9. 

Uppgifter ”Heidenstams harem” 
I vilket huvudsakligt syfte skrev Cristine Sarrimo boken Heidenstams harem, 
enligt texten? 
 
A För att granska den påverkan som Heidenstams litterära arv haft på svensk kultur och 
historiesyn. 
 
B För att vidga och vidareutveckla den beskrivning som forskningen hittills gett av 
nationalskalden Heidenstam. 
 
C För att analysera Heidenstams ställning som offentlig person och hans roll i dåtidens 
politiska debatt. 
 
D För att lyfta fram och utforska de mindre kontroversiella delarna av Heidenstams 
omfattande författarskap. 
 
Hur kan man utifrån texten bäst sammanfatta det övergripande temat i Cristine 
Sarrimos bok? 
 
A Heidenstam och hans självuppfattning. 
 
B Heidenstam och hans historia. 
 
C Heidenstam och hans litterära produktion. 
 
D Heidenstam och hans samtid. 
 
Vad menar recensenten troligast med att Heidenstam ”blivit normaliserad av den 
tidigare forskningen”? 
 
A Att forskningen inte brytt sig om de självbiografiska delarna av Heidenstams 
författarskap. 
 
B Att forskningen bidragit till att Heidenstam idag är en närmast bortglömd författare. 
 
C Att forskningen nöjt sig med en begränsad och tillrättalagd bild av Heidenstam. 
 
D Att forskningen varit lika påverkad av fördomar som Heidenstam själv var i sitt 
författarskap. 
 
Vad önskar recensenten att Cristine Sarrimo hade utforskat närmare? 
 
A Ursprunget till Heidenstams föreställning om kvinnan som underlägsen. 
 
B Heidenstams funktion som inspirationskälla för andra manliga författare. 
 
C Den verkliga betydelsen av Heidenstams speciella samhällsposition. 
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D Den självbild som Heidenstam gav uttryck för i sin privata brevväxling. 

Appendix 10. 

Rapport om domslut (Original Text) 

Länsrätten i Stockholms län har avgjort ett mål som gäller sekretess och 

tystnadsplikt. I målet, mål nr 19165-02; dom 2001-01-31, var det fråga om en 

skolsköterska vid en högstadieskola som lämnat ut information om en hiv-

smittad elev till en skolsköterska vid den gymnasieskola dit eleven sökt. Det var 

således ostridigt att uppgifter kommit att lämnas ut från en myndighet till annan. 

Frågan i målet gällde huruvida den uppgiftslämnande skolsköterskan åsidosatt 

sin tystnadsplikt på sådant sätt att disciplinpåföljd, enligt 5 kap. 3 § lagen 

(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, skulle 

åläggas.   

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som först prövade ärendet, fann att 

skolsköterskan handlat felaktigt men ansåg inte att sköterskan på egen hand 

skulle ha kunnat avgöra om sekretesslagen var tillämplig i fallet. Felet ansågs 

därför vara ursäktligt och ingen disciplinpåföljd meddelades av 

ansvarsnämnden. Socialstyrelsen överklagade sedermera beslutet till länsrätten i 

Stockholms län, som nu tagit ställning i frågan.  

Lagstiftningen  

Enligt förarbetena (prop. 1993/94:14) till lagen om yrkesverksamhet kan brott 

mot tystnadsplikt prövas enligt bestämmelserna om disciplinpåföljd för hälso- 

och sjukvårdspersonal under förutsättning att det har anknytning till vården av 

patienten.   

I 2 kap. 8 § lagen om yrkesverksamhet hänvisas beträffande tystnadsplikt för 

hälso- och sjukvårdspersonal i det allmännas verksamhet till bestämmelserna i 

sekretesslagen (1980:100). Av 7 kap. 1 § sekretesslagen framgår att sekretess 

som huvudregel gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds 

hälsotillstånd och andra personliga förhållanden, om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller hans närstående lider men. Enligt 

förarbetena är den berörda personens egen upplevelse utgångspunkten för en 

bedömning av om men föreligger (prop. 1979/80:2 s. 83).   

Mot bakgrund av detta finner länsrätten att den av skolsköterskan lämnade 

uppgiften uppenbarligen varit av karaktär att medföra sådant men för eleven 

som avses i 7 kap. 1 § sekretesslagen. Länsrätten konstaterar att elevens 

antagning till gymnasieskolan avstyrkts.  

Tillämpligt undantag?  

Som stöd för att skolsköterskan ägde rätt att lämna ut informationen åberopades 

bestämmelsen i 14 kap. 2 § sjunde stycket sekretesslagen. Enligt detta stadgande 
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hindrar sekretess inte att uppgift lämnas från myndighet inom hälso- och 

sjukvården till en annan sådan myndighet, om det behövs för att den enskilde 

skall få nödvändig vård, behandling eller annat stöd.   

Länsrätten konstaterar emellertid att syftet med undantaget från sekretessen 

enligt förarbetena är ”att göra det möjligt för vårdmyndigheter att i undantagsfall 

utbyta uppgifter med varandra för att kunna bistå en underårig eller en 

missbrukare trots att samtycke till uppgiftslämnandet inte kunnat inhämtas. Det 

framstår därför som naturligt att undantaget måste användas med urskillning och 

varsamhet” (prop. 1990/91:111 s. 17). ”Endast i de situationer där det framstår 

som direkt påkallat att bistå en enskild bör undantag göras. En förutsättning för 

att tillämpa undantaget bör normalt vara att den berörda personen kan antas 

direkt motsätta sig att uppgifter om hans eller hennes personliga förhållanden 

lämnas ut eller att saken brådskar så att det inte finns tid att inhämta samtycke. I 

första hand bör därför ett samtycke utverkas” (prop. 1990/91:111 s. 41).  

Länsrättens beslut  

Enligt länsrätten har det inte visats att det förelegat ett sådant nödvändigt eller 

brådskande stödbehov för eleven att den sekretessbrytande bestämmelsen i 14 

kap. 2 § sjunde stycket sekretesslagen skulle vara tillämplig. Länsrätten 

konstaterar vidare att det inte heller fanns något som tydde på att eleven skulle 

motsätta sig ett uppgiftslämnande till skolhälsovården på den gymnasieskola 

som eleven senare skulle läsa vid.  

 Sammanfattningsvis slår länsrätten fast att skolsköterskan ej ägt rätt att lämna ut 

ifrågavarande information och därmed begått ett icke ringa fel. Då felet inte 

heller kan betraktas som ursäktligt beslutar länsrätten att skolsköterskan skall 

åläggas disciplinpåföljd i form av en erinran.  

Patrik Sundström 
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Appendix 11. 

Rapport om domslut (Extracted Summary) 

I målet, mål nr 19165-02; dom 2001-01-31, var det fråga om en skolsköterska 

vid en högstadieskola som lämnat ut information om en hiv-smittad elev till en 

skolsköterska vid den gymnasieskola dit eleven sökt. 

Frågan i målet gällde huruvida den uppgiftslämnande skolsköterskan åsidosatt 

sin tystnadsplikt på sådant sätt att disciplinpåföljd, enligt 5 kap. 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som först prövade ärendet, fann att 

skolsköterskan handlat felaktigt men ansåg inte att sköterskan på egen hand 

skulle ha kunnat avgöra om sekretesslagen var tillämplig i fallet. 

1993/94:14) till lagen om yrkesverksamhet kan brott mot tystnadsplikt prövas 

enligt bestämmelserna om disciplinpåföljd för hälso- och sjukvårdspersonal 

under förutsättning att det har anknytning till vården av patienten. 

8 § lagen om yrkesverksamhet hänvisas beträffande tystnadsplikt för hälso- och 

sjukvårdspersonal i det allmännas verksamhet till bestämmelserna i 

sekretesslagen (1980:100). 

1 § sekretesslagen framgår att sekretess som huvudregel gäller inom hälso- och 

sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd och andra personliga 

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 

eller hans närstående lider men. 

Länsrätten konstaterar emellertid att syftet med undantaget från sekretessen 

enligt förarbetena är ”att göra det möjligt för vårdmyndigheter att i undantagsfall 

utbyta uppgifter med varandra för att kunna bistå en underårig eller en 

missbrukare trots att samtycke till uppgiftslämnandet inte kunnat inhämtas. 

17). ”Endast i de situationer där det framstår som direkt påkallat att bistå en 

enskild bör undantag göras. 

Länsrättens beslut Enligt länsrätten har det inte visats att det förelegat ett sådant 

nödvändigt eller brådskande stödbehov för eleven att den sekretessbrytande 

bestämmelsen i 14 kap. 

Då felet inte heller kan betraktas som ursäktligt beslutar länsrätten att 

skolsköterskan skall åläggas disciplinpåföljd i form av en erinran. 
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Appendix 12. 

Rapport om domslut (Highlighted Summary) 

Länsrätten i Stockholms län har avgjort ett mål som gäller sekretess och tystnadsplikt. I målet, 

mål nr 19165-02; dom 2001-01-31, var det fråga om en skolsköterska vid en högstadieskola 

som lämnat ut information om en hiv-smittad elev till en skolsköterska vid den gymnasieskola 

dit eleven sökt. Det var således ostridigt att uppgifter kommit att lämnas ut från en myndighet 

till annan. Frågan i målet gällde huruvida den uppgiftslämnande skolsköterskan åsidosatt sin 

tystnadsplikt på sådant sätt att disciplinpåföljd, enligt 5 kap. 3 § lagen (1998:531) om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, skulle åläggas.   

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som först prövade ärendet, fann att skolsköterskan 

handlat felaktigt men ansåg inte att sköterskan på egen hand skulle ha kunnat avgöra om 

sekretesslagen var tillämplig i fallet. Felet ansågs därför vara ursäktligt och ingen 

disciplinpåföljd meddelades av ansvarsnämnden. Socialstyrelsen överklagade sedermera 

beslutet till länsrätten i Stockholms län, som nu tagit ställning i frågan.  

Lagstiftningen  

Enligt förarbetena (prop. 1993/94:14) till lagen om yrkesverksamhet kan brott mot 

tystnadsplikt prövas enligt bestämmelserna om disciplinpåföljd för hälso- och 

sjukvårdspersonal under förutsättning att det har anknytning till vården av patienten. 

I 2 kap. 8 § lagen om yrkesverksamhet hänvisas beträffande tystnadsplikt för hälso- och 

sjukvårdspersonal i det allmännas verksamhet till bestämmelserna i sekretesslagen 

(1980:100). Av 7 kap. 1 § sekretesslagen framgår att sekretess som huvudregel gäller inom 

hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd och andra personliga 

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller hans 

närstående lider men. Enligt förarbetena är den berörda personens egen upplevelse 

utgångspunkten för en bedömning av om men föreligger (prop. 1979/80:2 s. 83).   

Mot bakgrund av detta finner länsrätten att den av skolsköterskan lämnade uppgiften 

uppenbarligen varit av karaktär att medföra sådant men för eleven som avses i 7 kap. 1 § 

sekretesslagen. Länsrätten konstaterar att elevens antagning till gymnasieskolan avstyrkts.  

Tillämpligt undantag?  

Som stöd för att skolsköterskan ägde rätt att lämna ut informationen åberopades 

bestämmelsen i 14 kap. 2 § sjunde stycket sekretesslagen. Enligt detta stadgande hindrar 

sekretess inte att uppgift lämnas från myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan 

sådan myndighet, om det behövs för att den enskilde skall få nödvändig vård, behandling eller 

annat stöd. 

Länsrätten konstaterar emellertid att syftet med undantaget från sekretessen enligt förarbetena 

är ”att göra det möjligt för vårdmyndigheter att i undantagsfall utbyta uppgifter med varandra 

för att kunna bistå en underårig eller en missbrukare trots att samtycke till uppgiftslämnandet 

inte kunnat inhämtas. Det framstår därför som naturligt att undantaget måste användas med 

urskillning och varsamhet” (prop. 1990/91:111 s. 17). ”Endast i de situationer där det framstår 

som direkt påkallat att bistå en enskild bör undantag göras. En förutsättning för att tillämpa 

undantaget bör normalt vara att den berörda personen kan antas direkt motsätta sig att 

uppgifter om hans eller hennes personliga förhållanden lämnas ut eller att saken brådskar så 

att det inte finns tid att inhämta samtycke. I första hand bör därför ett samtycke utverkas” 

(prop. 1990/91:111 s. 41).  
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Länsrättens beslut  

Enligt länsrätten har det inte visats att det förelegat ett sådant nödvändigt eller brådskande 

stödbehov för eleven att den sekretessbrytande bestämmelsen i 14 kap. 2 § sjunde stycket 

sekretesslagen skulle vara tillämplig. Länsrätten konstaterar vidare att det inte heller fanns 

något som tydde på att eleven skulle motsätta sig ett uppgiftslämnande till skolhälsovården på 

den gymnasieskola som eleven senare skulle läsa vid.  

 Sammanfattningsvis slår länsrätten fast att skolsköterskan ej ägt rätt att lämna ut 

ifrågavarande information och därmed begått ett icke ringa fel. Då felet inte heller kan 

betraktas som ursäktligt beslutar länsrätten att skolsköterskan skall åläggas disciplinpåföljd i 

form av en erinran.  

Patrik Sundström 
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Appendix 13. 

Uppgifter ”Rapport om domslut” 
 
Varför har länsrätten tagit ställning till det mål som texten beskriver?  
 
A Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kan intedöma ut disciplinstraff. 
 
B Alla mål som rör brott mot tystnadsplikt skabehandlas i länsrätt. 
 
C Socialstyrelsen var inte nöjd med beslutet i hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 
 
D Den anmälda sjuksköterskan omfattades av bestämmelserna i hälso- och 
sjukvårdslagen. 
 
Framgår det av rapporten om länsrätten ansåg att den berörda eleven drabbats av 
skolsköterskans agerande, och i så fall på vilket sätt? 
 
A Ja, det framgår att eleven inte antogs till den sökta utbildningen. 
 
B Ja, det framgår att eleven inte fick den nödvändiga vården. 
 
C Ja, det framgår att eleven inte drabbades av agerandet. 
 
D Nej, detta framgår överhuvudtaget inte av rapporten. 
 
Vilket av följande var länsrätten och hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd 
överens om, enligt texten? 
 
A Att skolsköterskan hade gjort fel. 
 
B Att skolsköterskans fel var ursäktligt. 
 
C Att skolsköterskans fel inte var ursäktligt. 
 
D Att skolsköterskan skulle åläggas disciplinpåföljd. 
 
Hur motiverade länsrätten sitt beslut? 
 
A Skolsköterskan kunde inte ensam avgöra huruvida informationen stred mot 
sekretesslagen. 
 
B Skolsköterskans agerande ansågs inte ha underlättat elevens vårdsituation. 
 
C Skolsköterskan hade inte haft sin myndighets tillstånd att lämna ut information om 
eleven. 
 
D Skolsköterskans agerande berörde en fråga som inte i första hand regleras av 
vårdlagstiftningen 
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Appendix 15. 

Subjective questionnaire 

 

Jag tycker att texten var lätt att förstå? (där 1 är ”håller inte med alls” och 7 är ”håller 

helt med”) 

1  2  3  4  5  6  7 

Jag tycker att det tog lång tid att läsa? (där 1 är ”håller inte med alls” och 7 är ”håller 

helt med”) 

1  2  3  4  5  6  7 

Jag tycker att texten ger en bra uppfattning om ämnet. (där 1 är ”håller inte med alls” 

och 7 är ”håller helt med”) 

1  2  3  4  5  6  7 

Jag upplever texten som informationsrik. (där 1 är ”håller inte med alls” och 7 är 

”håller helt med”) 

1  2  3  4  5  6  7 

Jag tycker att texten är lätt att läsa. (där 1 är ”håller inte med alls” och 7 är ”håller helt 

med”) 

1  2  3  4  5  6  7 

Jag tycker att texten har bra flyt. (där 1 är ”håller inte med alls” och 7 är ”håller helt 

med”) 

1  2  3  4  5  6  7 

Jag tycker att texten är ansträngande att läsa. (där 1 är ”håller inte med alls” och 7 är 

”håller helt med”) 

1  2  3  4  5  6  7 

Jag upplever att svaren till frågorna fanns i texten. (där 1 är ”håller inte med alls” och 7 

är ”håller helt med”) 

1  2  3  4  5  6  7 

 

Vilka frågor tyckte du saknades svar till i texten? 

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3  Fråga 4 Alla svar fanns i texten 

 

Övriga kommentarer? (använd baksidan ifall det behövs) 

 


