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Sammandrag 
 
I denna uppsats har jag undersökt begripligheten i två utgåvor av Momsbroschyren, från 1995 
respektive 2007, utgivna av Skatteverket. Mitt syfte har varit att i ljuset av ett ökat 
språkvårdsarbete se till vilka förändringar som gjorts mellan utgåvorna och undersöka om 
dessa lett till ökad begriplighet för användarna. Frågeställningarna har jag sökt svar på med 
hjälp av en textanalys och ett läsförståelsetest. Utgångspunkten för dessa har varit en kortare 
intervju som hjälpt mig att så långt som möjligt undersöka aspekter som är av vikt för den 
autentiska användningen. Resultatet av de båda undersökningarna talar entydigt till 
broschyrutgåva 2007:s fördel. I textanalysen syns detta framför allt i ett enklare språk, ett 
antaget mottagarperspektiv och en ökad konkretion som genomgående skönjs i denna senare 
utgåva. Detta resultat bekräftas i läsförståelsetestet vars resultat tydligt korrelerar med 
textanalysen, då det hos försökspersonerna blir tydligt att 2007 års utgåva är enklare att förstå 
och hitta i. Således kan om resultatet i denna uppsats sägas att de förändringar som gjorts i 
Momsbroschyren gått i riktning mot en ökad begriplighet för användarna. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
  
Vikten av ett läsbart och begripligt myndighetsspråk har kanske aldrig varit så centralt som 
nu. Det är tveksamt om vi någonsin mötts av så mycket information som vi gör i dag. Ny 
teknologi gör information tillgänglig dygnet runt, om den inte var det innan. Samtidigt präglas 
också vårt informationssamhälle av både mer information, mer producerad kunskap och ett 
ökat behov av desamma (NE). I ett sådant myller av informationsbudskap blir det extra viktigt 
att tillägnandet av dem sker så friktionsfritt som möjligt. Lättillgänglig myndighetstext får 
därför sägas vara väsentligt ur många aspekter. Utöver att en förbättrad kommunikation ger 
stora vinster i form av högre effektivitet hos myndigheterna och mindre ansträngning för 
läsarna, är ett tungt vägande skäl också den demokratiska syn ett klarspråksanpassat 
myndighetsspråk förmedlar. Ett enkelt och begripligt språk ger uttryck för myndigheternas 
servicevilja samtidigt som det skapar ett förtroendekapital för myndigheterna hos 
medborgarna (Hedlund 2006:9f.).   
   Enkelheten i myndighetstexter är och har dock varit omstridd. I början av 1900-talet fanns 
fortfarande tydliga gränser mellan det privata och offentliga och det talade och skrivna. 
Texterna präglades av komplicerade tyska och latinska meningsbyggnader som gjorde dem 
svårlästa för den stora mängd personer som inte var insatta i språkbruket. En klyfta som 
fördjupades i det faktum att det offentliga språket också ansågs vara högsta skriftspråksnorm 
(Mårtensson 1988:102f.).  
   Det är ur ovanstående, traditionstyngda sätt att skriva som dagens uppfattning om ett 
formellt och byråkratiskt myndighetsspråk härstammar. Sedan 1900-talets början har dock 
mycket hänt.  
   I takt med samhällets förändringar har också språket förändrats. Som en följd av bland annat 
en större social rörlighet, ett ökat medialt utbud och att fler fått tillgång till utbildning har det 
förut åtskilda talet och skriften närmat sig och påverkat varandra. Rent språkligt har detta 
visat sig genom en klar förenklingstendens. Komplicerade meningsbyggnader har i viss mån 
lösts upp och större delar av talspråkets syntax har i stället fått fäste i skriften. Invecklade 
syntaktiska konstruktioner har således fått ge vika för kortare meningar och enklare 
konstruerade satser (Mårtensson 1988:103; 158ff.).  
   Denna utvecklingsriktning i språket blev märkbar på flera plan i samhället, inte minst i 
massmedierna. I myndighetsspråket började den skönjas på 60-talet, och språkvårdsarbetet 
har sedan kunnat följas kontinuerligt (Mårtensson 1988:158f.).  
   Josephson urskiljer i utvecklingen av språkvårdsarbetet från 1960-tal till 2000-tal en allt 
starkare tendens mot en fokusering på texten som helhet och delar med detta in de senaste 
årtiondena i en stilistisk-grammatisk, textlingvistisk, kognitiv och pragmatisk samt etnografisk 
inriktning (2006:11).  
   Från att till en början främst ha koncentrerat sig på textens ord, meningar och allmänna stil 
har man övergått till att titta på dess stycken, disposition och sambandsmarkörer. Därefter har 
man lyft blicken ytterligare en aning och undersökt hur texten fungerar i ett sammanhang och 
hur dess perspektiv och tankescheman överensstämmer med de tänkta mottagarnas. Slutligen 
har man också vägt in hur texten i praktiken används, hur lässituationen ser ut och vilka 
attityder som finns till texten. Tillsammans sträcker sig inriktningarna från detaljnivå till 
texthelhet och ser samtidigt till textens innehåll, perspektiv och användningsområde. På så 
sätt fungerar inriktningarna samstämmigt och Josephson betonar att ingen av dem är viktigare 
än någon annan (2006:11-22).  
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   Sammanfattningsvis kan sägas att mycket hänt under seklet. Och att utvecklingen mot ett 
klarare språk har gått i en positiv riktning. Att arbetet därmed skulle vara över är emellertid 
inte sant. Ehrenberg-Sundin resumerar det hela så här när hon skriver om framtiden i sin sista 
språkspalt i Klaraposten (1/2007): ”För mina kolleger som är kvar tror jag att framtiden är ljus. 
Så länge det finns skribenter och texter, så behövs det språkexperter”. 
   Och om ovanstående råder ingen tvekan. Men likväl är det i ljuset av detta, detta ökade 
språkvårdsarbete, den här uppsatsen syftar ta reda på hur språkutvecklingen i en specifik 
myndighetstext, Momsbroschyren, gett sig till känna under åren. Momsbroschyren 
distribueras till nära nog en miljon adresser och har getts ut i ett flertal upplagor. Jag ställer 
mig frågorna; vilka förändringar har gjorts i broschyrens språk och innehåll? Har den blivit 
enklare att begripa? Detta ska jag försöka ta reda på i denna uppsats. 

 
2 Syfte och frågeställningar 
 
Ett flertal upplagor har utkommit av Skatteverkets ”Momsbroschyren” sedan den i sin första 
form gavs ut 1968 (se 4.1). Min avsikt är att göra nedslag i två olika utgåvor av 
Momsbroschyren, från 1995 respektive 2007, och undersöka om det gjorts förändringar dem 
emellan och om dessa har lett till ökad begriplighet för användarna. Syftet är följaktligen att 
undersöka om innehåll och språk i Momsbroschyren är enklare att ta till sig i dag än vad det 
var för tolv år sedan. Frågeställningarna som följer syftet formulerar sig så här:  
 

• Vilka förändringar har skett med språk och innehåll i broschyren? 
• Är den nya versionen enklare att begripa och använda? 

 
För att söka svar på ovanstående kommer jag att använda mig av en textanalys och av ett 
läsförståelsetest, baserade på en mindre intervju. Jag kommer i detta också att jämföra hur väl 
det som den språkliga analysen berättar om texternas svårighetsgrad överensstämmer med den 
faktiska läsförståelsen av desamma. 

 
3 Teori och tidigare forskning 
 
3.1 Teori 
 
I min teoridel kommer jag att redogöra för något om vad Platzack, professor i nordiska språk, 
säger om syntaxens betydelse för en texts läsbarhet (3.1.2). Därutöver kommer jag också att 
nämna delar av Gunnarssons, professor i modern svenska, resonemang kring läsarens och 
lässituationens inflytande över textförståelsen (3.1.3). Avsnittet inleds dock med ett kortare 
resonemang kring begreppen läsbarhet och begriplighet (3.1.1).  
 
3.1.1 Begreppen läsbarhet och begriplighet 
 
För att ytterst göra en text begriplig och mottagaranpassad bör den i så stor utsträckning som 
möjligt kopplas till sin tilltänkta mottagargrupp och användning. Det är detta som i slutändan 
avgör hur förståelig den kommer att vara. I en distinktion mellan begreppen läsbarhet och 
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begriplighet är det enligt Gunnarsson också just förståelsen som kan sägas vara nyckelordet. 
Vi kan vid läsning av en text uppnå olika slags förståelse, och olika art och olika djup i den 
(1982:74ff.).  
   En definition av läsbarhet görs främst utifrån yttre språkliga faktorer i en text som gör den 
mer eller mindre lätt att läsa, ibland även typografiska och innehållsliga. Platzack sluter sig 
till Björnssons (1968) definition av läsbarhet och definierar det som: ”(…) summan av sådana 
språkliga egenskaper hos en text, vilka gör den mer eller mindre svårtillgänglig för läsaren.” 
På det viset blir läsbarhet något hänfört strikt till textens språkliga form – och en för texten 
oföränderlig egenskap (1973:9f.). En egenskap som kan sägas kopplas till den ansträngning 
texten bereder en allmän läsare men inte något som förbinds till varken den specifike läsaren, 
dennes läsmål eller textens avsedda funktion; och härigenom kan med läsbarhet endast en 
ytlig och generell bild av texten ges (Gunnarsson 1982:80f.). Faktorer som gör en text läsbar, 
menar Gunnarsson, kan därför också bara ytligt påverka vår förståelse av texten. Vid 
återgivning av egenskaper som har att göra med vår djupare förståelse av texten vill 
Gunnarsson i stället använda termen begriplighet (1982:80f.). Hur djupt en text förstås 
bedömer Gunnarsson nämligen – till större del än textens allmänna egenskaper – snarast beror 
av läsares olika läsmål för texten, och hur dessa påverkar läsprocessen i riktning mot olika 
hög grad av bearbetning av den. Begriplighetsegenskaper beskriver härigenom en djup och 
textspecifik förståelse som står i relation till hur texten läses, av vem den läses och varför 
(1982:81). Oemotsagt står med detta inte att faktorer som gör en text läsbar inte underlättar en 
senare förståelse av den, men vid tal om begriplighet till skillnad från läsbarhet är denna 
förståelse avhängig en mängd aspekter utöver själva texten.  
 
3.1.2 Syntaxens roll för en texts läsbarhet  
 
Texters språkliga form har inom språkvårdsarbetet under många år blivit intensivt 
uppmärksammade. Möjligen kan detta ha sin orsak i att den läsbarhetsforskning som bedrivits 
ofta tagit fasta på just texters språkliga drag och definierat läsbarhet utifrån dessa (Platzack 
1974:152ff.). Angående syntaxens betydelse för läsning och textförståelse kan dock 
inledningsvis sägas att Platzack menar att den fått ta obefogat stor plats i språkvårdsarbetet 
(1989:97). Inte desto mindre finns inom denna ändå ett antal egenskaper som kan verka 
försvårande. 
   Här kommer jag att ta upp något om läsbarhetsforskning i allmänhet och ur denna sådana 
drag som kan påverka textförståelsen. 
   Om läsbarhetsforskning som primärt intresserar sig för textens språkliga drag tar Platzack 
upp två inriktningar. Dessa benämner han som symptom-metoden och orsaks-metoden 
(1974:153f.). Den första inriktningen syftar till att med objektiva mått försöka mäta hur läsbar 
en viss text kommer att vara för en genomsnittsläsare. Hit kan föras framtagandet av olika 
läsbarhetsformler, som genom att räkna ett antal olika språkliga drag i en text kan ge en 
fingervisning om dess lätt- eller svårlästhet. Ett svenskt sådant mått är läsbarhetsformeln lix 
(läsbarhetsindex) som utvecklades av Björnsson (1968). För att räkna ut en texts lix-värde 
adderar man antalet långa ord i procent med den genomsnittliga meningslängden. Talet man 
får kan sedan jämföras mot de fem skalsteg Björnsson satt upp, där 20 står för mycket lätt 
(barnböcker), 30 för lätt (populärtidningar, viss skönlitteratur), 40 för medelmåttig 
(dagstidningar, sakinformation), 50 för svår (facktexter, officiella skrivelser) och 60 för 
mycket svår (mycket svår facktext) (1968:89).  
   Lix har visat sig ha en relativt hög korrelation med den upplevda läsbarheten men en hel del 
kritik kan ändå formuleras mot läsbarhetsformeln. Mycket av denna ligger i att den endast 
mäter en aspekt av texten, det vill säga stilens svårighetsgrad men inte tar hänsyn till 
exempelvis innehållets abstraktionsnivå eller hur välskriven texten är (1974:161). En texts lix-
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värde bör därför inte ses som någon hundraprocentig sanning utan användas i kombination 
med andra analyser. 
   Den andra metoden, orsaks-metoden, syftar till skillnad från symptom-metoden att ta reda 
på varför vissa faktorer i en text upplevs som svåra. Denna inriktning är den Platzack 
intresserat sig för. Han har i sin avhandling (1973) med utgångspunkt i psykolingvistiken 
undersökt olika syntaktiska konstruktioners roll för läsbarheten, främst genom att pröva olika 
hypotesers giltighet. Här ur ställer han även upp sådana syntaktiska egenskaper som kan vara 
försvårande.  
  Gemensamt för sådana syntaktiska egenskaper som i sig kan verka försvårande kan sägas 
vara att en mening är lättare att förstå om man som läsare initialt kan uppfatta dess 
beståndsdelar. På så sätt kan man nämligen fortare ställa upp en möjlig hypotes om 
meningens utgång. Underordnat detta kan bland andra följande hypotes sägas gälla: Meningar 
blir svårare att läsa om bisatserna är inskjutna, före det finita verbet (1973:122f.). Vidare blir 
meningar som bryter mot viktprincipen svårare än sådana meningar som inte gör det. Det vill 
säga meningar med vänstertyngd i stället för högertyngd. Ytterligare berättar denna 
överordnade hypotes att meningar blir lättlästare om deras djupstrukturer avspeglas i 
ytstrukturerna. Med detta menas hur väl meningars grundläggande innebörd syns i 
ytstrukturen och hur många transformationer de genomgått för att nå denna. Ju fler 
transformationer en mening har genomgått desto mer belastas minnet. För att belysa detta tar 
Platzack bland annat upp följande exempel: meningen, ”pojken kastade bollen” och 
meningen, ”kastades bollen av pojken” – har båda samma djupstruktur, det vill säga 
kärnmeningen ”pojken kastade bollen”. Men den andra meningen har dessutom genomgått två 
transformationer, en passivtransformation och en frågetransformation. På det här sättet menar 
Platzack att ju fler led man som läsare måste gå tillbaka genom för att se djupstrukturen desto 
svårare blir meningen att läsa (1974:162f.). Ytterligare en svårighetsskapande egenskap hos 
meningar som Platzack markerar är avsaknaden av agent i passivkonstruktioner. Passiva verb 
med agent upplevs inte som svårare och passiva verb utan agent behöver heller inte alltid 
tydligt framgå om de indirekt ändå kan uttolkas. Däremot kan meningar utan uttryckta agenter 
bli svårförstådda om dessa är nödvändiga för sammanhanget (1989:107). 
   Men som inledningsvis nämnt menar Platzack att syntaxen egentligen inte är den faktor i 
texten som huvudsakligen försvårar innehållsperceptionen. Han påpekar att en krånglig 
syntax visserligen kan innebära sämre läshastighet – men att när en mening väl är läst har den 
inte någon betydelse för förståelsen eftersom det är innehållet och inte den språkliga formen 
vi minns (1989:102). I stället menar Platzack att syntaxen som sådan oftast bara används för 
att bekräfta det vi redan fått reda på av semantiska och kontextuella ledtrådar. För förståelsen 
blir syntaxen viktig först när ledtrådar från föregående kategorier inte är tillräckliga. I sådana 
fall kan vi för att förstå bena i placering av subjekt och objekt, men i annat fall är syntaxen i 
sig inte svår utan en grundläggande språkkunskap och transportsträcka till innehållet. Att 
syntaxen upplevs svår handlar i stället om att den hamnat i kombination med andra 
svårbegripliga faktorer, som till exempel svåra ord och abstrakt innehåll (1989:97). Eller i 
undantagsfall när syntaxen i sig kan uttrycka flera betydelser och kontexten inte ger oss 
ordentlig vägledning (1989:109).  
   Således låter sig sägas att syntaxen i vissa former, bland annat i Platzacks ovan 
sammanfattade hypoteser, kan göra en text mer eller mindre lättläst men att det i sig inte är 
den som styr begripligheten av en text. I stället menar Platzack att syntaxen i det avseendet: 
”(…) ofta oförtjänt får skulden för en svårlästhet som i realiteten beror på svårt innehåll och 
främmande perspektiv” (1989:97).  
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3.1.3 Läsarens läsprocess, läsmål och lässtrategier 
 
Vilken grad av förståelse vi uppnår när vi läser en text beror inte endast på texten, utan avgörs 
också av läsaren. Att skriva en text som är användbar och begriplig innebär att man måste 
väga in textens läsare och se till deras läsmål och förkunskaper. För att belysa detta utgår jag 
från Gunnarsson (1989) och hennes teorier om läsmålets och läsarens inverkan på 
läsprocessen och förståelsen av texten.  
   Läsprocessen för en text varierar beroende på läsmålet och lässituationen. Inför varje ny text 
vi ställs inför som läsare gäller att vi ingår i en lässituation. Lässituationen rör inte bara yttre 
förutsättningar utan får även svara för en förhållandevis komplex bild om hur den nya 
kunskap en text bereder oss läggs till en specifik tolkningsram. Vilken tolkningsramen är 
varierar i enlighet med såväl förväntningar vi har på texten som av nyligen tillägnade 
kunskaper som kan påverka våra attityder till textläsandet. Gunnarsson poängterar med detta 
att vi inte är tomma blad inför läsningen utan har en mängd redan förvärvade kunskaper som 
inverkar på den. Rent praktiskt har vi dock inte möjlighet att utnyttja alla våra kunskaper, utan 
de som utgör vår tolkningsram beror på en sovring bland dem, bundna till exempelvis våra 
förväntningar och förkunskaper (1989a:13).  
   Vår rent teoretiska möjlighet att använda alla förvärvade kunskaper för att bearbeta en text 
kallar Gunnarsson i stället vår tolkningspotential, som kan delas in i kunskaper om språk och 
kunskaper om verklighet (1989a:12). Gemensamt för båda dessa är att de lagras i olika 
scheman och mönster. Till exempel kan sägas att vi om språk har kännedom om såväl enstaka 
stavelser som hela texter och därtill känner till ords semantiska innebörd, hur de syntaktiskt 
fogas samman och hur de pragmatiskt används. Likaså har vi för verkligheten kunskap om 
olika strukturer, sammanhang och delar. Vi har mönster lagrade för vardagssituationer såväl 
som kunskapsstrukturer för specifika ämnen. Därutöver har vi också olika övergripande 
perspektiv (1989a:8ff.).  
   Under merparten av tiden vi läser en text använder vi oss automatiskt och omedvetet av 
dessa kunskaper för att bearbeta texten. Men exakt hur vi bearbetar den, och vilka av 
ovanstående kunskaper vi använder i läsprocessen är inte självklart utan beror tillsammans 
med tolkningsramen till stor del på vilket läsmål vi har med textläsningen (1989a:13).  
   Gunnarsson ställer upp sex vanliga läsmål för texter, men poängterar i sammanhanget att 
läsmålen är komplexa och att flera läsmål kan användas i samma lässituation (1989a:15). 
Målen är som följer: 
 

1. Memorering av textytan. 
2. Registrering av textens ytstruktur. 
3. Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning. 
4. Förståelse av sändarens avsikt med budskapet. 
5. Integrering i egen omvärldsuppfattning. 
6. Tillämpning på egen situation (1989a:15f.). 
 

Läsprocessen varierar alltså beroende på läsmål såtillvida att det läsmål en läsare har med sin 
text styr hur den kommer den att bearbetas. För att uppnå de respektive läsmålen gäller 
nämligen att läsaren måste aktivera olika hög grad av sina lagrade kunskaper. För de två 
första läsmålen räcker att man aktiverar sina kunskaper om språk medan man för att uppnå 
resterande läsmål också måste aktivera sina kunskaper om verkligheten. Detta eftersom de 
senare även syftar till att förstå och begripa innehållet i texten, inte bara dess ytstruktur. För 
alla läsmål gäller att graden av bearbetning blir mer krävande och fördjupas i fallande skala. 
Läsmål med tillhörande läsprocess blir också styrande för hur man minns texten 
(1989a:16ff.).  
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   Gunnarsson menar att de olika mentala processer som aktiveras när man inriktar sig mot 
olika läsmål i sin tur leder till att olika nivåer i texten kommer att fokuseras och tolkas med 
olika stor tyngdpunkt. Hon för till varje läsmål därför även tolkningsnivåer och textnivåer – 
som tillsammans styr läsprocessen (1989a:18f.).     
   Tolkningsnivåerna går från de första läsmålen att tolka skriftbilden och enskilda ord till att 
vid det sista läsmålet tolka vilka konsekvenser texten leder till för läsaren. Textnivåerna som 
hör ihop med respektive tolkningsnivå börjar i sin tur vid en typografisk och ordsemantisk 
nivå för att till den sista tolkningsnivån ha sitt fokus på en pragmatisk nivå i avseende på 
funktion och perspektiv (1989a:19f.).  
   De mentala processerna och graden av bearbetning fördjupas alltså i takt med läsmålen. Att 
integrera kunskap i sin egen omvärld kräver således mer tankearbete och större aktivering av 
lagrade kunskaper än vad memorering av textytan gör. Om läsmålet är det senare blir till 
exempel den syntaktiska nivån i texten styrande och tongivande för hur texten läses, medan 
det förra förståelseinriktade målet leder till en fokusering av den semantiska nivån i texten 
(1989a:16f.).  
   Vid normal läsning är det oftast de tre sista läsmålen som används, vilka alltså kräver att 
textinnehållet ska förstås. De kräver som ovan nämnt att man aktiverar kunskaper både om 
språk och om verklighet. Också för dessa tre sista läsmål gäller dock att tolknings- och 
bearbetningsnivån fördjupas allt eftersom, så att det sista läsmålet – tillämpning på egen 
situation – är det som kräver djupast förståelse. För att nå dit används de andra målens text- 
och tolkningsnivåer som hjälpnivåer med olika stort fokus (1989a:20f.).  
   Ett vanligt använt läsmål är det tredje – förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning – 
som går ut på att skapa en inre representation av innehållet (1989b:110). Uppfyller detta mål 
gör vi enligt Gunnarsson bland annat med hjälp av strategier som utfyllnad och sovring.  
   Utfyllnad gör vi delvis per automatik. Med hjälp av våra kunskaper drar vi slutsatser mellan 
olika led och delar i texten så att den situation som beskrivs uppfyller de logiska 
förutsättningar vi anser att den måste ha. Hur lätt detta är kan dock i vissa fall bero på mer 
specifika ämneskunskaper. Saknar vi kunskaper som får leden att hänga samman kan vi 
behöva revidera vår uppfattning om texten eller göra utfyllnader i form av inferenser 
(1989b:115).  
   I en abstrakt text kan man behöva göra extra många utfyllnader. Till exempel sker detta 
genom att vi föreställer oss konkreta scener som kan sortera in sig under de större 
sammanhang texten beskriver. En abstrakt text kan av den anledningen kräva en stor del 
bearbetning och kunskapsaktivering (1989b:116f.). Här spelar också perspektivet in. Om en 
text inte är skriven ur läsarens perspektiv krävs fler utfyllnader för denne än vad som annars 
skulle ha krävts (1989b:117f.).      
   Sovring å sin sida har att göra med vår minneskapacitet. Som tidigare nämnt agerar den 
kunskap vi tidigare förvärvat som tolkningsram för den nya texten. Detta gäller också under 
textläsningens gång. Eftersom vi inte har förmåga att hålla all kunskap i minnet samtidigt 
måste vi avgöra vad som är viktigt. I texten handlar det då om att avgöra vilka delar i den som 
är väsentliga för vår kommande läsning, vad som är teman och huvuddrag etcetera 
(1989b:119ff.). Hur texten är disponerad får därför sägas vara viktigt. Likaså kan olika sorters 
metatext som rubriker och sammanfattningar hjälpa oss att uppfatta viktiga delar. Men hur vi 
gör detta spelar återigen roll av vår tolkningsram. Vad vi kommer att uppfatta som viktigt 
beror nämligen också av den. Känner vi till en viss texttyp väl underlättar det vår läsning av 
texten. Likaså kan förkunskaper i ett ämne göra det enklare att införliva nya kunskaper inom 
samma område eftersom de nya kunskaperna matchas mot en redan befintlig kunskapsstruktur 
för ämnet (1989b:122ff.).  
   Vilka vi är, vilka kunskaper vi har och vad vi vill med vår läsning påverkar alltså i allra 
högsta grad vår läsprocess och hur vi förstår och uppfattar en text. 
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3.2 Tidigare forskning 
 
En hel del har gjorts inom klarspråksarbete de senaste decennierna. Utöver det faktum att 
många myndigheter runt om i landet har egna språkvårdare anställda och därtill egna 
handböcker och skrivregler, har också ett flertal rapporter och utredningar gjorts i syfte att 
utreda hur myndighetsspråket kan förbättras. Av dessa kan som vikt för min undersökning 
Statskontorets rapport På väg mot ett bättre myndighetsspråk nämnas. 
   Statskontorets rapport, som presenterades 2001, skulle enligt uppdraget av 
Justitiedepartementet utvärdera begripligheten i dagens myndighetstexter och klargöra vilken 
hjälp språkvårdsarbetet på myndigheterna kunde tänkas behöva i framtiden. Därutöver skulle 
Statskontoret, med Catharina Nyström som projektledare, också utforma ett 
diagnosinstrument som skulle kunna användas av myndighetsskribenterna själva i syfte att 
bedöma och förbättra begripligheten i sina texter (2001:13). Undersökningen omfattade 
sammanlagt nio texter bestående av texttyperna broschyrer, förvaltningsbeslut och rapporter.    
   Här kommer jag att nämna något om vad som framkom om begripligheten av texterna i 
allmänhet. Främst kommer jag att inrikta mig på utfallet av broschyrerna.   
   Sammanfattningsvis om de undersökta texterna kan sägas att de största bristerna återfanns i 
perspektiv och mottagaranpassning, snarare än på rent textuella nivåer. Språkvårdsarbetet som 
bedrivits de senaste årtiondena visade sig i analysen ha gett resultat i frågor som rörde 
ålderdomliga ord och fackuttryck – även om det framkom att det fortfarande finns en del att 
arbeta med i avseende på till exempel vänstertyngd, inskott och meningslängd (2001:88). 
Dessa aspekter har i myndighetsspråkvård blivit intensivt uppmärksammade och är givetvis 
självklara led i att mottagaranpassa en text och göra den mer begriplig. För att 
mottagaranpassningen ska lyckas måste arbetet dock ske på alla plan. I rapporten föreslås 
därför ökat fokus på just mottagaranpassning, och hur man på fler nivåer i texten kan väga in 
läsaren (2001:109). Av samma anledning låg som viktig grund för utformningen av 
diagnosinstrumentet att kommunikationssituationen för texterna skulle uppmärksammas 
(2001:46).   
   Vad gäller de tre analyserade broschyrerna fick de alla kritik för informationsurvalet. 
Bedömarna ansåg att det var för svårt eller inte relevant, både i aspekterna för mycket och för 
lite. I broschyrerna såväl som i texterna i stort visade sig också genomgående en bristande 
tydlighet. Här kom den till uttryck bland annat i form av inkonsekvent tilltal och för svåra 
ordval. Vidare visade analysen att broschyrerna, med olika tyngdpunkter, hade brister i form 
av otillräcklig metatext och inte överskådliga dispositioner (2001:32). Till broschyrernas 
fördel gentemot de andra texttyperna låg däremot ett genomsnittligt lågt lix-värde och en 
genomsnittligt kort meningslängd (2001:82). Också i bruket av bindeord fick broschyrerna 
högst värde i jämförelse med de andra texterna som granskades. Meningslängd och bindeord 
kan dock sägas stå i ett visst kompensatoriskt förhållande med varandra. Texter som har hög 
meningslängd behöver färre bindeord, eftersom långa meningar mer sällan behöver bindas 
ihop. Av vidare vikt för texternas begriplighet syntes även användningen av rubriker och 
underrubriker att vara. De broschyrer som använt sig av de senare fick klart bättre betyg för 
sin textstruktur (2001:84). 
   Som en förklaring till texternas bristande mottagaranpassning i allmänhet framläggs i 
rapporten att skribenterna inte har kunskap ”om hur man operationaliserar omtanken om 
mottagaren i skrivprocessen” (2001:109). Detta blir tydligt i det faktum att den broschyr som 
har tydligast tilltal ändå bedöms vara den mest svårlästa (2001:41). Som Nyström skriver är 
mottagaranpassning således mer än bara tilltalsord (2006:91). Anledningen till att just denna 
broschyr, som ansågs ha en väl identifierad mottagargrupp, ändå betraktades som minst 
begriplig kan sägas ha i alla fall två förklaringar. För det första kan det förklaras av dess 
ämne. Broschyren behandlade ämnet tjänstepension och texter som rör sådana områden, så 
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som skatt och pension, blir ofta extra komplicerade just på grund av ämnets höga 
svårighetsgrad. Med en ofta lagd utgångspunkt i svårbegripliga lagtexter blir det heller inte 
mindre mödosamt för textskribenterna att bearbeta ett svårt innehåll (2001:106). För det andra 
kan det ha sin orsak i att vissa verksamhetsområden har en starkare kanslispråklig tradition än 
andra. Detta skulle i sådana fall kunna förklara varför den specifika broschyren fick ett 
genomgående lägre betyg än de båda andra för frågor gällande meningar, ord och fraser 
(2001:86).  
   Sammanfattningsvis kan återigen sägas att det som rapporten kom fram till var att de största 
hindren för begripligheten låg i en bristande mottagaranpassning på mer övergripande nivåer.  

 
4 Material och urval 
 
Materialet till analysen består av två utgåvor av Momsbroschyren som ges ut av Skatteverket. 
Den första är utgåva 11 från 1995 och den andra är utgåva 17 från 2007. Till sitt omfång är de 
båda broschyrerna med sina 37 (1995) och 35 (2007) sidor relativt omfattande och jag 
kommer därför inte att analysera dem i sin helhet. 
   I de två följande avsnitten redogör jag för materialet i allmänhet och dess bakgrund. Vidare 
berättar jag hur urvalet gjorts och redogör för vilka de valda delarna är.  
   Broschyrerna kommer jag i övrigt hädanefter att omtala som 1995 och 2007. 
 
4.1 Om Momsbroschyren  
 
Momsbroschyren riktar sig till små och medelstora företag, samt till privatpersoner som vill 
lära sig mer om moms. Således ska finnas möjlighet för alla som är intresserade att ta del av 
innehållet att göra så – även om man får tänka sig att det är de verkliga användarna, det vill 
säga de personer på företag som handskas med momsredovisning – som är de främsta läsarna 
av broschyren. Syftet är också att Momsbroschyren ska kunna konsulteras av företagare när 
det gäller olika momsfrågor de kan tänkas komma i kontakt med.  
    Bakom Momsbroschyren står Skatteverket som författare. I verkligheten står dock en 
författare, med specialisttitel bakom broschyren – olika författare för båda de analyserade 
utgåvorna. Utöver dessa författare granskar också experter sina egna respektive 
ansvarsområde i broschyren och även språkvårdare har i olika stor utsträckning i de två 
utgåvorna medverkat i skrivprocesserna.1  
   Den första broschyren kom ut 1968 och kallades då ”Finansdepartementet informerar om 
mervärdeskatten” (sic!), vilket så småningom ledde till att Riksskatteverket gav ut broschyren 
”Moms” som i sin tur resulterade i ”Momsbroschyren”. Broschyren skickas i dagsläget ut till 
alla som är momsregistrerade, det vill säga cirka 970 000 adresser. Broschyren är i sina senare 
upplagor också tillgänglig via Skatteverkets hemsida där den går att ladda ned i pdf-format.  

 
4.2 Urval 
 
Materialet består alltså av två upplagor av Momsbroschyren. Eftersom flera versioner gjorts 
av broschyren har informationen i den bearbetats under omgångar genom åren och detta syns 
inte bara i språket utan även i dispositionen och på mer övergripande textnivåer. Till exempel 
kan nämnas att den äldre utgåvan från 1995 i sitt upplägg nästan helt följer momslagens 
                                                 
1 Kontakt via e-post med Skatteverkets språkkonsult 2007-04-03. 
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disposition medan den senare utgåvan från 2007 i stället har ordnat sina delar under mer 
mottagarorienterade rubriker. Detta medför att det är tämligen svårt att välja ut två till 
varandra överensstämmande avsnitt ur broschyrerna. I ett försök att ändå göra detta har jag ur 
respektive broschyr valt:  
 

• Från 1995 ”Avdragsrätt och rätt till återbetalning” (s. 17-21).  
• Från 2007 ”När har jag avdragsrätt för moms?” (s. 13-14). 

Dessa delar motsvarar inte varandra alldeles, men gör så till viss del och ännu mer om man till 
2007 också lägger avsnittet: 

• ”Bilar och motorcyklar” (s. 29-30). 
 
Detta eftersom regler för bilar och motorcyklar i 1995 behandlas under den valda rubriken 
medan de under vald rubrik i 2007 bara kort omnämns. I denna senare broschyr görs i stället 
en hänvisning till sidan 29 där momsregler för bilar och motorcyklar beskrivs mer utförligt i 
det ovan angivna egna avsnittet. För att kunna göra en analys på någotsånär innehållsligt 
jämförbara delar har jag således valt att från 2007 även ta med det avsnittet. I och med att det 
är ett helt eget avsnitt har detta som följd att den sammanlagda textmängden genomgående i 
analysen kommer att vara större i 2007 års broschyr. Detta innebär förvisso en del 
konsekvenser för analysen, men fastän broschyrerna i fullängd är förhållandevis lika långa har 
jag inte kunnat finna andra längre sammanhängande textavsnitt som korrelerar bättre. För att i 
viss mån utjämna vad sådana skillnader kan föra med sig har jag i stället bitvis valt att från 
2007 exkludera stycken som innehållsmässigt inte överensstämmer med motsvarande stycken 
i 1995. Detta har jag gjort när jag funnit det relevant och hur och när jag gjort detta redovisas 
allteftersom i presentationen av analysen. I huvudsak är dock materialet det ovan uppunktade, 
med tonvikt på överensstämmande delar. 
 
5 Metod 
 
Metoden för undersökningen är tvådelad. För att ta reda på om den nya utgåvan av 
Momsbroschyren är mer begriplig kommer jag för den första frågeställningen att använda mig 
av en textanalys och för den andra frågeställningen ett läsförståelsetest. Som grund för både 
textanalysens och läsförståelsetestets utformning lägger jag därtill två korta intervjuer med 
användare av Momsbroschyren. Analysen tar på så sätt avstamp i hur texten läses och 
används – för att därmed ytterst kunna undersöka sådana faktorer som skulle kunna vara av 
vikt för Momsbroschyrens begriplighet. Nedan presenterar jag vad som motiverat till de 
mindre intervjuerna, delarna som ingår i textanalysen och utformningen av läsförståelsetestet. 

   
5.1 Användarintervju 
 
Min användarintervju kan till viss del liknas vid en etnografisk undersökning. Det är 
åtminstone min avsikt att med intervjuerna anta ett etnografiskt perspektiv. En etnografisk 
undersökning syftar till att ta reda på hur en text praktiskt används. Mer än att bara se till vad 
läsaren önskar få ut av texten, så också hur läsaren går tillväga för att göra just detta. Om en 
text för sin specifika läsargrupp ska bli så begriplig som möjligt är detta viktigt att ta reda på. 
Till exempel kan en på pappret välskriven text med väl sammanhållna resonemang gå läsare 
om intet om texten läses på webben, där läsningen ofta sker hackigt för att hitta viss 
information (Josephson 2006:14). Användarintervjuerna här görs därför för att undersöka hur 
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Momsbroschyren tas i bruk och används för att därmed rättvisare kunna utforma textanalysen 
och läsförståelsetestet. Resultatet presenteras under 6.1. 
   I mitt fall har jag för att klargöra hur Momsbroschyren läses och används i praktiken 
tillfrågat två ekonomiansvariga2 på två olika företag som bägge vid tillfällen konsulterat 
Momsbroschyren. En regelrätt etnografisk undersökning är av mer omfattande slag och görs 
med hjälp av deltagande observation och ser även till andra element i lässituationen 
(Josephson 2006:21f.). En rättvis bedömning av hur broschyren används går här med så få 
informanter således inte att nå såsom en etnografisk undersökning syftar till, men deras svar 
kan ge en fingervisning. Frågorna de fick besvara avsåg framför allt läsarten och löd som 
följer: 
 

• I vilka situationer har du använt broschyren?  
• Hur går du tillväga när du använder broschyren?  
• Har du fått behållning av broschyren? 

 
5.2 Textanalys  
 
Textanalysen hjälper mig att se vad som förändrats i utgåvorna genom åren och ger mig 
möjlighet att försöka undersöka sådana faktorer som kan sägas öka eller minska 
begripligheten i den här särskilda texten. Med tanke på broschyrernas omfång analyserar jag 
som framgår av materialavsnittet valda delar ur respektive broschyr. Jag fokuserar på tre 
delar: 

• Utgåvorna i sin helhet. Jag presenterar en kortare överblick över hela materialet. 
• Valda analysavsnitt. Jag gör en övergripande textanalys av de valda avsnitten. 
• Enskilda meningar. Jag analyserar de specifika meningar som utgör svaren till 

frågorna i läsförståelsetestet. 
För den första överblicken undersöker jag den överordnade kompositionen för de båda 
utgåvorna. I valda analysavsnitt analyserar jag sedan hur informationsurvalet gjorts med hjälp 
av en temaanalys, objektiv läsbarhet med lix, nominalitet med nominalkvot, olika former av 
metatext, rubriker och läsanvisningar samt texternas perspektiv. Hos de enskilda meningarna 
undersöker jag slutligen stilaxlarna nominal-verbal och abstrakt-konkret och i dessa 
nominalfraser, abstraktion, och meningsbyggnad.    
   Till hjälp för textanalysen används Hellspongs och Ledins Vägar genom texten (1997) och 
Melins och Langes Att analysera text (2000). 
 
5.2.1 Texternas överordnade komposition 
 
Kompositionen hör till den textuella strukturen och berör textens mer övergripande delar. 
Hellspong och Ledin räknar till kompositionen aspekterna textmönster, disposition och 
metatext. Dispositionen ser till vilken princip textens fakta är ordnade, textmönstret beskriver 
vissa delar eller drag i en text, som ofta kan hänföras till samma sorts texter eller texter av 
samma karaktär och metatexten slutligen är vanligtvis självkommenterande text som ger 
läsaren information om kommande eller föregående stycken (1997:96ff.).  
   Jag tittar på både disposition, komposition och metatext – men med olika materialdelar i 
fokus. Det vill säga, i en överblick av broschyrerna som helhet nöjer jag mig med deras 
disposition och generella textdrag medan metatexten sedan närmare undersöks i valda 
analysavsnitt och presenteras i 5.1.5. 

                                                 
2 Mina informanter Malin och Ann-Helen intervjuades enskilda muntligt 
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   Syftet med att undersöka den överordnade kompositionen är här att se i vilken mån den 
hjälper läsaren att orientera sig i texten. 
 
5.2.2 Temaanalys i valda avsnitt 
 
Temaanalysen görs i de valda analysavsnitten ”Avdragsrätt och rätt till återbetalning” (1995), 
”När har jag avdragsrätt för moms?” (2007) samt ”Bilar och motorcyklar” (2007). En analys 
av temana i en text visar på vilka delar av ett ämne som lagts störst vikt vid i framställningen. 
En temaanalys kan också lätt avslöja om texten är monotematisk, eller om den har många 
teman, och därmed kanske upplevs rörig (Hellspong & Ledin 1997:117ff.).    
   Eftersom valda analysavsnitt inte är till punkt och pricka överensstämmande är tanken med 
att göra en temaanalys här också att ge en inblick i avsnittens innehåll, visa på vad som skiljer 
och i vilken ordning innehållet presenteras i broschyrerna. En överblick av temana visar 
härigenom även på hur stort utrymme olika teman tillåts ta och vilket informationsurval som 
gjorts.  
   Att ta ut en texts teman innebär bitvis vissa subjektiva avvägningar. För att kunna jämföra 
överensstämmande teman är detta emellertid nödvändigt och således är det här innehållet som 
sammanfattas, snarare än förslagsvis rubrikerna. Främst är det texternas makroteman som 
analyseras och dessa söks ut ett för varje huvudrubrik med tillhörande stycken. För 
huvudrubriker med tillhörande – självständigt fungerande – underrubriker räknas därutöver 
även mikroteman. Underrubriker utan bärande roll däremot, som endast fungerar som en 
ingång till brödtexten räknas inte. Detta medför exempelvis att ”Du får dra av hela momsen” 
under rubriken ”Både momspliktig och momsfri verksamhet” utgör en del av texten medan 
”Särskilda regler för anläggningstillgångar” fungerar självständigt och följaktligen räknas den 
senare som bärare av ett mikrotema men inte den förra (se bilaga 7).  
  För ovanstående gör jag dock två undantag. Det första undantaget innebär att jag från och 
med sidan 20 och rubriken ”Rätt till återbetalning av ingående moms för vissa som inte är 
skattskyldiga” i 1995 bara räknar varje makrotema per huvudrubrik trots att underrubriker 
förekommer. Detta eftersom de delarna inte företrädesvis är de som innehållsligt 
överensstämmer med 2007:s delar och därför inte figurerar som material i någon större 
utsträckning i analysen. Att de är medräknade här beror dock på att de tillhör samma 
jämförbara avsnitt, och det går givetvis inte att bortse från att det finns en tanke bakom vilka 
informationer som är utvalda till att få finnas med i dessa.  
   Det andra undantaget är att de mikroteman som återfinns under makrotema 7 i 1995 
huvudsakligen räknas som ett per stycke, oberoende av underrubriker. Detta är nödvändigt för 
att kunna jämföra dem med temana i det motsvarande egna avsnittet rörande bilar och 
motorcyklar i 2007.   
   
5.2.3 Lix 
 
Lix är ett mått utarbetat i syfte att ge ett objektivt värde på en texts läsbarhet. Lix används här 
med avsikten att enkelt och neutralt kunna jämföra läsbarheten mellan utgåvorna. En 
motivering till varför lix kan fungera i mitt material är även Platzacks notering om att lix och 
andra läsbarhetsmått har ett särskilt intresseområde i just informerande texter, eftersom det i 
dessa, till skillnad från till exempel skönlitteratur finns ett värde i att tillägna sig ”maximal 
information mot en minimal ansträngning” (1973:17). 
   Lix-värdet i sig självt är bara tänkt att ge symptom på textens svårlästhet och berättar 
ingenting om förståelsen relaterad till läsaren, men en överensstämmelse däremellan behöver 
sällan vara utesluten. Och en objektiv läsbarhet är även viktig om ett stort material, som 
Momsbroschyren, ska vara möjligt att snabbt ögnas i.  
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   Lix räknas inte på hela valda analysavsnitt, men i stort sett på alla stycken med 
överensstämmande teman. Dessa utgör i 1995 sammanlagt 1644 ord och i 2007 totalt 1907 
ord. 
 
5.2.4 Nominalkvot 
 
Nominalkvot (NQ) är ett sätt att mäta en texts informationstäthet. En text med hög 
informationstäthet och som präglas av ett nominalt framställningssätt kan kräva en hel del 
tankemöda av läsaren, eftersom den kännetecknas av många substantiv till fördel för verb och 
pronomen, vilka gör framställningssättet mer informationsglest (Hellspong & Ledin 1997:78). 
Myndighetstexter har i allmänhet ett rykte om sig att vara nominala, vilket kan vara en följd 
av att man bygger ut nominalfraserna med bestämningar och prepositionsattribut för att så att 
säga fylla i alla eventuella luckor. Momsbroschyren som sådan har som avsikt att informera i 
momsfrågor, och det är av stor vikt att inga misstolkningar kan ske, även om inte broschyren 
ska betraktas som lagtext i ämnet. Av dessa anledningar kan det således vara intressant att 
undersöka informationspackningen och graden av nominalitet i de båda utgåvorna, och detta 
gör jag alltså genom att räkna ut nominalkvoten. Nominalkvoten räknas som kvoten av 
substantiv, prepositioner och particip dividerat med pronomen, adverb och verb. En beräkning 
av nominalkvoten är därmed också ett smidigt sätt att redovisa vissa ordklassers förekomst i 
texten.  
   Nominalkvoten är liksom lix-värdet emellertid inte räknad på hela de valda analysavsnitten 
utan är i 1995 räknad på 870 ord och i 2007 på 1324 ord. I 1995 gäller det styckena: 
”Avdragsförbud”, ”Begränsningar i avdragsrätten” och ”Speciella regler för personbilar och 
motorcyklar”. I 2007 styckena: ”Både momspliktig och momsfri verksamhet” till och med 
rutan ”tips”, ”Avdragsförbud” samt hela ”Bilar och motorcyklar” med undantag för det inte 
överensstämmande temat ”Moms på bilförmån” (se bilaga 7 och tematabell i bilaga 4).  
 
5.2.5 Metatext och rubriker 
 
Alla egenskaper i en text som förbättrar begripligheten i det syfte den avses läsas kan givetvis 
sägas vara led i en mottagaranpassning, men mottagaranpassning specifikt i Momsbroschyren 
är kanske främst olika egenskaper som gör den användbar och lätt att hitta i. Till det bidrar 
olika former av metatext. Det gör även andra markeringar som understödjer disposition och 
sammanhang. Utöver metatextuella ledtrådar såsom sidhänvisningar och självkommenterande 
text undersöker jag därför även vägledande rubriker, punktuppställningar och övriga 
typografiska markeringar såsom fetstilt markerade ord.  
 
5.2.6 Perspektiv 
 
Perspektiv är inom den ideationella strukturen Hellspong och Ledin beskriver, det mest 
övergripande analysbegreppet. Perspektivet i en text kan sägas vara synonymt med att texten 
presenterar en viss synvinkel på världen. Genom att undersöka perspektivet syns vilken denna 
synvinkel är och vad och vem i texten som fokuseras (1997:135). I enlighet med detta kan 
sägas att perspektivet röjer författarens avsikt med texten och vilka läsare den riktar sig mot 
(Gunnarsson 1989b:118). Därtill har visat sig att en text skriven ur ett mottagarperspektiv är 
av stor vikt för förståelsen, av den orsaken att färre utfyllnader då krävs av läsarna (Nyström 
2006:92).     
   Med anledning av ovanstående faktum undersöker jag därför perspektivet i de båda valda 
analysavsnitten. Detta gör jag med hjälp av det som Hellspong och Ledin benämner 

 16



subjektsperspektiv (till skillnad från jämförelseperspektiv) och som visar vilka som är bärare 
av en texts perspektiv.  
   I och med perspektivets övergripande karaktär kan en mängd aspekter i en text hänföras hit, 
aspekter som därtill inte gärna låter sig kvantifieras. Här har jag valt att utgå mestadels från 
perspektivmarkörer ur Hellspong och Ledin men även av andra delar jag tar upp i 
textanalysen. I perspektivanalysen ingår härigenom att jag bland annat tar upp tilltal 
informationsurval och konkreta exemplifieringar.  
 
5.2.7 Enskilda meningar 
 
Jag undersöker delar ur de stilaxlar Hellspong och Ledin benämner som nominal-verbal och 
abstrakt-konkret (jämför 1997:78f.). Överblicken gör inte anspråk på att vara någon 
heltäckande analys av meningarna i broschyren utan främst, punktbelysa några – de 12 som 
varit av vikt för läsförståelsetestet. Inte heller är analysen av dem uttömmande, men kan ge en 
uppfattning om vad som är karakteristiskt för meningarna i respektive utgåva.  
   Jag tittar på abstraktion, höger- eller vänstertyngd, nominalfraser, verb – om de är passiva, 
statiska, aktiva eller dynamiska – och utelämnande av agenter och subjekt. I meningarna ingår 
de kriterier som ställs upp i frågorna samt svaret på frågan. Meningarna som analyseras utgår 
från fråga 1, 2, 4 och 5 från de respektive utgåvorna. Fråga 3 finns alltså inte med. 
Meningarna hittas i bilaga 5, där de är placerade i ett viktschema som visar hur många ord 
som ställs upp i fundamentet, innan det finita verbet.  

 
5.3 Läsförståelsetest  
 
Läsförståelsetestets del i analysen är i första hand att svara på syftets andra frågeställning – 
har förändringarna lett till ökad begriplighet? Avsikten med testet blir då att se om någon 
skillnad kan skönjas i hur begripliga och ändamålsenliga broschyrerna är, i sitt syfte att 
informera om vad som gäller i olika momsfrågor.  
   Sammanfattningsvis har testet gått till så att sex personer på tid fått svara på frågor rörande 
moms med hjälp av Momsbroschyren – tre personer med upplagan från 1995 och tre med 
upplagan från 2007.  
   Vad som inom klassisk läsbarhetsforskning kallas läsförståelsetest menar Gunnarsson bara 
ytligt berör förståelsen. För att kontrollera olika språkliga variablers läsbarhet har en vanlig 
väg att gå inom denna varit att mäta läshastighet i kombination med mätning av läsförståelse, 
genom att ett par innehållsfrågor kopplas till nyss lästa text (Platzack 1974:156). De frågor 
som satts upp för texterna menar dock Gunnarsson inte berör djupare förståelse än den hon 
för till läsmål ett och två (1982:78).  
   För att mäta hur begriplig och användbar Momsbroschyren är tar jag utgångspunkt i att det 
vanligaste läsmålet för Momsbroschyren avser förståelse gällande Gunnarssons sjätte läsmål, 
tillämpning på egen situation – eller något annat av de förståelseinriktade målen, som alla 
kräver att kunskap om både språk och verklighet aktiveras (1989a:16). Tanken är med 
bakgrund av detta att även testets läsmål i så stor utsträckning som möjligt ska vara, om inte 
det sjätte (det vill säga tillämpning på egen situation) så åtminstone nära nog. 
   Nedan presenterar jag testet, de olika frågorna och testets genomförande. 
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5.3.1 Om testets frågor 
 
För att i görligaste mån försöka likna den autentiska användningen är frågorna utformade som 
problem som försökspersonerna med hjälp av att läsa och slå i någon av de två utgåvorna av 
Momsbroschyren ska finna svar på.  
   Testet består av fem frågor av något skiftande karaktär (se bilaga 1). Fråga 1, 2 och 4 hör 
alla till de avsnitt i Momsbroschyren jag analyserat. Fråga 5 hör delvis dit, då svaret finns på 
sidan 21 i 1995 som jag i analysen kort överblickat. Bara fråga 3 ligger helt utanför de 
analyserade avsnitten. För den frågan gäller även andra förutsättningar än för de övriga. Fråga 
3 borträknad är samtliga av typen ja- och nej-frågor. Detta eftersom jag i frågorna ställt upp 
vissa förutsättningar för de givna problemen och tanken är att det i svaret inte ska finnas plats 
för vidare tolkningsutrymme. Endast ett rätt svar ska, med de givna omständigheterna, kunna 
ges.  
   Avgörande för att finna svaret på frågorna torde vara att man hittar rätt stycke och slår på 
rätt rubriker. För fråga 1 gäller att man bläddrar till avsnitten om regler för bilar och 
motorcyklar i båda utgåvorna, likaså för fråga 4.  
   Fråga 2 kan möjligen vålla mer problem, eftersom man hittar svaret under rubriken 
”Avdragsförbud”. För att underlätta har jag därför lagt till nyckelorden ”stadigvarande 
bostad” inom parentes, eftersom uttrycket är feststilt och det första av tre punkter under 
ovanstående rubrik. Här ska dock nämnas att svaret på fråga 2 är mer explicit uttryckt i 2007, 
i det avseendet att frågans kriterier uttrycks här men inte i 1995 där i stället andra exempel 
ges. Detta gör att större slutledningar kanske krävs i 1995. 
   Vad gäller fråga 5 sedan är också denna i 1995 möjligen något svårare att uttyda svaret på. I 
2007 hittas svaret under rubriken ”Avdragsrätt trots att jag inte tar ut moms” medan det i 1995 
hittas under den mer otydliga rubriken ”Rätt till återbetalning av ingående moms för vissa 
som inte är skattskyldiga” och därunder i underrubriken ”Omsättning av varor och tjänster 
genom export”. Sägas ska dock att om man för att hitta svaret inte i första hand bläddrar till 
detta avsnitt som rör avdragsrätt, utan förslagsvis först går till avsnittet om export så hänvisas 
man till sidan 20 och det delkapitel under vilket svaret sorterar sig. Detta gäller inte för 2007 
där man från sökordlistan endast hänvisas till sidan 4 och en definition av export. 
   För att kunna söka upp rätt svar i broschyrerna, är det lika angeläget att man begriper 
frågorna som att man begriper broschyren. Frågornas utformning är därför viktig – och ett 
inkorrekt svar kan alltid delvis härledas tillbaka till dem. Fråga 3 slutligen kräver därför, för 
att gardera mig mot ett sådant, inte lika hög förståelsegrad som de andra frågorna. Här räcker 
att man hittar rubriken kreditnota, som finns med både i innehållsförteckningen och i 
sökordlistan hos båda broschyrerna. Har man väl gjort det räcker för ett rätt svar att man 
skriver av eller sammanfattar de kriterier för en kreditfaktura som i båda broschyrerna finns 
uppunktade i ett kort stycke. Denna fråga rör till skillnad från de andra härigenom bara en 
ytlig textförståelse, och kan kopplas till Gunnarssons två första läsmål (se 3.1.3).      
 
5.3.2 Om försökspersonerna 
 
Antalet försökspersoner är sex. De båda broschyrerna har alltså blivit testade av vardera tre 
personer. Momsbroschyren riktar sig som tidigare nämnt i främst till små och medelstora 
företag, men även till övriga som vill ha enkel information om moms (Skatteverket). I min 
undersökning är det snarast de senare som begripligheten prövas på. Gemensamt för 
försökspersonerna är att de alla befinner sig i åldersspannet 20 till 25 år och är 
ekonomistuderande på högskolenivå. I det här fallet innebär det att samtliga utom 
försöksperson 4 har tjugo poäng företagsekonomi i bagaget, bortsett från kurser lästa inom 
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andra ämnesområden. Försöksperson 4 har med sina ekonomistudier motsvarande c-nivå, 
åtminstone på pappret, djupare ämneskunskaper än de övriga.  
 
5.3.3 Om testets genomförande 
 
Med anledning av mina försökspersoners tillgänglighet genomfördes inte testet av alla 
samtidigt. Jag kan dock inte se att det skulle spela någon större roll för resultatet eftersom alla 
gavs samma förutsättningar. I korthet gick det till så att jag förklarade att de med hjälp av 
givna upplaga av Momsbroschyren skulle svara på de frågor de fått framför sig, skriva på 
vilken sida de funnit svaret och till svaret allra helst lägga ett motiverande ”eftersom”. Det 
sista är av vikt för att jag ska kunna veta att de svarat på rätt grunder. Att hitta sidan och ge 
rätt svar behöver nämligen i sig inte vara en garanti för att man fullt ut förstått varför något 
förhåller sig som det gör, framför allt inte när det mellan svarsalternativen ja och nej råder ett 
likaförhållande i möjligheten att svara rätt eller fel. Om det faktum att frågorna besvarades på 
tid, nämnde jag att jag främst var intresserad av att det blev rätt, inte att det gick fort. Jag 
poängterade alltså att det var noggrannhet som skulle eftersträvas. Åtminstone i verkligheten 
får ju konsekvenserna av ett felsvar motivera en sådan hållning.  
   I sammanställningen av svaren sedan har det för varje fråga varit möjligt att få antingen, 1 
för rätt svar, 0 för felaktigt svar eller 0,5 för delvis rätt svar. Det sista motiveras med att jag i 
min rättning, givetvis utgått från rätt svar, men också från de beläggande grunderna som getts. 
Detta har lett till att jag – även vid rätt svar i form av ja eller nej – vid några tillfällen ansett 
att svaret inte varit det rätta. Rättningen är således bitvis en subjektiv bedömning och utöver 
att sätta rättskryss eller felbockar har ansatser till rätt svar alltså belönats med 0,5 poäng. Hur 
resultatet ser ut, och hur de enskilda frågorna rättats redovisas närmare i avsnitt 7.  

 
6 Resultat: användarintervju och textanalys 
 
Här presenteras först resultatet av intervjuerna som visar hur Momsbroschyren läses och 
används. Därefter presenteras textanalysen. För de delar av textanalysen där jag presenterar 
utgåvorna var för sig gäller att jag gör detta genom att först presentera 1995:s resultat och 
därefter – i presentationen av 2007:s resultat – jämföra dessa något mot 1995:s resultat. 1995 
utgör på det viset oftast den grund till vilken 2007 ställs emot.    

 
6.1 Användarintervju 
 
Av svaren på de frågor som står att läsa i metoddelen (5.1) framgår att broschyren inte är en 
text som läses från pärm till pärm utan snarare används som uppslagsbok, och detta 
egentligen enbart vid speciella situationer. Av den orsaken att det är i de situationer som faller 
utanför de normala rutinerna som hjälp kan behövas. Läsningen består därför av omväxlande 
skumläsning och djupläsning, för att hitta det stycke eller avsnitt man är intresserad av. 
   I övrigt blir det dock klart att Momsbroschyren inte är dit man huvudsakligen vänder sig för 
att få svar på frågor rörande moms. Kollegor, företagets revisorer och även Skatteverkets 
hemsida tillfrågas i första hand. En underförstådd slutledning skulle härmed kunna vara att 
inställningen till broschyren inte är den bästa. Dock menar båda informanterna att de vid 
tillfällen blivit hjälpta av broschyren.  
   Med ovanstående svar vill sluta mig till att läsarten i broschyren i regel är en kombination 
av snabb- och närläsning och att läsmålet i kombination med denna vanligen förefaller vara 
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att få reda på hur man själv ska handla i en specifik situation. Av Gunnarssons sex uppställda 
läsmål utgör detta det sista, det vill säga tillämpning på egen situation, och kräver ett stort 
förståelsedjup (1989a:19f.). Resultatet av denna intervju – denna läsart och detta läsmål – är 
som nämnt tänkt att ligga till grund för textanalysen och läsförståelsetestet. 

   
6.2 Textanalys  
 
Nedan redovisas resultatet av textanalysen där komposition (6.2.1), teman (6.2.2), lix (6.2.3), 
nominalkvot (6.2.4), metatext och rubriker (6.2.5), perspektiv (6.2.6) och enskilda meningar 
(6.2.7) kommenteras och redogörs för. 
 
6.2.1 Texternas överordnade komposition 
 
Till texternas överordnade komposition för jag aspekterna textmönster och disposition, vilka 
presenteras nedan. I tabell 1 syns en översikt av nämnda kategorier. 
 
Tabell 1: Sammanfallande och särskiljande drag i kompositionen 
Utgåva Textdrag Disposition Kapitelrubriker 
1995 Tre överordnade: 

Introduktion, 
innehållsdelar och 
avslutning med 
användarinformationer.

Tematisk och 
specificerande, utgår 
från momslagen. 

Korta nominalfraser, 
additivt ordnade.  

2007 Tre överordnade: 
Introduktion, 
innehållsdelar samt 
avslutning och 
användarinformationer.

Tematisk och 
specificerande, utgår 
från användarna.  

Huvudsakligen 
satsformade, 
kronologiskt 
ordnade.  

 
Komposition 1995 
Inledningsvis är dispositionen i 1995 tematisk och specificerande. Den innehåller textdrag för 
en broschyr genom det faktum att den har en användarintroduktion och en avslutning med 
användarvänliga rubriker, men ger inte något användarvänligt intryck i övriga kapitelrubriker. 
   För Momsbroschyren gäller att den är en, om än en omfattande sådan, informerande 
broschyr. Med detta i åtanke kan man på ett överordnat plan i 1995 skönja tre typiska 
textdrag. För det första gäller att man som läsare inte kastas in i innehållet utan att man med 
hjälp av en introduktion i form av rubrikerna ”Nyheter”, ”Inledning” och ”Något om 
momslagen” får en liten inblick i vad moms är. Drag två är innehållsdelarna i sig, själva 
informationen och drag tre slutligen berör ytterligare användarinformationer – ”Vart vänder 
man sig”, ”Förkortningar och termer” och ”Sökordlista”.  
   Dispositionen i 1995 är genomgripande tematisk, delvis additiv och delvis specificerande. I 
innehållsförteckningen organiserar sig delarna i huvudsak sidoordnande, det vill säga 
huvudrubrikerna har samma hierarkiska rangordning. Till exempel tillskrivs ”Redovisning i 
momsdeklaration” samma vikt som ”Yrkesmässig verksamhet”. Redan här kan man dock se 
att det finns en tendens till specificering i form av underrubriker. Förflyttar man sig in i 
broschyren kan denna specificering se ut såhär: Momsbroschyren → ”Avdragsrätt och rätt till 
återbetalning” → ”Rätt till återbetalning av ingående moms för vissa som inte är 
skattskyldiga” → ”Omsättning av varor och tjänster genom export” → ”försäkringstjänster”. 
Från huvudrubriken ”Avdragsrätt och rätt till återbetalning” via två underrubriker leds man 
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alltså ner till den enskilda punkten ”försäkringstjänster”.3 På det här sättet bygger broschyren 
upp en tematisk disposition som går från helhet till delar.  
   Utöver de avsnitt som inleder och avslutar broschyren, följer dispositionen i stort sett 
momslagens uppläggning.4 Detta syns också tydligt när man jämför innehållet med 
momslagens två avdelningar beskrivna i avsnittet ”Något om momslagen”. 
   Rubrikerna i innehållsförteckningen består av nominalfraser (jämför bilaga 6). De är inte 
mottagarorienterade så att de riktar sig mot några tänkta användare. Som materialet byggs upp 
skulle det snarare kunna läsas av vem som än är intresserad av de momspliktigas skyldigheter, 
inkluderat de momspliktiga själva men inte nödvändigtvis dem. De enda rubriker som antar 
mottagarperspektiv i innehållsförteckningen är egentligen de första och de sista, möjligen 
även ”allmänna redovisningsregler” som verkar vara till hjälp för användarna och därtill inte 
skymtas i momslagens uppläggning.  
       
Komposition 2007 
Sammanfattningsvis är dispositionen i 2007 tematisk och verkar till skillnad från 1995 ha 
utgått från de tänkta mottagarnas intresseområden och användning av broschyren. Rubrikerna 
är formade från ett läsarperspektiv och ordnar sig under varandra på ett specificerande sätt. 
   Liksom i 1995 är alltså den överordnade dispositionen även i 2007 tematisk, så som man 
möts av den i innehållsförteckningen. I övrigt kan man precis som i 1995 skönja åtminstone 
tre överordnade textdrag för en broschyr. Till en början i form av en introduktion som 
upplyser vad moms är, vad som är nytt och som ger förklaringar för diverse förkortningar och 
termer. Därefter följer naturligt innehållsdelarnas information. I slutet återfinns till detta också 
en mindre avslutning i form av sökordlista och en sista avslutande sida som anger vilka andra 
informationsbroschyrer om moms som finns att tillgå samt vart man kan ringa för att få hjälp 
och service.  
   Vad som dock skiljer innehållsdelarna åt från 1995 är att rubrikerna ofta är satsformade och 
inte utgår från momslagens upplägg utan snarare verkar ha organiserats utifrån läsarens 
intresseområden. Av de 17 fetstilta huvudrubriker som finns är 6 av dem utformade som 
direkta frågor ur ett läsarperspektiv, exempelvis ”När måste jag ta ut moms?” eller ”Vad 
händer om jag gör fel?”. Av de totalt 84 förekommande underrubrikerna är även 24 av dem 
utformade som läsarfrågor (jämför bilaga 7). Sägas ska också om innehållsdelarnas 
disposition att de till skillnad från 1995:s snarast sidoordnande eller additiva uppbyggnad här 
verkar vara tematiska eller möjligen snudd på kronologiska, även om detta inte är någon 
naturlig kombination. Det första avsnittet rör nämligen hur man startar en verksamhet och 
avsnitten behandlas därefter i, vad som ser ut och förmodligen är, en genomtänkt ordning. I 
följdordning avhandlas i broschyren vem som måste betala moms, hur man utfärdar fakturor, 
hur man deklarerar sin moms med mera. Därefter följer olika typer av undantag eller särskilda 
momsfrågor, exempelvis rörande jämkning eller bilar och motorcyklar för att så småningom 
avslutas med avsnittet ”Vad händer om jag gör fel?”. Det är härmed inte omöjligt att tänka sig 
att en användare som just startat upp en verksamhet och som verkligen drar nytta av 
Momsbroschyren kommer att läsa den i tur och ordning så som den här är disponerad. 
   Härutöver är även 2007 liksom 1995 specificerande i det att olika teman ordnas under 
varandra. Således kan denna sökväg vara möjlig: ”När har jag avdragsrätt för moms?”→ 
”Avdragsrätt trots att jag inte tar ut moms” → ”flygbensin och flygfotogen”. I broschyren 
förekommer tre rubriknivåer, här syns hur man via två leds till punkten ”flygbensin och 
flygfotogen”, vars betydelse också görs någorlunda tydlig redan i rubrikerna.  
    
                                                 
3 Som här betyder det att försäkringstjänster, som normalt är momsbefriade, när de omsätts eller exporteras till 
ett land utanför EU berättigar avdragsrätt för ingående moms. 
4 E-postkontakt med Skatteverket 
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Kommentar till kompositionen 
Som nämnt i materialavsnitt är närmare jämförelser i hur innehållet omdisponerats svåra att 
göra eftersom informationerna omarbetats i flera mellanliggande utgåvor. Och likafullt som 
olika teman tillåts ta olika stort utrymme finns heller inte alla teman med i båda utgåvorna. 
Nya regler har tillkommit och äldre har fallit bort. Till exempel är hela det avsnitt som i 2007 
benämns ”Omvänd skattskyldighet” nytt för 2007 och i 1995 förekommer på ett flertal sidor i 
broschyren asterisker vid olika punkter som i marginalen anger att dessa regler kommer att 
upphöra att gälla från och med juli 1995. Givetvis är dock de överensstämmande temana i 
majoritet. Redovisnings- och deklarationsregler uppfylls exempelvis i båda broschyrerna av 
stora delar, men inom olika i övrigt inte alldeles jämförbara avsnitt. Vad som däremot är 
jämförbart mellan de båda utgåvorna är de inledande och avslutande avsnitten om vad moms 
är, vilka nyheter man som läsare kan förvänta sig, vart man vänder sig samt förklaringar till 
förkortningar och termer och en sökordlista. Det övergripande textmönstret är således 
fortfarande jämförbart även då innehållet delvis förändrats.  
 
6.2.2 Teman i valda avsnitt 
 
Om temana kan till en början sägas att de är explicit uttryckta. Mestadels syns de redan i 
rubrikerna eller framhävs genom att placeras i texternas inledning, markeras med fetstil eller 
staplas i punktlistor.  
   Nedan i tabell 2 redovisas alla de överensstämmande teman som återfinns i broschyrerna. 
Uppställningen visar endast teman som förekommer i båda texterna och bara i vilken ordning 
de dyker upp i 1995. För tabeller som redovisar alla uttagna makro- och mikroteman samt 
deras inträffande ordning i texterna hänvisas till bilagorna 2, 3 och 4 som på grund av sitt 
omfång placerats där.  
   Det ska även sägas att vad som visas i tabell 2 och i bilagorna är en högst summarisk analys 
som inte beskriver alla förekommande teman i detalj. Delar och teman i texterna överlappar 
varandra även på andra sätt än vad som syns i dessa tabeller, eftersom de tillåts olika stort 
utrymme i texterna. Överensstämmande makroteman behöver till exempel inte nödvändigtvis 
ha motsvarande mikroteman. Och som blir tydligt kan också vad som är mikrotema i den ena 
texten vara makrotema i den andra. Så till exempel för hela bilavsnittet i 1995 respektive 
bilavsnittet i 2007 (se bilaga 2 och 4). Överensstämmande teman i valda analysavsnitt är ändå 
som följer i tabell 2.  
 
Tabell 2: Överensstämmande teman (ÖT) i valda analysavsnitt 
ÖT 1: Avdragsrättsregler för moms 
ÖT 2: Verifiering för avdragsrätt 
ÖT 3: Avdragsförbud och andra begränsningar i avdragsrätten 
ÖT 4: Regler för avdragsrätt i blandad verksamhet 
ÖT 5: Avdragsregler för personbilar och motorcyklar i allmän och yrkesmässig 

verksamhet 
ÖT 6: Schablonmässiga avdragsrättsregler för personbilar och motorcyklar i allmän 

verksamhet 
ÖT 7: Definition av lastbil i momssammanhang 
ÖT 8: Redogörelse för de fordon som berörs av reglerna 
ÖT 9: Avdragsförbud vid inköp av personbil i allmän verksamhet 
ÖT 10: Halv avdragsrätt för hyra av personbil i allmän verksamhet 
ÖT11: Avdragsrättsregler för driftskostnader 
ÖT 12: Avdragsrättsregler för extrautrustning 
ÖT 13: Hel avdragsrätt för hyra av personbil i yrkesmässig verksamhet 
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Temaanalysen, som alltså syns närmare i bilagorna 2, 3 och 4, visar att båda utgåvorna är 
monotematiska. Dock blir det tydligt att 1995 inom textens makrotema – det vill säga 
”Avdragsrättsregler för moms” – tar upp betydligt fler aspekter på ämnet medan 2007 
behandlar färre teman utförligare. Eftersom den här analysen snarast behandlar skillnaden i 
hur de teman som faktiskt tas upp i 2007 också tas upp i 1995, blir dock inte denna skillnad i 
temamängd i tabellerna särskilt tydlig eftersom jag valt att inte redovisa alla de 
förekommande mikroteman som återfinns i 1995:s valda avsnitt (från och med sidan 20). 
Däremot återspeglas tydligare den skillnad i upplägg som återfinns mellan utgåvorna – 
framför allt de närmast analyserade temana rörande avdragsregler för bilar.   
   Sett till mängden teman i valda analysavsnitt är alltså avsnittet i 1995 mer omfattande än 
motsvarande i 2007, trots att 2007:s delar är större till omfånget. Skillnaden ligger som redan 
nämnt i att 2007 tar upp färre teman mer utförligt och 1995 fler mer komprimerat. Rent 
omfångsmässigt syns detta i att alla de teman som tas upp i bilaga 4, med några få undantag 
(makrotema 8, makrotema 3 och punkten hyrbilsutköp i makrotema 5), i 2007 sträcker sig 
över två sidor medan de, så som de tas upp i bilaga 2 med makrotema 7 och tillhörande 
mikroteman, ryms på ungefär tre fjärdedelars sidor i 1995.  
   Därutöver är som också synes inte heller ordningen i vilken temana presenteras densamma 
för de båda utgåvorna. I den ordning som de till en början numreras i bilaga 2 är inte strikt 
den ordning som de sedan dyker upp i, i bilaga 3 och 4. Detta kommer sig givetvis av 
utgåvornas delvis skiftande upplägg. 
   I 2007 gäller till exempel att man i bilavsnittet redovisar reglerna för bilar i allmän 
respektive yrkesmässig verksamhet temavis under samma punkt, medan man i 1995 först 
redovisar alla regler för bilar i allmän verksamhet och därefter dem för bilar i yrkesmässig 
verksamhet. I texten faller detta för 2007 ut så att reglerna för yrkesmässiga verksamheter 
presenteras i underrubrikerna ”Undantag” i direkt anslutning till vad som gäller för allmänna 
verksamheter, och utgör mikroteman till dessa. I tabellerna innebär detta att ÖT 9 såväl som 
ÖT 13, som redovisas var för sig i bilaga 2 (1995), båda hamnar tillsammans med makrotema 
9 i bilaga 4 (2007).  
   Avslutningsvis visar temaanalysen att vad som förändrats i avdragsavsnittet – som 
fortfarande för båda texter har samma makrotema (ÖT 1) – främst är mängden aspekter som 
tas upp och hur stort utrymme dessa ges. Om man ska tro att makrotemana (angivna i bilaga 2 
och 3) på ett korrekt sätt anger tyngdpunkter i utgåvornas respektive framställning finns 
mellan dessa texter – bara tre sinsemellan överensstämmande teman. De andra temana som 
överensstämmer (ÖT 5-ÖT 13) härrör alla till mikrotemana i bilaga 2 och makroteman i 
bilaga 4. Fokus i texterna har med andra ord flyttats. Det som i bilaga 2 är ett makrotema, ÖT 
5, är i bilaga 4 hela textens makrotema. Dessa teman har således lyfts ut ur avdragsavsnittet 
och fått ett eget avsnitt. Informationerna som tas upp är dock fortfarande jämförbara, även om 
de skiljer sig i omfattning.       
 
6.2.3 Lix 
 
I tabell 3 syns andelen långa ord i procent, den genomsnittliga meningslängden och texternas 
respektive lix-värden.  
 
Tabell 3: Lix-värden i de valda delarna i utgåvorna 
Utgåva Långa ord i procent Genomsnittlig meningslängd Lix 
1995 33 19 52 
2007 28 17 45 
 
Lix-värdena indikerar att 2007 är mer lättläst än 1995. Enligt skalstegen karakteriseras 2007 
som ett mellanting mellan medelmåttig och svår medan 1995 renodlat får ses som svår. I 
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Melins och Langes statistik över lix-värden i olika typer av texter skulle detta också innebära 
att 2007 placerar sig precis under saklitteratur medan 1995 placerar sig mellan sak- och 
facklitteratur (2000:166). De långa orden och meningslängden verkar i övrigt ha minskat i 
någorlunda relation till varandra, och inte på bekostnad av varandra.  
   Värt att nämna om meningslängden kan vara att den i båda utgåvorna i jämförelse med de 
genomsnittstal som återfinns i Melin och Lange ligger något högre än den 
medelmeningslängd som där utgör 16,6 ord. Att meningslängden är aningen hög borde därför 
kunna vara en rimlig slutsats att dra. Detta eftersom meningslängden som där framtagits, har 
gjorts så av material från fyra texttyper, däribland fackpress och riksdag, som i svårighetsgrad 
borde kunna vara någorlunda jämförbara (2000:166). Vad meningslängden innebär är 
däremot inte självklart förrän man undersökt hur den varierar, hur satserna byggs upp med 
bisatser, nominalfraser, långa fundament och så vidare. Vissa av dessa kategorier undersöks 
närmare i analysen av enskilda meningar och presenteras i 6.2.7. Det som kan sägas med hjälp 
av lix-värdet är egentligen endast att ju högre meningslängden är desto mer troligt är det att 
den är syntaktiskt komplicerad (2000:89). Värt att nämna i sammanhanget är dock att båda 
utgåvorna gör bruk av punktuppställningar för att underlätta framförandet av långa meningar, 
antingen för att särskilja dem eller för att dela upp dem (se 6.2.5). Den höga genomsnittliga 
meningslängden kan härigenom ge en något missvisande bild av broschyrerna, eftersom 
punktuppställningar underlättar det svårlästa i långa meningar.  
   Angående procentandelen långa ord kan sägas att de i Melins och Langes medelvärden 
utgörs av siffror i ett spann mellan 29,0 och 30,2 procent (2000:167). Utgåva 1995 ligger 
således över de jämförelsetalen medan 2007 ligger under. Också här gäller dock att orden 
behöver undersökas närmare i kombination med andra faktorer, såsom abstraktioner och 
nominaliseringar, för att ytterst veta om en hög andel långa ord påverkar lättlästheten. Lix-
värdet som sådant har likafullt minskat betydligt mellan utgåvorna. 
 
6.2.4 Nominalkvot 
 
I tabell 4 nedan redovisas för bägge utgåvorna, ordklassernas förekomst i procent och deras 
nominalkvot. 
 
Tabell 4: NQ samt ordklasser i procent avrundade till en decimal 
 Subst. Particip Prep. Verb Adverb Pron. NQ 
1995 31,7 3,3 16,3 13,3 4,8 4,4 2,3 
2007 30,3 2,4 13,8 15,4 5,6 6,3 1,7 
 
Som framgår av tabell 4 ligger båda utgåvorna över det normalvärde som utgår från 1,0. 
Utgåva 1995 med sin nominalkvot på 2,3 ligger ännu högre än 2007 med nominalkvot 1,7. 
Med dessa siffror placerar sig också texterna högre än alla de jämförelsetal som återfinns i 
Melin och Lange där det högsta medeltalet gäller broschyrers nominalkvot på 1,19 
(2000:168). Texterna får alltså till en hög grad sägas vara nominala. Hur nominaliteten tar sig 
uttryck, annat än i ordklassfördelning, visar sig dock inte i tabellen. En nominal text brukar 
dock innebära bland annat: långa nominalfraser, samordningar och uppräkningar, flera 
attributiva prepositionsfraser och få bisatser (Hellspong & Ledin 1997:78).  Och som tidigare 
nämnt undersöks vissa sådana aspekter i analysen av enskilda meningar (6.2.7).  
   Värt att nämna om ordklassernas fördelning är att de i jämförelse med de medeltal som 
anges i Melin och Lange konsekvent ligger över respektive under dessa. Detta kommer sig 
sannolikt av texternas höga nominalkvoter. Ordklasserna substantiv, particip och pronomen 
placerar sig nämligen konsekvent över medan ordklasserna verb, adverb och pronomen 
placerar sig under. Som synes är dock 2007:s siffror i den bemärkelsen mindre avvikande än 
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1995:s; ändock är skillnaderna för båda texterna bitvis utmärkande. För prepositioner är i 
Melin och Lange det högsta värdet som anges det för nyhetstext på 12,8 procent. Härifrån 
ligger inte 2007:s värde på 13,8  procent orimligt högt, medan 1995:s 16,3 procent befinner 
sig nämnvärt högre än båda jämförelsetalen. I övrigt får pronomenkvotens låga tal sägas vara 
påfallande för båda utgåvorna, trots cirka 2 procentenheters skillnad utgåvorna emellan. I 
Melin och Lange återfinns den lägsta pronomenkvoten i medeltalet för nyhetstexter, men 
utgör även då så mycket som 12,3 procent – vilket alltså får jämföras med 1995:s 4,4 eller 
2007:s 6,3 procent. Tillsammans med den höga andelen substantiv (jämför tabellvärdena 30,3 
och 31,7 med nyhetstextens i Melin och Lange på 27,6 procent) kan kanske dessa dock sägas 
stå i ett kompensatoriskt förhållande till varandra. Det vill säga, för båda texter gäller att man 
gärna upprepar substantiven i fråga i stället för att pronominellt omnämna dem.  
 
6.2.5 Metatext och rubriker 
 
Tabell 5 visar en sammanställning över de drag som går att urskilja i rubriker, läshänvsiningar 
och punktuppställningar. Dessa redovisas sedan närmare för varje utgåva i styckena nedan. 
 
Tabell 5: Särskiljande och sammanfallande drag i metatext och rubriker 
Utgåva Rubriker Läshänvisningar Punktuppställningar 
1995 - Tre rubriknivåer 

- Nominalfraser, 
stundtals abstrakta 
och ogenomskinliga 

- Hänvisar till andra 
delar i broschyren 

- Presenterar 
kommande 
innehåll 

- Refererar 
föregående 
innehåll 

- Markerar teman 
med fetstilta ord 

- Delar upp långa 
meningar 

- Ordnar olika 
punkter, 
kriterier etc. 

2007 - Tre rubriknivåer 
- Satser eller 

nominalfraser 
- Innehålls- och 

nyckelord samt 
läsarfrågor. 

- Hänvisar till andra 
delar i broschyren 

- Markerar teman 
med fetstilta ord 

- Ordnar olika 
punkter, 
kriterier etc. 

 

 
Metatext och rubriker 1995 
Utgåva 1995 gör sammanfattningsvis bruk av såväl underrubriker som punktuppställningar 
och olika former av läshänvisningar inne i texten.  
   Totalt sett finns i det analyserade avsnittet 12 exempel på läshänvisningar till läsarna. De 
fungerar på olika sätt. Dels figurerar de som sidhänvisningar i rena punktuppställningar där 
olika varor eller tjänster radas. Så till exempel på sidan 21: ”Läkemedel (se punkt 24 sidan 
7).” Dels används de för att presentera kommande innehåll, sidan 19: ”I det följande lämnas 
en redogörelse för bestämmelserna i olika slags verksamheter.” Och dels används de för att 
referera hela avsnitt, sidan 20: ”I exportavsnittet sidorna 14-15 anges i vilka fall varor (…)”. 
Som läshänvisningar används härutöver även fetstilt markerade nyckelord såväl i 
punktlistorna som i löptexten.  
   Punktuppställningar förekommer vid sju tillfällen. Dessa är inte alltid ordnade enhetligt utan 
används med något blandat bruk för att antingen, dela upp långa meningar, eller för att ställa 
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upp olika kriterier överskådligt. För exempel, se punktlistorna i högerspalten på sidan 20 i 
bilaga 6. 
   Rubrikerna delas in i tre nivåer och består av nominalfraser (det vill säga teman), utbyggda 
eller endast med huvudord. Skillnaden ses exempelvis i: ”Rätt till återbetalning av ingående 
moms för vissa som inte är skattskyldiga” och ”Avdragsförbud”. Om rubrikerna kan här 
läggas till att även då olika underrubriker underlättar ingångar i texten, gör det faktum att 
deras utformning inte är alldeles genomskinlig, att det inte blir självklart vad texten som följer 
dem kommer att avhandla. Jämför till exempel, ”Avdragsförbud”, ”Begränsningar i 
avdragsrätten” och ”Särskilda avdragsregler”. Vari innehållsskillnaderna kommer att ligga i 
dessa utsägs inte av rubrikerna. Bruket är emellertid inte entydigt och även mer läsarvänliga 
underrubriker som ”Nystartade verksamheter, uppbyggnadsskede” och ”Viss varuförsäljning 
till utlandet” kan ses – dessa är dock i minoritet. 
    
Metatext och rubriker 2007 
Som tabell 5 visar redogörs i 2007 inte ofta för det påföljande innehållet. Däremot används 
andra läshänvisningar och även både underrubriker och punktuppställningar. 
   Metakommenterande text om innehållet förekommer alltså inte men vid ett flertal tillfällen, 
närmare bestämt sju, hänvisas till andra delar i broschyren. Exempel kan ses i: ”Jämkning kan 
också bli aktuell vid försäljning av sådana tillgångar. Läs mer i avsnittet ’Jämkning’ på sidan 
32”. Liksom i 1995 förekommer också grafiskt framhävda fetstilta ord i såväl 
punktuppställningar som i löptexten.  
   Punktuppställningarna används för att tydliggöra olika särskiljande alternativ, eller redogöra 
för olika varor som vissa bestämmelser gäller för och dylikt (för exempel se bilaga 7). De 
skiftar i den mån att det stundtals rör sig om korta punkter och i andra fall om flera och långa 
meningar. 
   Även i 2007 förekommer tre rubriknivåer. Rubrikerna är omväxlande utformade som 
propositioner eller teman men har det genensamt att de innehåller något av följande styckes 
nyckelord eller teman. Ofta är de också formade som läsarfrågor som användarna kan 
använda som ingångar i texten. Exempel på dessa är: ”Inköp för verksamheten – inte för 
privat konsumtion”, ”Moms när jag säljer bilen?” eller ”Du måste styrka din avdragsrätt med 
faktura” (jämför 1995:s motsvarande ”Verifikation”). Många av underrubrikerna är också 
formulerade som vägledare in i texten, antingen som frågor eller som grafiskt markerade 
anfanger som får sin fortsättning i brödtexten (se exempel på sidan 13 bilaga 7). 
    
Kommentar till metatext och rubriker 
En övergripande skillnad går att se i hur de båda avsnitten byggs upp rent innehållsmässigt. 
De stycken som närmast följer under huvudrubriken ”Avdragsrätt och rätt till återbetalning” i 
1995 presenterar vissa förutsättningar för avdragsrätt, samt den skillnad som görs mellan 
avdragsberättigade och återbetalningsberättigade. Dessa stycken kan ses som en upptakt, eller 
indirekt metatext, till följande avsnitt som behandlar reglerna gällande desamma. I 2007 
däremot finns inte något inledande stycke som presenterar de övergripande förutsättningar 
som finns för avdragsrätt (där finns heller inte någon uppdelning i avdragsberättigade och 
återbetalningsberättigade). I stället börjar avsnittet med stycket ”Inköp för verksamheten – 
inte för privat konsumtion” som snarast rör representation och tar upp exempel på vad som 
räknas dit. Således verkar inte finnas någon tanke på att avsnittet ska läsas i ett svep, utan att 
rubrikerna var för sig får fungera som egna ingångar och inte stycken som bygger på 
varandra.  
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6.2.6 Perspektiv 
 
I tabell 6 nedan redovisas de subjektsperspektiv som förekommer i broschyrerna. Därefter 
redovisas de mer noggrant, broschyrvis i separata stycken. 
 
Tabell 6: förekomst av subjektsperspektiv 
Subjektsperspektiv 1995 2007 
Författarperspektiv Nej Nej 
Mottagarperspektiv Nej Ja 
Myndighetsperspektiv Ja, distanserat Ja, ej distanserat 
Kollektiv utgångspunkt Ja Ja 
Teoretisk utgångspunkt Ja Ja 
Fjärrperspektiv Ja Ja 
Närperspektiv Nej Ja 
Personperspektiv Ja Ja 
Aktörsperspektiv Ja Nej 
 
Perspektiv 1995 
Övergripande om perspektivet i 1995 kan sägas att det ytterst är myndighetens. Texten rör sig 
utifrån en kollektiv utkiksplats med en teoretisk utgångspunkt i momslagen, och tonen är 
överordnad och allmänt föreskrivande. 
   Något tydligt författarperspektiv går inte att urskilja, varken genom första personens 
pronomen, mentala processer, språkhandlingar eller jämförelseuttryck – som skulle kunna 
tyda på vissa författarvärderingar. I stället lyser myndighetsperspektivet igenom i det att 
texten heller inte formulerar någon modalitet i propositionerna som inbjuder till tveksamheter. 
Propositionerna är faktiska eller uttrycker i annat fall behövlighet eller antagande som 
visserligen yttrar hypoteser och villkor – men om dessa råder i sin tur inga tveksamheter. 
Exempel på ett hypotetiskt förhållande syns på sidan 18: ”Undantag gäller vid inköp (…) om 
priset är mindre än 200 kr”. Vanligast är annars att propositionerna uttrycker behövlighet som 
på sidan 18: ”Vid köp från en företagare som inte är faktureringsskyldig måste en skattskyldig 
(…)”. I båda fallen blir dock tydligt att det inte finns några valmöjligheter. Meningarna 
uttrycker krav som gäller för varje laglydig medborgare. Perspektivet blir på så sätt även 
distanserat mellan den föreskrivande myndigheten och den handlande individen. 
   Inte heller något tydligt mottagarperspektiv finns. Direkt tilltal saknas helt i form av andra 
personens pronomen, i stället får ett fåtal uppmaningsformade ”Observera” eller ”se sidan” 
utgöra textens läsartilltal. Men inte heller dessa är specifikt mottagarorienterade utan är 
snarast påpekanden för en allmän läsargrupp. Vidare har visat sig att dispositionen nästan helt 
följer momslagens (se 6.2.1), och informationsurvalet kan därmed inte sägas vara gjort ur 
mottagarens perspektiv. 
   Texten speglar alltså inte några påfallande författar- eller läsarperspektiv men klart är att det 
rör sig om ett personperspektiv till skillnad från ett sakperspektiv – texten har ett uttalat, 
kollektivt, aktörsperspektiv, i vilket de förmodade läsarna spelar en av de största rollerna som 
de huvudsakligen onämnda ”skattskyldiga”. Exempel på sidan 18 lyder: ”Kan skattskyldig 
styrka att han vid import (…) har den skattskyldige rätt till avdrag för den av tullmyndigheten 
uttagna skatten”. I många fall uttalas dock inte heller agenterna och subjekten tydligt, utan 
vilka det är som ska ta sig för olika handlingar måste fyllas i av läsaren själv. Exempel ges på 
sidan 20, ”Vid försäljning av bilar ska moms tas ut om rätt till avdrag förelegat vid förvärvet” 
eller på sidan 17, ”Om betalning inflyter för tidigare avdragna kundförluster ska moms på nytt 
redovisas på den influtna likviden”.   
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   Slutligen har 1995 ett övergripande fjärrperspektiv – man närmar sig inte läsarna 
personligen, utan talar så att säga om dem och över dem. Denna distans till mottagarna märks 
också av den mestadels höga abstraktionen som ligger i substantiven. De exempel som ges är 
visserligen precisa i form av siffror men är sällan mer konkreta än att de betecknar 
”anskaffningar” och ”gemensamma förvärv”. På sidan 19 återfinns exempelvis: ”Avdragsrätt 
föreligger också för anskaffningar som gjorts för att avhjälpa skada, som drabbat den 
skattskyldige” utan närmare förklaring till vare sig skada eller anskaffningar. Undantag finns 
dock på samma sida i det att extrautrustning för bilar konkret exemplifieras i bland annat 
biltelefon, vinterdäck, dragkrok med mera (se bilaga 6).  
   Slutligen är bäraren av perspektivet ändå myndigheten och det är tveksamt om texten så 
som den framställs här verkligen riktar sig till andra (utanför myndigheten) heller. Den 
allmänt föreskrivande tonen, de många abstrakta exemplen och avsaknaden av tilltal tyder på 
distans från mottagarna och någon tydlig riktning till dem i form av informationsurval är 
också svår att skönja. 
 
Perspektiv 2007 
Utkiksplatsen i 2007 är liksom i 1995 kollektiv, och texten utgår även här från en teori med 
utgångspunkt i momslagen. Därutöver finns dock viktiga skillnader. Ett tydligt 
mottagarperspektiv finns, fjärrperspektivet skiftar med ett omväxlande närperspektiv och 
likaså är perspektivet i 2007 inte lika mycket den distanserade myndighetens som den 
hjälpsamme tjänstemannens. 
   Ett riktat läsartilltal återfinns i ett konsekvent och genomgående du-tilltal, där det tänkta 
duet får sägas vara ”du som är momspliktig eller på annat sätt berörs av reglerna”, exempelvis 
sidan 13: ”Om du investerar i maskiner, inventarier (…)” eller ”Du ska då inte dra av någon 
moms vid inköpet (…)”. Utöver tilltalet kan man även i innehållet se ett mottagarorienterat 
perspektiv. Som temaanalysen visar (6.2.2) innehåller avsnitten inte exakt samma teman, i 
samma upplägg och omfattning. Att vissa teman, som i 1995 kort bara omnämns, nu får ta 
mer plats kan visa på ett skifte i perspektiv. Man kan till exempel anta att representation varit 
en stötesten för många, då detta ämne i 1995 bara ägnas en kort mening medan den i 2007 får 
ett eget stycke med tillhörande konkreta exempel. Likaså har avdragsreglerna för personbilar i 
2007 tillägnats ett helt eget avsnitt där de i 1995 komprimerats. Att detta gjorts med tanke på 
mottagarna får hållas för troligt, om inte av andra anledningar, så av den att det i inledningen 
till detta avsnitt i 2007 står: ”Det är vanligt att reglerna missförstås”.  
   Det faktum att texten rör sig i ett växlande fjärr- och närperspektiv tyder också på att man 
har en mottagarvy för ögonen. Närperspektivet och mottagarperspektivet – märks tydligt i hur 
de allmänna reglerna konkretiseras. Exempelvis: ”Exempel på sådana kostnader är friskvård 
och inköp av kaffe” eller ”Som driftkostnad räknas kostnad för bl.a. bensin, service, 
reparation (…)”.  
   Inte heller i 2007 finns något uttalat författarperspektiv men till skillnad från 1995, som 
framställer sin avsändare som en distanserad myndighet, framtonar här en något annan bild av 
myndigheten. I och med rubrikerna (se 6.2.5) som är utformade som frågor från läsarna, ger 
påföljande svars-stycken ett intryck av en tillmötesgående och hjälpsam myndighet. 
Härigenom framträder en viss närhet i texten mellan sändare och mottagare. Denna blir också 
tydlig i den ruta som finns på sidan 13 (se bilaga 7) där man som mottagare får ”tipset” att 
informera Skatteverket om hur man beräknat sin fördelningsgrund (för löpande 
driftkostnader). Därutöver förekommer också något fler modala icke-faktiska propositioner i 
2007 än 1995. Förutom de som formulerar antagande och behövlighet, och vilka får sägas 
vara nödvändiga i en text som föreskriver regler i tänkbara situationer, förekommer också ett 
fåtal som uttrycker sannolikhet. Till exempel: ”Omsättningen kan vara missvisande och då 
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kan en annan fördelningsgrund vara lämpligare”. Sådana inte helt faktiska propositioner ger 
mer tolkningsutrymme åt läsaren och därmed minskar också distansen.  
   Dock är informationen av en karaktär som gör det svårt att undgå viss distans mellan 
parternas ämneskunskap och inflytande. Ett visst mått av myndighetsperspektiv syns också i 
stundtals långa meningar med utbyggda nominalfraser. Oftast återfinns dessa i punktlistor, 
vilket lättar upp framställningen av dem, men de kan ändå härröras till ett 
myndighetsperspektiv såtillvida att de noggrant vill täcka in flera aspekter – på ett ändå 
abstrakt plan. Exempelvis: ”För gemensamma inköp till den momspliktiga och momsfria 
verksamheten som till mer än 95 procent avser den momspliktiga verksamheten”.  
   Slutligen kan sägas att det i likhet med 1995 i 2007 också råder ett personperspektiv, men 
inte längre ett distanserat aktörsperspektiv utan ett mer mottagaranpassat läsarperspektiv. 
   
6.2.7 Enskilda meningar  
 
Här presenteras undersökningen av de 12 enskilda meningar som svaren kan hittas i inom de 
analyserade avsnitten. För överblick av analyserade meningar hänvisas till bilaga 5, där de är 
placerade i översiktliga viktscheman som visar meningarnas fundamentlängd.  
   I tabell 7 nedan syns en sammanfattning av undersökta stildrag som härrör till stilaxlarna 
nominal-verbal och abstrakt-konkret utgående från Hellspong och Ledin (1997), i respektive 
utgåva. 
 
Tabell 7: undersökta stildrag ur stilaxlarna nominal-verbal och abstrakt-konkret i analyserade meningar 
Stildrag 1995 2007 
Höger-/vänstertyngd Tendens till vänstertyngd Tendens till högertyngd 
Nominalfraser Ofta mycket långa Undantagsvis mycket långa 
Verb Ofta passiva och statiska Ofta aktiva, blandat statiska 

och dynamiska 
Abstrakta substantiv Flera, ofta verbavledda Flera, ofta verbavledda och 

sammansatta 
Utelämnande av 
agenter eller subjekt 

Ja, ofta Sällan 

Nominal/verbal Nominal Nominal 
Abstrakt/konkret Abstrakt Abstrakt och konkret 
 
Enskilda meningar i 1995 
De meningar som undersökts i 1995 kännetecknas av informationstäta led med viss tendens 
till vänstertyngd, långa, utbyggda nominalfraser, passiva statiska verb, utelämnade agenter 
och subjekt samt abstrakta substantiv. Detta gör att texten kan karakteriseras som nominal och 
abstrakt. 
   I 1995 har många av meningarna långa nominalfraser med bestämningar i form av bland 
andra prepositionsattribut eller attributiva bisatser. Exempel på en nominalfras med såväl 
relativ bisats som prepositionsattribut syns i den första meningen som lyder: ”Den som 
bedriver annan verksamhet än persontransporter i yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen, 
återförsäljning eller uthyrning av personbil (…)”. Långa nominalfraser som den här gör texten 
kompakt och informationstät (1997:74f.). 
   I de analyserade meningarna placerar sig informationen också gärna till vänster i 
fundamentet, vilket gör dem än mer svårlästa. Bruket är dock blandat och informationstäta led 
förekommer också på båda sidor av det tidsböjda verbet (se till exempel fråga 5 i bilaga 5). 
   Till meningarnas abstraktion hör att inte första eller andra personens pronomen förekommer 
och att agenter och subjekt utelämnas. Det sista görs bland annat med bruk av 
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verbalsubstantiv och med passiva verb som tillåter subjekten och agenterna att vara osynliga. 
I följande mening syns båda delarna (se bilaga 5, fråga 5): ”Det förutsätter att omsättningen 
sker till någon utanför EG eller att tjänsten har direkt samband med vara som exporteras 
utanför EG”. Det verbavledda ”omsättningen” komprimerar informationen och utsäger inte 
vem som omsätter vad. Tankesubjektet i meningen är dock ett ”du”. På samma sätt utelämnas 
också handlande agent i meningen med hjälp av det passiva verbet ”exporteras”.  
   I övrigt om verben kan sägas att de i majoritet är statiska, det vill säga, de uttrycker tillstånd 
snarare än förändringar, exempelvis: ”förutsätter”, ”är”, ”har”, och ”föreligger”. Statiska verb 
tenderar att göra texten mer abstrakt (1997:79).  
   Abstrakt blir också texten till följd av de många abstrakta substantiv som förekommer. 
Gränsen mellan konkreta och abstrakta substantiv är inte alltid helt klar, utan kan bero av 
ordens placering och sammanhang. I 1995 gäller dock att många substantiv är verbavledda, 
och detta gör dem gärna abstrakta eftersom det för handlingarna ur sitt sammanhang, tid och 
rum (1997:80). Så till exempel i ord som ”omsättningen”, ”uthyrning” och ”återbetalning”. 
Abstraktion syns dock även i ord som: ”verksamhet”, ”förvärv” och ”villkor”.  
   Avslutningsvis är alltså dessa meningar, karakteriserade utifrån Hellspongs och Ledins 
stilaxlar, nominala och abstrakta.  
 
Enskilda meningar i 2007 
Om de utvalda meningarna i 2007 kan sägas att de precis som i 1995 innehåller långa 
nominalfraser – dock inte lika många eller lika utbyggda. Vidare har även dessa meningar 
många abstrakta substantiv. Det som däremot skiljer dem påtagligt från 1995:s meningar är att 
de ofta har aktiva verb med närvarande subjekt i form av andra personens pronomen, du. 
Därtill har de oftare högertyngd än vänstertyngd. Detta gör dem, även om de fortfarande är 
nominala – i vissa avseenden mindre abstrakta. 
   Exempel på en lång nominalfras placerad till höger om det finita verbet hittas i fråga 4 (se 
bilaga 5): ”(…) avdrag för hela momsen på hyra av personbil som du använder för uthyrning i 
uthyrningsverksamhet”. Denna byggs ut med både en som-bisats och flera 
prepositionsattribut. Häri finns även abstrakta substantiv såsom ”uthyrning” och 
”uthyrningsverksamhet” – som därtill är sammansatt, liksom ”omsättningstillgång” som 
återfinns i första frågan. De abstrakta substantiven ger dock här ett annat intryck i och med att 
de står ihop med aktiva verbformer som oftast har subjektet ”du”. Jämför exempelvis fråga 2 
för 1995 och för 2007: ”Avdragsrätt föreligger inte för ingående skatt som (…)” respektive 
”Du får inte dra av ingående moms på kostnader för (…)”. Dessutom finns även dynamiska 
verbformer såsom ”säljer”.  
   I övrigt placerar 2007, i dessa meningar, ofta de informationstunga leden till höger – vilket 
gör dem mer lättillgängliga såtillvida att läsaren snabbare får en uppfattning om meningarnas 
beståndsdelar (Platzack 1989:101). För både 2007 och 1995 gäller dock att led med många 
bestämningar eller utbyggda nominalfraser kan placeras både till vänster och höger. Det vill 
säga – man skiljer informationerna åt genom att placera dem på varsin sida av det finita 
verbet. I stället för att placera all information på en sida kan också detta underlätta läsningen 
(Hellspong & Ledin 1997:77). En sådan uppdelning av informationsled syns till exempel i 
bilaga 5 hos mening 2 i fråga 1 (2007) och mening 1 i fråga 5 (1995). 
   Sammanfattningsvis placerar sig alltså 2007:s meningar i Hellspongs och Ledins stilaxlar 
precis som 1995:s nominalt – med sina stundtals långa nominalfraser och prepositionsattribut. 
Dock förekommer bisatser i större utsträckning bland dessa meningar, exempelvis i mening 1, 
fråga 1, vilket gör att den inte är fullt så utpräglat nominal som 1995. Detsamma gäller för 
stilaxeln abstrakt-konkret. I denna är meningarna abstrakta såtillvida att de innehåller flertalet 
abstrakta avledda substantiv och få tids- och rumsadverbial, medan de konkretiseras tack vare 
förekomsten av andra personens pronomen och aktiva verb till fördel för passiva. 
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6.3 Sammanfattning av textanalysen 
 
Sammantaget visar textanalysen att 2007 inom alla analyserade punkter är mer 
mottagaranpassad och läsarvänlig än 1995. Nedan ger jag en kort sammanfattning av 
resultatet. 
   Undersökta delar i textanalysen är alltså broschyrernas: överordnade komposition, 
temaurval, lix-värde, nominalkvot, metatext och rubriker, stilanalys av enskilda meningar 
samt perspektiv. 
   Avsnitt 6.2.1 visar att det inte föreligger någon större skillnad i broschyrernas överordnade 
komposition vad gäller deras textdrag. På en global innehållsnivå har de båda en inledning, en 
informationsdel och en avslutning. I inledningen och avslutningen framgår i båda olika 
användarinformationer och allmän information om moms och Momsbroschyren som sådan. I 
dispositionen av broschyrerna går större skillnader att skönja. De är förvisso båda tematiska 
och tar båda upp olika aspekter på ämnet moms, men där 1995 i strikt ordning följer 
momslagens disposition har 2007 snarare ordnat sitt innehåll under mottagaranpassade 
rubriker och avsnitt. Denna innehållsskillnad visar sig närmare i temaanalysen där det blir 
tydligt att vissa ämnen från 1995 helt slopats i de berörda avsnitten angående avdragsrätt 
medan andra ägnats mer utrymme och utvecklats till egna avsnitt – där det analyserade 
bilavsnittet i 2007 är det tydligaste exemplet på detta. Temaanalysen visar även vissa 
skillnader i upplägg av överensstämmande innehåll men det blir därutöver tydligt att 
innehållet som sådant – bortseende från upplägg och ägnat utrymme – i motsvarande delar 
fortfarande är jämförbart.  
   I presentationen av texternas nominalkvot och lix-värde, syns att 2007 i båda fallen är mer 
läsvänlig. Såväl lix-värdet på 45 som nominalkvoten på 1,7 är lägre än 1995:s jämförelsetal 
på 52 och 2,3, även om båda broschyrerna placerar sig högt och 1995 väldigt högt.  
   Undersökningen av metatext och rubriker i de valda analysavsnitten visar att 1995 mer 
verkar tänkt att läsas som en sammanhängande text, med läshänvisningar som påtalar 
kommande innehåll och ett inledande stycke som kan beskrivas som en upptakt till avsnittet. 
Denna sorts texter och läshänvisningar saknas i 2007, men skillnaden i metatext är i övrigt 
inte utmärkande. Båda avsnitten gör bruk av punktlistor och feststilta ord, för att underlätta 
uppräkningar och markera teman. I båda utgåvorna förekommer också tre rubriknivåer, men 
rubrikerna som sådana skiljer sig åt i utformningen. Rubrikerna i 1995 har formen av 
nominalfraser och kan många gånger ses som förhållandevis abstrakta och ogenomskinliga. 
Mer läsarvänliga är i stället 2007:s rubriker som gärna är satsformade med innehållsord eller 
ställda som läsarfrågor. Dessa är således på ett annat sätt än 1995:s mer användbara som 
ingångar i texten.    
   I analysen av de enskilda meningarna framkommer att 1995:s meningar är nominala och 
abstrakta, drag som även 2007:s meningar har. Om detta kan dock sägas att 1995 är mer 
extrem på båda punkter. För nominaliteten gäller då exempelvis att 1995 har än längre 
nominalfraser och än fler substantiv. Detsamma gäller för abstraktionsnivån där 1995 har än 
fler abstrakta drag såsom passiva verb, statiska verb, utelämnade agenter och subjekt och inga 
personliga pronomen – vilkas motsatser i stället visar sig i 2007 som har påtagligt fler 
konkreta inslag. 
   Vad gäller perspektivet blir det tydligt att detta skiftat under årens lopp mellan utgåvorna. 
Utgåva 2007 har antagit ett mottagarperspektiv och distansen mellan myndigheten och läsarna 
har minskat från 1995 där mottagarna fortfarande omnämns i tredje person som ”de 
skattskyldiga”. Mottagarperspektivet syns i 2007 förutom i ett genomgående du-tilltal också i 
ett förmodat mottagaranpassat informationsurval samt ett omväxlande när- och fjärrperspektiv 
med specifika konkretiseringar av allmänt gällande regler. Även rubrikerna bidrar till att 
närma sig läsaren då de många gånger är utformade som läsarfrågor. Stycken som följer under 
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blir på så sätt tänkta svar av Skatteverket, och detta är inte ett drag som skönjs i 1995 där 
broschyren främst kan ses som en återspegling av momslagen. 

 
7 Resultat: läsförståelsetest 
 
Här redovisar jag nu resultatet av läsförståelsetestet. Först presenteras utfallet för respektive 
broschyr totalt sett i avsnitt 7.1. Därefter presenteras statistik över de enskilda frågornas och 
försökspersonernas resultat i avsnitt 7.2. I avsnitt 7.3 redogörs sedan för skillnader i 
svarstider, i avsnitt 7.4 beskrivs hur svaren har bedömts och i 7.5 återges slutligen en kortare 
sammanfattning av resultatet. 

 
7.1 Utfall totalt sett 
 
Sex personer har alltså svarat på de fem frågor jag ställt upp. Tre fick använda sig av 
Momsbroschyren från 1995 och tre fick använda den från 2007. I tabellen nedan redovisas 
fråga för fråga hur resultatet utföll i de båda grupperna.  
 
Tabell 8: svarsresultat för testgrupperna (fp = försöksperson) 
 Fp:s rätta svar/antal möjliga 

rätta svar (1995) 
Fp:s rätta svar/antal möjliga 
rätta svar (2007) 

Fråga 1 2/3 3/3 
Fråga 2 1,5/3 3/3 
Fråga 3 3/3 3/3 
Fråga 4 0,5/3 3/3 
Fråga 5 1/3 2/3 
Total rättskvot i procent 8/15 (ca 53 %) 14/15 (ca 93 %) 
    
Som tabell 8 visar talar resultatet till tydlig fördel för 2007. Av 2007:s testgrupp besvarades 
frågorna i 14 fall av 15 korrekt medan 1995 endast kom upp i 8 rätta svar. Med andra ord fick 
2007 nära nog dubbelt så många rätt som 1995. Dessutom får man till 1995:s resultat lägga 
vissa reservationer. Till 1995 utdelades i rättningen stundtals halva poäng (för 2007 behövdes 
detta inte) och det faktum att även dessa här bidrar till rättsvarskvoten ställer resultatet i mer 
fördelaktig dager än det borde eftersom ju dessa svar är delvis felaktiga. Som tabell 9 nedan 
visar är de fullständigt rätta svaren i stället bara 6. 
   Vidare ska sägas att den enda fråga, fråga 3, som fick full pott av båda grupperna ju inte 
heller var av samma karaktär som de andra. I 2007 förekom bara ett felsvar medan det för 
1995, fråga 3 exkluderad, var överlag vanligast att svara fel. Lyfter man ut fråga 3 ur testet, 
som ju snarast fungerade som kontrollfråga, skulle resultatet för testgruppen bara bli 5 rätt av 
12 möjliga (halva svarspoäng inräknade). Alltså i genomsnitt en rättsvarskvot på drygt 1,5 rätt 
svar för varje försöksperson medan den nu ligger på det dubbla för dem – alltså drygt 2,5 och 
för 2007 knappt 3. Utfallet visar med andra ord på en klar skillnad och resultatet är onekligen 
slående. 
   För ett mer tillförlitligt resultat skulle fler försökspersoner ha behövts, för såväl som att 
resultatet kan ses som individuella variationer kan det bitvis också härledas tillbaka till 
frågorna. Som jag nämnde i metodavsnittet är det möjligt att både till exempel fråga 2 och 5 
kräver något mer av försökspersonerna med 1995 års broschyr. Dessa faktorer till trots står 
inte oemotsagt att i just detta test, är skillnaden i rätta svar utmärkande.  
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7.2 Frågornas och försökspersonernas enskilda utslag 
 
Nedan i tabell 9 redovisas resultatet på varje fråga för respektive försöksperson och hur detta 
gav utslag på de enskilda frågornas totala rättskvot. De tre första försökspersonerna (fp 1, fp 
2, och fp 3) använde 1995 och de tre siststående (fp 4, fp 5 och fp 6) använde 2007. Varje 
frågas utslag i antal rätta svar syns i raden längst ner och respektive försökspersons rättskvot i 
kolumnen längst till höger.  
 
Tabell 9: utfall av enskilda testfrågor och försökspersonernas enskilda resultat. 
Utgåva Fp Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fp:s rättskvot 

Fp1 1 1 1 0 0,5 3,5/5 

Fp 2 1 0 1 0,5 0 2,5/5 

 
1995 

Fp 3 0 0,5 1 0 0,5 2/5 
Fp 4 1 1 1 1 1 5/5 

Fp 5 1 1 1 1 0 4/5 

 
2007 

Fp 6 1 1 1 1 1 5/5 
Frågans rättskvot 5/6 4,5/6 6/6 3,5/6 4/6  

 
Av tabellen framgår att för 2007:s testgrupp förekom endast 1 felaktigt svar totalt sett, och 
detta gällde fp 5 och fråga 4. I testgruppen för 1995 förekom totalt 5 felaktiga svar och 4 
delvis felbesvarade frågor som var för sig fått ett halvt svarspoäng. I övrigt visar tabellen att i 
1995 hade fp 1 högst antal rätta svar, 3,5 av 5 möjliga medan fp 2 hamnar på sista plats med 
sina endast 2 rätta svar. Av dennes rätta svar ska också påpekas att det enda fullt rätta svaret 
gäller fråga 3, det andra består av en sammanslagning av fråga 2 och fråga 5 som fått ett halvt 
rätt svarspoäng vardera. Som nämnt i avsnitt 7.1 ovan framgår vidare att de halva rättspoäng 
som delades ut, överhuvudtaget bara tillföll testgruppen för 1995. 
   Vad gäller frågorna syns också att den fråga som totalt sett fick högst poäng var fråga 3 med 
sina 6 rätta svar av 6 möjliga. På andra plats kommer fråga 1 med 5 av 6 poäng och som 
endast fp 3 helt svarade fel på. Allra lägst poäng fick fråga 4 med 3,5 poäng av 6 möjliga. För 
dessa poäng syns också att 2007 står för 3 av dessa och 1995 och fp 2 bara för 0,5. Mellan 
dessa placerar sig sedan fråga 2 och fråga 5 som fick 4,5 respektive 4 rätta svar var.  

 
7.3 Skillnader i svarstid 
 
Mindre utmärkande än rättsvarskvoten var skillnaderna i svarstid. Tabellen nedan redovisar 
de enskilda personernas svarstider samt en genomsnittlig svarstid för respektive broschyr.  
 
Tabell 10: redovisning av försökspersonernas svarstid och genomsnittlig svarstid för respektive broschyr 
1995 tid i minuter och sekunder 2007   tid i minuter och sekunder 

Fp 1 18,44 Fp 4 20,19 

Fp 2 23,37 Fp 5 24,30 

Fp 3 21,48 Fp 6 26,43 

Genomsnitt 
i minuter 

63,29/3 ≈ 21 minuter Genomsnitt 
i minuter 

70,92/3 ≈ 23,6 minuter 
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I tabellens genomsnittstid är skillnaden mellan 1995 och 2007 drygt 2 minuter, alltså ingen 
stor differens. Större skillnad ligger dock mellan den högsta respektive lägsta tiden, som är de 
cirka 8 minuter mellan fp 1 (1995) och fp 6 (2007). Men några slutsatser om vad detta kan 
bero på går inte att dra. Tiderna är så spridda att jag skulle vilja påstå att det är högst 
individuella variationer. Något direkt samband mellan antal rätta svar och svarstid finns inte 
heller, varken inom testgrupperna eller dem emellan. Att fp 1, som hade högst resultat för 
1995 också hade kortast tid, korrelerar inte med att fp 2 och 3 tog längre tid på sig men ändå 
fick färre rätta svar. Likaså har den största skillnaden i tid inom 2007:s testgrupp – den mellan 
fp 4 och 6 ändå resulterat i fullt antal rätta svar för båda. Inte heller det faktum att fp 4 i en 
median med allas tider, placerar sig som den med den näst snabbaste tiden och med max antal 
rätta svar, finns någon rimlig orsak till, annat än att det är just högst individuella variationer 
vill säga. Spridningen i tider tycker jag därför inte pekar på mer än att ungefär samma 
kraftansträngning verkar ha lagts ner i fråga om tid hos båda grupperna. 

 
7.4 Rättning och bedömning av svaren 
 
Övergripande ges hela poäng endast vid rätt svar i kombination med rätt sidhänvisning, men 
därutöver – för de felaktiga eller delvis felaktiga svaren – har jag alltså gjort subjektiva 
bedömningar med hjälp av sidhänvisningarna och motiveringarna.  
   Endast vid ett tillfälle bland de 10 felaktiga eller delvis felaktiga svaren som getts och som 
framgår av tabell 9 har ett försök till svar eller motivering inte gjorts. Detta gäller för fp 2 och 
fråga 2. Därutöver vid ytterligare ett tillfälle – fp 3 och fråga 4 – angavs bara sidhänvisning 
och ”nej”, vilket förvisso var rätt sida men fel svar. Både detta icke-svar och svar har fått en 
felbock, vilket syns i tabell 9 ovan. Vid samtliga andra tillfällen har, åtminstone någon 
kommentar getts oavsett om svaret hittats och feltolkats utom rätt avsnitt, inom rätt avsnitt 
eller till och med inom rätt stycke. Möjligen skulle detta kunna innebära att man trott att man 
svarat rätt, men inte fullständigt förstått frågan, tolkat broschyren fel eller bådadera. Det är 
förvisso svårt att säga men då tolkningarna inte varit helt orimliga har detta motiverat mig till 
att stundtals, närmare bestämt vid fyra tillfällen, utdela halva poäng för nästan eller delvis 
rätta svar. För att visa hur jag gjort mina bedömningar redogör jag här för ett exempel på ett 
delvis felaktigt och ett felaktigt. Fråga 5 får illustrera båda dessa sorter med hjälp av fp 5 och 
fp 1.  
   Fråga 5 var den enda fråga som någon i 2007:s testgrupp svarade fel på. Och detta gjordes 
alltså av fp 5 som fann svaret på sidan 9 i stället för sidan 14. Frågan rör som syns i bilaga 1 
ifall X får dra av ingående moms på varor han exporterar till länder utanför EU. På detta har 
fp 5 svarat att man vanligtvis inte ska ta ut moms när man exporterar varor, vilket inte är ett 
korrekt svar på frågan. Huruvida det var frågans grundläggande villkor eller 
broschyrinnehållet som missuppfattades är svårt att säga, men det lutar åt det första då 
försökspersonen verkar ha blandat ihop begreppen ingående moms och utgående moms. På 
sidan 9 står nämligen mycket riktigt att man vanligtvis inte tar ut någon utgående moms, men 
alltså inte något om den ingående – som frågan gällde.  
   Fråga 5 får även illustrera det delvis felaktiga svar som kom från fp 1. Fp 1 har med dubbla 
sidhänvisningar hänfört sitt svar till sidan 20 och sidan 17.  
   Det stycke inom vilket svaret utvecklas återfinns i 1995 säkrast på sidan 21. Det stycket är 
dock en del av en underrubrik som hör till den överrodnade rubriken ”Rätt till återbetalning 
av ingående moms för vissa som inte är skattskyldiga” som går att läsa på sidan 20. Under 
denna huvudrubrik omnämns först de underrubriker som sedan avhandlas en i taget och 
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däribland ”Omsättning av varor och tjänster genom export”.5  Med andra ord framgår samma 
information, men mer kortfattat redan på sidan 20. Med en korrekt motivering skulle detta 
också ha lett till full poäng. I detta fall skrivs dock svaret först med ett ”ja” och med en pil till 
sidan 20 för att därefter även kopplas till sidan 17 där vissa allmänna förutsättningar för 
avdragsrätt till moms beskrivs. Fullständigt lyder då motiveringen: ”Ja, under förutsättning att 
inköpen varit nödvändiga för den bedrivna verksamheten”. Att detta generella kriterium 
skrivs kan ha många anledningar. Men möjligen och troligen har det sin orsak i att man på 
sidan 20 betonar den distinktion som finns i 1995 mellan avdragsberättigade och 
återbetalningsberättigade. Det poängteras att samma begränsningar gäller för grupperna och 
vilka dessa är syns inledningsvis på sidan 17 där följande går att läsa: ”Den moms som betalas 
vid inköp, s.k. ingående moms, kan fås tillbaka av staten under förutsättning att inköpen varit 
nödvändiga för den bedrivna verksamheten.” Således kan man (på något långsökta vägar) se 
svaret som riktigt och frågans förutsättningar mer eller mindre uppfattade – därför fick fp 1 ett 
halvt rätt.  
   Avslutningsvis kan dock sägas att det förhållande att en svarande inte hittat rätt avsnitt mer 
eller mindre garanterar ett felaktigt svar. De avgörande faktorerna för att svara rätt kan 
därmed sägas vara, först och främst att hitta till det rätta avsnittet – och därefter att förstå vad 
som däri sägs. Detta förefaller som en i sig relativt given slutsats. Värt att notera är i stället att 
det första inte nödvändigtvis behöver leda till det andra. För 2007 verkar, som vi har kunnat 
se, färre problem ha uppstått både med att hitta och förstå, jämfört med 1995 som mer ofta 
stupat på båda punkterna. Vidare analys av felsvaren och möjliga orsaker till dem tas upp i 
avsnitt 8.     

 
7.5 Sammanfattning av läsförståelsetestet 
 
Läsförståelsetestet utföll i 2007:s favör. Sammanlagt fick dess testgrupp nästintill dubbelt så 
många rätta svar som 1995:s. I viss mån kan det resultatet bero på orättvisa frågor för 
broschyrerna, exempelvis då fråga 2 och fråga 5. Men eftersom den till synes inte orättvisa 
fråga 4 var den som fick lägst poäng verkar detta inte helt rimligt heller. Då alla utom en fråga 
dessutom besvarades av samtliga testare finns i stället anledning att tro att det kan ha varit 
broschyren som varit svårförståelig. Till detta kan läggas att 1995:s testgrupp till skillnad från 
2007:s tilldelades halva poäng för välgjorda ansatser till rätta svar – kanske har de med dessa 
trott att de svarat rätt fastän så inte varit fallen.  
   Svarstiden visade till skillnad från rättsvarskvoten ingen nämnvärd skillnad mellan 
utgåvorna, och om denna ändå bör tolkas är det svårt att säga i vilken riktning. Snarast kan 
den i stället visa på individuella variationer och tolkas som att samma kraftansträngning har 
lagts ner av försökspersonerna.  
   Vad gäller försökspersonerna syns förvisso att fp 4, som kommit längre i sin 
ekonomiutbildning (se 5.3.2), har kortast svarstid för 2007 och därtill alla rätt; men det 
handlar inte om någon större tidsskillnad och försökspersonerna är för få till antalet för att 
några slutsatser ska kunna dras utifrån det.  
   Angående förståelsedjupet i frågorna blir avslutningsvis tydligt att fråga 3, som krävde 
mindre bearbetning i det avseendet, besvarades rätt av alla i båda testgrupperna. Det pekar på 
att den begriplighet som verkar ha förbättrats i 2007 gäller en djupare förståelse snarare än en 
ytligare, vilket får sägas vara positivt.  
 

                                                 
5 Det vill säga de varor och organisationer som har rätt till återbetalning av moms trots att de i normala fall inte 
är skattskyldiga, och inom vilken X:s omständighet ingår och här omnämns. 
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8 Korrelation textanalys och läsförståelsetest 
 
I en analys av felsvarens orsaker blir det omöjligt att inte dra vissa paralleller till 
textanalysens resultat. Mitt huvudsyfte är och har förvisso inte varit att undersöka de specifika 
textstycken som frågorna tagits ur (utan broschyrens begriplighet som sådan) så detta har jag 
inte heller gjort i någon större utsträckning, utöver de meningar som presenteras i bilaga 5 och 
avsnitt 6.2.7 vill säga. Men vissa kopplingar låter sig ändå göras.  
   Om man knyter de felaktiga svaren till textanalysen kan man, åtminstone, se förbindelser till 
upplägget (fråga 1 och 4), rubrikerna (fråga 2 och 5) och förmodligen också till själva språket 
i sig (fråga 4).  
   Vad gäller fråga 4, blir dennas höga felkvot hos 1995 – 0,5 av 3 poäng – intressant när man 
jämför utfallet med fråga 1 som precis som fråga 4 rör avdragsregler gällande bilar. På denna 
fråga svarade nämligen 2 av de 3 försökspersonerna rätt, och det var alltså den fråga som 
utöver fråga 3 fick högst poäng. I 2007 svarade, som tabell 9 visar, alla rätt på båda frågorna. 
En möjlig tolkning till den här skillnaden i svarens rättskvot skulle delvis kunna hänföras till 
broschyrernas skilda textupplägg.  
   Informationen i 1995 är disponerad så att alla regler för bilar i allmänna verksamheter först 
tas upp och därefter, under en ny rubrik, reglerna för verksamheter med yrkesmässig trafik. I 
2007 har man i stället valt att temavis redogöra för båda verksamheterna. Först redogörs för 
regeln i allmänhet och därefter för de verksamheter som är undantagna denna (se även 6.2.2). 
För fråga 4 medför det upplägget att det i 2007 blir tydligare att med detsamma se att X:s 
verksamhet i det här fallet omfattas av undantaget. Uppläggets inverkan på fråga 4 respektive 
fråga 1 för 1995 tycks således ha varit att informationerna står för långt ifrån varandra. 
   Som textanalysen visar är rubrikerna, utgåvorna emellan, olika utformade. Medan de i 1995 
många gånger är abstrakta och ogenomskinliga är de i 2007 satsformade och innehåller 
nyckelord (se 6.2.5). Rubrikerna skulle härigenom kunna vara en avgörande faktor för att inte 
bara hitta till rätt avsnitt men också till rätt stycken inom avsnittet. Att fråga 5 och 
exportavsnittet visade sig vara en stötesten att hitta till nämnde jag ovan i 7.4, men 
rubrikernas utformning kan också ha påverkat vid andra frågor. 
   För fråga 2 gäller att flertalet svarade rätt på denna. Fp 2 tilldelades dock inga poäng och fp 
3 endast 0,5 poäng. För den senares svar kan rubrikernas ogenomskinlighet mycket väl ha 
spelat in. För att svara rätt gäller framför allt att man tar fasta på nyckelorden ”stadigvarande 
bostad”. I 1995 liksom i 2007 hittas då svaret under rubriken ”Avdragsförbud”, i 1995 på 
sidan 18. Fp 3 har alldeles riktigt bläddrat till rätt avsnitt i broschyren, det vill säga det 
gällande avdragsrätt men svaret som anges hänvisas i stället till sidan 19 och rubriken 
”Särskilda avdragsregler”. Vore det inte för frågans nyckelord ”stadigvarande bostad” ligger 
det heller inte någon självklarhet i varför svaret på frågan inte skulle kunna finnas där lika väl 
som under ”Avdragsförbud”. Tolkningen är nämligen inte helt oriktig i min mening. Mer eller 
mindre står detta skrivet: Om en skattskyldig äger en fastighet i vilken han delvis bedriver 
momspliktig verksamhet medges avdrag ”för så stor del av momsen som belöper på 
fastighetens användning i den momspliktiga verksamheten” (se sidan 19 1995). Nu gäller ju 
detta dock ett arbetsrum där X inte huvudsakligen bedriver någon skattepliktig verksamhet 
utan sitter i och arbetar ”ibland på kvällar och helger”. Men tolkningen som sådan är inte 
orimlig, och rubrikernas liknande formuleringar tydliggör inte vad som tas upp under dem.  
   Vidare får man utgå från att även själva broschyrernas språk kan ha varit ett led i felsvaren. 
Hit får självklart även mina frågor räknas, men i en jämförelse med 1995:s och 2007:s 
testgrupp – där den senare svarade rätt på frågorna – finns det anledning att tro att det i stället 
kan ha varit språket i 1995 som stundtals ställt till problem, även om inte det utesluter att 
frågorna blivit missförstådda. Fp 2:s svar på fråga 4 kan belysa detta.  
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   Fp 2 har (som snart ska framgå) uppenbarligen läst så mycket och så långt att den förstått 
frågan och skillnaden mellan en personbil i en allmän verksamhet och en som ska användas i 
en biluthyrningsfirma. Ändå verkar något ha missats, och möjligen ligger detta i 
Momsbroschyrens formulering. Svaret i slutändan är nämligen felaktigt även om de grunder 
som anges är helt korrekta. Jag citerar svaret: ”Rätten till avdrag för ingående skatt på hyra av 
personbil är begränsad till 50 %, och för fordon som hyrs för att yrkesmässigt uthyras 
föreligger avdragsrätt. Så, nej inte fullt?”. Motiveringen här till varför fullt avdrag ska få 
göras av X är alltså helt korrekt, och svaret känns därmed lite snopet. Exakt vari förståelsen 
brast är svårt att spekulera i men fp 2 tilldelades alltså 0,5 poäng för den välmotiverade 
grunden.  

 
9 Diskussion 
 
9.1 Vad hade man kunnat förvänta sig? 
 
På många sätt är inte Momsbroschyren en typisk myndighetsbroschyr av de slag som beskrivs 
i Statskontorets rapport (Nyström 2001). Till skillnad från kritiken som framlades mot dem 
har båda analyserade utgåvor överskådliga dispositioner och tillräcklig metatext (jämför 3.2), 
även om detta får ses som självklart med tanke på deras omfattning. Vidare stämmer inte 
meningslängden och lix-värdet alldeles överens med rapporterns broschyrer som 
genomsnittligt befann sig runt 15 respektive 43 (2001:82)6. Utgåva 2007 ligger förhållandevis 
nära men ändå över. Detta kan tillsammans med den fortfarande höga nominalkvoten ha sin 
förklaring i att ämnet moms och skatter tillhör ett område med en stark kanslispråkig tradition 
(2001:86). I stort kan emellertid många likheter i hur myndighetsspråket förändrats, skönjas 
mellan utgåvorna. Även då de inte överensstämmer med broschyrerna i Statskontorets rapport 
syns tydligt att arbete skett med språkets form i både undersökning av lix, nominalkvot och 
enskilda meningar. Och dessutom ska sägas, att där det överlag fortfarande påpekas brister – 
det vill säga i myndighetstexters perspektiv och mottagaranpassning, får Momsbroschyren 
sägas ligga i framkant eftersom analyserade delar mellan 1995 och 2007 har blivit 
mottagaranpassade och skiftat perspektiv. Det blir med andra ord tydligt att det har arbetas 
med språkets form och innehåll på flera nivåer.  
   Det Nyström uppger som orsak för texters svårbegriplighet många gånger ligger i deras 
utgångspunkter i lagtexter eller andra svårformulerade rapporter. Så är fallet även för 
Momsbroschyren som ytterst hämtar sitt material i momslagen. Att 2007 lyckats undvika 
detta från att nämnvärt märkas medan 1995 mer speglar lagtexten i fler avseenden, får sägas 
ha sin förklaring i det att många tryckningar och omarbetningar gjorts. Härigenom har det 
ursprungligen svårformulerade stoffet kunnat skrivas om i etapper, vilket medför att 
momslagens språk känns långt mer distanserat i 2007 än i 1995. Det hela ställs ytterligare på 
sin spets eftersom ämnet moms i sig är komplicerat. Och att ämnets svårighetsgrad spelar in 
för förståelsen faller sig naturligt, vilket gör att det här presenterade utfallet (för 2007) 
placerar sig snäppet över vad som möjligen kunde ha förväntats.  

 
 
                                                 
6 Min avrundning 
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9.2 Har den ökade läsbarheten förbättrat begripligheten? 
 
Begreppet läsbarhet kan som nämnt i teoriavsnittet uttryckas som egenskaper beskrivande en 
ytlig, generell och helt textrelaterad förståelse; medan begreppet begriplighet å sin sida 
beskriver textegenskaper som berör en djupare läsaravhängig förståelse. Då läsbarheten är 
beständig i texten blir på så sätt begriplighet en föränderlig variabel, skiftande beroende på 
läsmål och läsare.  
  Både textanalys och läsförståelsetest har visat att 2007 är mer begriplig. Det sammantagna 
intrycket av textanalysen är att alla undersökta aspekter är mer mottagaranpassade i 2007 än i 
1995. För den ökade djupare förståelsen kan exempelvis nämnas ett genomgripande förändrat 
perspektiv som bland annat syns i konkreta exempel och ett personligt tilltal. Bidragande om 
än inte avgörande för den ökade förståelsen – om än på olika djup – får även det mer läsbara 
språket sägas vara.  
   Undersökningen av läsbarhet – utgående från Platzacks definition av densamma – berör 
framför allt avsnitt 6.2.3 och 6.2.7 och är förvisso inte stor och den senare görs heller inte på 
stort material eller med särskilt många undersökta aspekter, men de visar ändå båda stora 
skillnader. För det ponerade högt förståelseinriktade läsmålet har troligen egenskaperna 
beskrivna i 6.2.7 varit av betydelse. Viktprincipen som innebär att högertunga meningar är 
lättare att få grepp om, har förbättrats i riktning mot högertyngd, färre passiva verb finns – 
och därtill uttrycks meningens satsdelar tydligare. I kombination med att subjekten oftast 
består i pronomenet ”du” har det senare även inneburit att ”transportsträckan” till innehållets 
semantiska relationer förkortats. Och kanske har faktiskt syntaxens förändringar gjort skillnad 
här. Delvis ingår det sistnämnda i att göra texten mindre abstrakt vilket kräver färre 
utfyllnader. Detta skulle som nämnts i avsnitt 8 möjligen kunna ses i den exakta mening som 
anges i bilaga 5 (fråga 4, 1995). I denna har det egentliga subjektet bytts ut mot ”avdragsrätt” 
och verbalsubstantiven och de passiva verben utesluter både tankesubjekt (uthyrning = vem 
hyr ut) och agenter. Och även då fp 2 (som alltså var den enda som tilldelades poäng i 1995) 
refererat till den, har frågan felbesvarats, medan motsvarande mening för fråga 4 i 2007 som 
konkret uttrycker verbets agenter har rättbesvarats av alla fp. Så även då syntaxen enligt 
Platzack egentligen bara är aktuell för förståelsen när semantiska och kontextuella ledtrådar 
inte är tillräckliga är det härmed inte omöjligt att dessa (semantiska och kontextuella 
ledtrådar) faktiskt inte upplevdes som tillräckliga, och att syntaxen här i kombination med 
andra svårbegripliga faktorer såsom abstraktion och otydligt tilltal verkligen spelade roll. 
Detta är förvisso bara en spekulation men med tanke på innehållets svårighetsgrad som sådant 
är det inte omöjligt att mer information från meningsbyggnaden har underlättat förståelsen. 
Framför allt då sådan information som tydliggör meningens satsdelar och konkretiserar dess 
agenter och subjekt.  
   Också den mer objektiva läsbarheten har förbättrats. Till dess betydelse vill jag föra ett 
resonemang om läsarten och de olika läsmål som kan tänkas ingå i den. Det faktum att också 
den rent objektiva läsbarheten förbättrats, vilket främst ses i lix-värdet som gått från 52 till 45, 
bör förmodligen inte ses som en faktor som varit avgörande för den djupare förståelse som 
framkommit i 2007. Däremot skulle denna ökade läsbarhet ändå kunna spela roll och vara av 
betydelse för en, likväl, textspecifik men mer ytlig förståelse i Momsbroschyren. Enligt 
Gunnarsson är det snarare regel än undantag att olika läsmål kombineras och att läsningen 
sammantaget är en komplex process (1989a:15). Utöver det högt förståelseinriktade läsmålet i 
vilket djupläsning utgör en viktig del ingår i den antagna läsarten även ögnande och 
skumläsning till hög grad. För den läsningen är det inte omöjligt att tro att det djupt 
förståelseinriktade målet bitvis faller till föga för ett mer ytligt förståelseinriktat mål. Och i 
sådana fokuseras snarast de ytspråkliga textnivåerna (1989a:19f.). På så sätt är det inte 
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otroligt att den generellt ökade läsbarheten, beskriven i 6.2.3, också haft betydelse för en 
textspecifik förståelse av Momsbroschyren.  
   Härutöver kan diskuteras vad som bör få innefattas i definitionen av läsbarhet. Skulle man 
innefatta även typografiska och innehållsliga aspekter (utöver rent syntaktiskt språkliga) 
skulle kanske resultatet av läsbarhetens inverkan på begripligheten bli ett annat. Att göra så är 
heller inte omöjligt. Om man med läsbarhet menar sådana faktorer som beskriver en ytlig och 
kvantifierbar förståelse ingår även nominalkvoten (6.2.4) och i viss mån även de typografiska 
aspekterna (såsom fetstilt markerade ord och punktuppställningar) beskrivna i 6.2.5. Om de är 
begriplighetsskapande beror emellertid på vilket läsmål man har och vilken nivå i texten man 
med detta fokuserar. Sådana egenskaper för just Momsbroschyren, beskrivs närmre i 9.3. 
Avslutningsvis kan dock här sägas att läsbarheten förbättrats och att detta troligen lett till både 
en ökad djup och ytlig förståelse, vilka båda kan sägas vara värdefulla för en läsning av 
Momsbroschyren. 

 
9.3 Vilka förändringar har främjat läsningen? 
 
Läsning är en komplex, men likväl till största delen automatiserad process. Som uttryckt i 
3.1.3 bidrar läsarens läsmål och tolkningsram med en mängd faktorer som inverkar och bidrar 
till på vilket sätt texten kommer att förstås.  
   Läsmålet för Momsbroschyren nämnde jag i avsnitt 5 vara det sjätte, som Gunnarsson 
benämner ”tillämpning på egen situation”. För detta läsmål fokuseras texten med en 
bearbetning av funktionsinriktning och perspektiv, och tolkas med avseende på lässituationen 
och vilka konsekvenser som kommer att följa (för mig som läsare). Det är dock också möjligt 
att läsmålet är vilket som helst av de andra förståelseriktade målen, som alla innebär att 
perspektivet primärt bearbetas och att semantik, syntax och typografi är hjälpnivåer 
(1989a:17). 
   Med läsarnas läsmål och tolkningsram för ögonen och med vetskap om vilka textnivåer som 
fokuseras kan man spekulera i vilka faktorer som är av särskild vikt för just Momsbroschyren. 
När jag nu ska försöka beskriva några av dessa ingår även de mer ytspråkliga hjälpnivåerna 
som i och med läsarten (se 9.2) tidvis får ökat fokus. Som nämnt bearbetas texter emellertid 
komplext så även då djupet av förståelsen inte oupphörligt är den som hänförs till läsmål sex 
vill jag hålla före att nedanstående egenskaper är specifika för Momsbroschyrens begriplighet. 
Dessa begriplighetsfaktorer överlappar även naturligt de som är av vikt för lässtrategierna 
sovring och utfyllnad som används för förståelseriktade mål. 
  För textens läsmål i kombination med sovring kan man till en början tänka sig att det större 
antalet konkreta rubriker underlättat sovringen bland olika teman – och således gjort det 
enklare att hitta rätt i broschyren. Ur perspektivsynpunkt blir det klart att färre omarbetningar 
av innehållet i rubrikerna behöver göras när de redan från början antagit ett läsarperspektiv. 
Tänker man sig också en läsart där man snabbt ögnar texten för att hitta rätt stycke är konkreta 
och lättillägnade rubriker av stor betydelse för att finna rätt avsnitt. Som hjälp för detta får i 
övrigt även metatexten och andra läsarvänliga strategier såsom fetstilt markerade ord och 
punktlistor sägas vara. Dessa har dock inte förändrats nämnvärt över åren. 
   Att hitta till rätt avsnitt kan även ett delvis ändrat upplägg ha hjälpt fram. Som framgår i 
avsnitt 8 kan avgörande för de många felsvaren hos fråga 4 i 1995 ha varit att svaret till frågan 
befann sig på för stort avstånd från likartad information.  
   För textens läsmål, funktionsinriktning och perspektiv kan man sedan tänka sig att det 
faktum att 2007 fört in aktiva verb och andra personens pronomen som handlande subjekt gett 
ökad förståelse. Satsdelarna (och de semantiska rollerna) uttrycks härmed tydligare och det är 
inte längre otydligt vem som ska göra vad eller vem texten riktar sig till. Detta påverkar också 
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läsarna i så mån att de behöver göra färre utfyllnader. Perspektivet har härigenom skiftat, 
texten ses i 2007 mer med läsarnas ögon. Vissa teman har ägnats mer utrymme, fler konkreta 
exempel finns och vem som ska göra vad är alltså explicit utskrivet. Och eftersom 
textbearbetningen sker med fokus på detta är det högst troligt att det främjat läsförståelsen. 
   Läsarnas tolkningsram spelar också in, och då vilken nivå texten lagt sig på och vilka 
förkunskaper läsaren med detta antas besitta. I min studie är det inte tillförlitligt att tro att 
försökspersonerna haft några redan befintliga kunskapsstrukturer för ämnet. De har förvisso 
förståelse och intresse för ekonomi, även i form av bokföring och redovisning. Men ingen av 
dem är tidigare användare av Momsbroschyren och de har heller inte någon längre 
arbetslivserfarenhet av att kontera eller redovisa moms. På så sätt underlättas inte deras 
läsning. Det som däremot torde vara till fördel för dem är att de alla är nuvarande 
ekonomistuderande. De har med andra ord nyförvärvade kunskaper i ämnet och detta 
påverkar troligen deras tolkningsram så att de har lätt att plocka fram de kunskaper de har och 
behöver. Framför allt verkar dock den inte befintliga kunskapsstrukturen ha spelat roll för 
1995, eftersom 2007 erhöll nästintill full rättsvarskvot.  
   Med tanke på att mina försökspersoner möjligen inte är de yttersta användarna (om än 
blivande sådana) skulle det även varit intressant att ha låtit personer med mer förkunskaper, 
till exempel ekonomiansvariga på företag och organisationer, göra testet. Till detta kan kort 
nämnas att det i intervjun i 6.1 framgår att mina informanter har fått behållning av 
broschyren, även då de inte använder sig av den särskilt ofta. Kanske kan man då med detta 
tänka sig att ett annat testresultat skulle uppnåtts av dem? Oavsett vilket gäller fortfarande att 
alla måste börja någonstans, och ingen kedja är som bekant starkare än sin svagaste länk – 
vilket självklart motiverar en broschyr begriplig för alla användare. Och i min studie gäller 
alltså testresultatet nybörjare. 

 
9.4 Slutsatser 
 
Vad kan då slutligen sägas om de frågeställningar jag från början ställde upp? Mer eller 
mindre säkert är att jag med textanalys och läsförståelsetest kan betyga att Momsbroschyren 
ur begriplighetssynpunkt har blivit bättre. Flera förändringar har skett i språk och innehåll och 
Momsbroschyren har av dessa blivit mer förståelig. Med tanke på Momsbroschyrens läsart 
och handboksliknande användning med omväxlande djup- och skumläsning, har alla de 
undersökta aspekterna tytt på att en sådan läsning skulle gynnas mer i 2007 än i 1995. Ett 
läsarperspektiv med tydligt tilltal, ökad konkretion i exempel och rubriker, en 
mottagarorienterad disposition och ett objektivt mer läsbart och mindre nominalt språk får alla 
sägas vara led i denna mottagaranpassning. Därutöver tycks det som att läsarna med ett 
antaget djupt förståelseinriktat läsmål verkligen når ökad begriplighet vid läsning och 
användning av 2007 års broschyr. 
   Resultatet talar alltså till tydlig fördel för 2007 och samtliga undersökta faktorer inklusive 
läsförståelsetestet pekar på detta. Men att härifrån dra några slutsatser om vilka av dessa 
faktorer som bidragit mer eller mindre är svårare. Dels så är läsförståelsetestet för litet sett till 
antalet försökspersoner och frågor. Och dels har jag heller inte specifikt undersökt de 
textsammanhang som frågorna hämtats i. Jag kan, som ovan gjort, visa på textegenskaper som 
borde ha hjälpt till och mellan läsförståelsetestet och textanalysen göra en del kopplingar. 
Men mer än så är inte möjligt att göra.  
   I en vidare undersökning av begriplighet i broschyren skulle det därför även vara intressant 
att undersöka specifika textstycken och i dessa exempelvis textbindningar och samband 
mellan centrala led, som ju är aspekter som i denna uppsats inte ägnats något större utrymme. 
En sådan analys skulle för min studie sannolikt vara enklare att koppla till läsförståelsetestet 
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och kunna redogöra för begriplighet i texten på en närmare nivå. Emellertid skulle en närmare 
textanalys i denna uppsats fortfarande endast beröra textegenskaper som är svåra med just de 
här specifika frågorna, för de här specifika människorna och för just dessa specifika 
textstycken – och det är inte säkert att de skulle vara rättvisande för hela broschyren.  
   Således nöjer jag mig här med att avslutningsvis återigen framhålla att alla undersökta 
faktorer har visat en klar förbättringstendens och att Momsbroschyren av dessa med största 
sannolikhet har blivit mer begriplig. Med andra ord finns i 2007 års broschyr alla 
förutsättningar för att kommunikationen – mellan företrädesvis Skatteverket och enskilda 
företagare – ska fungera och att broschyren med gott resultat ska kunna användas och 
tillfrågas. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Testfrågorna, deras svar samt var i utgåvorna de återfinns 
 Fråga Svar 
1 X arbetar på ett företag som säljer 

böcker. På företaget finns en 
företagsbil som används inom 
verksamheten. När bilen köptes fick 
inte den ingående momsen dras av. Nu 
har det blivit dags att sälja bilen och X 
undrar om moms ska tas ut vid 
försäljningen. Ska den det? 

Nej, moms ska inte tas ut av kunden vid 
försäljningen, eftersom bilen inte används i 
yrkesmässig trafik (till exempel för 
persontransporter) och eftersom ingen moms 
fick dras av vid inköpet. Svaret hittas på s. 30 
i 2007 och på s. 19 i 1995. 

2 X har ett rum inrett till kontor hemma 
i sin lägenhet (tillika stadigvarande 
bostad) där han sitter ibland på kvällar 
och helger. Nu ska det rummet 
renoveras. Får X göra avdrag för den 
ingående moms som 
renoveringskostnaderna medför? 

Nej, avdrag för moms som gäller 
stadigvarande bostad får inte göras, och detta 
gäller även de delar som används som 
kontor. Svaret hittas på s. 13 i 2007 och på s. 
18 i 1995. 

3 X har fått en vara returnerad av en 
kund och ska nu utfärda en kreditnota. 
Vilka uppgifter måste framgå av den? 

Av kreditnotan måste tre uppgifter framgå. 
Den ursprungliga fakturans belopp och dess 
minskning, och likaså det ursprungliga 
momsbeloppet och dess minskning. Som 
tredje punkt nämns i 2007 även en tydlig 
hänvisning till ursprungsfakturan, och i 1995 
nämns andra uppgifter som kan vara av 
betydelse för mottagarens avdragsrätt. 
Svaren hittas på s. 16 i 2007 och på s. 22 i 
1995. 

4 X ska starta en biluthyrningsfirma. 
Bilarna som ska hyras ut tänkte X 
leasa (hyra). Kommer X att få göra 
fullt avdrag för den ingående 
momsen? 

Ja, bilhandelsföretag har full avdragsrätt för 
ingående moms. Svaret hittas på s. 30 i 2007 
och på s. 19 i 1995. 

5 X driver en momspliktig verksamhet 
här i Sverige och säljer samma vara 
till både svenska kunder och utländska 
kunder (utanför EU). I Sverige drar X 
av moms vid inköp (ingående moms) 
och tar ut moms vid försäljning 
(utgående moms). Har X avdragsrätt 
för ingående moms även för de varor 
som säljs till utländska kunder, trots 
att X av dem inte tar ut moms? 
 

Ja, om man bedriver verksamhet som 
omsätter momspliktiga varor i Sverige har 
man även rätt att för dem dra av ingående 
moms vid export utanför EU:s gränser. 
Svaret hittas på s. 14 i 2007 och på s. 21 i 
1995. 
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Bilaga 2: Teman i ”Avdragsrätt och rätt till återbetalning” (1995) 
ÖT 1: Makrotema för texten  Avdragsrättsregler för moms 
Makrotema 1 Förutsättningar och regler för avdragsrätt 
ÖT 2: Makrotema 2  Verifiering för avdragsrätt 
Makrotema 3 Avdragsrättsregler vid inköp av avdragsgill 

vara från inte avdragsberättigad verksamhet 
ÖT 3: Makrotema 4 Avdragsförbud och andra begränsningar i 

avdragsrätten 
ÖT 4: Makrotema 5 Regler för avdragsrätt i blandad 

verksamhet 
Makrotema 6 Specifika fall med begränsade avdragsregler  
ÖT 5: Makrotema 7  Avdragsregler för personbilar och 

motorcyklar i allmän och yrkesmässig 
verksamhet 

ÖT 6: Mikrotema 1 Schablonmässiga avdragsrättsregler för 
personbilar och motorcyklar i allmän 
verksamhet 

ÖT 7: Mikrotema 2 Definition av personbil och lastbil i 
momssammanhang 

ÖT 8: Mikrotema 3 Redogörelse för de fordon som berörs av 
reglerna  

ÖT 9: Mikrotema 4 Avdragsförbud vid inköp och försäljning 
av personbil i allmän verksamhet 

ÖT 10: Mikrotema 5 Halv avdragsrätt för hyra av personbil i 
allmän verksamhet 

ÖT 11: Mikrotema 6 Avdragsrättsregler för driftskostnader  
ÖT 12: Mikrotema 7 Avdragsrättsregler för extrautrustning 
ÖT 13: Mikrotema 8 Avdragsrätt för anskaffning av personbil 

och leasing av personbil samt för 
försäljning av personbil i yrkesmässig 
verksamhet 

Makrotema 8 Jämkning vid förändrad avdragsrätt för 
maskiner, inventarier och fastigheter 

Makrotema 9 Inte momsskyldiga verksamheter med 
särskilda regler för avdragsrätt 

Makrotema 10 Regler för återbetalning av redan avdragen 
moms 
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Bilaga 3: Teman i ”När har jag avdragsrätt till moms” (2007) 
ÖT 1: Makrotema för texten Avdragsrättsregler för moms 
Makrotema 1 Avdragsrätt för representation 
ÖT 4: Makrotema 2 Regler för avdragsrätt i blandad 

verksamhet 
Mikrotema 1 Regler för upprättande av jämn 

fördelningsgrund 
Mikrotema 2 Särskilda regler för vissa 

anläggningstillgångar med avskrivningar 
ÖT 3: Makrotema 3 Avdragsförbud och andra begränsningar i 

avdragsrätten 
Makrotema 4 Verksamheter med avdragsrätt för ingående 

moms trots försäljning utan momspålägg 
ÖT 2: Makrotema 5 Verifiering för avdragsrätt 
 
 
 
Bilaga 4: Teman i ”Bilar och motorcyklar” (2007) 
ÖT 5: Makrotema för texten Avdragsregler för personbilar och 

motorcyklar i allmän och yrkesmässig 
verksamhet 

ÖT 6: Makrotema 1 Schablonmässiga avdragsrättsregler för 
personbilar och motorcyklar i allmän 
verksamhet 

ÖT 7: Makrotema 2 Definition av lastbil i momssammanhang 
Makrotema 3 Definition av buss i momssammanhang 
ÖT 7: Makrotema 4 Definition av personbil i 

momssammanhang 
ÖT 9: Makrotema 5 Avdragsförbud vid inköp av personbil, 

eller hyrbilsutköp, i allmän verksamhet 
Mikrotema 1 Avdragsrätt för inköp av personbil i 

yrkesmässig verksamhet 
ÖT 12: Mikrotema 2 Avdragsrättsregler för extrautrustning 
ÖT 10: Makrotema 6 Halv avdragsrätt för hyra av personbil i 

allmän verksamhet 
ÖT 13: Mikrotema 1 Hel avdragsrätt för hyra av personbil i 

yrkesmässig verksamhet 
ÖT 11: Makrotema 7 Avdragsrättsregler för driftskostnader 
Makrotema 8 Momsredovisningsregler för bilförmån 
ÖT 9 & ÖT 13: Makrotema 9 Avdragsrättsregler vid försäljning av 

personbil i allmän och yrkesmässig 
verksamhet 

ÖT 8: Makrotema 10 Redogörelse för de fordon som berörs av 
reglerna 

 
 
 
 
 

 46



Bilaga 5: Meningar innehållande svaren på testfrågorna ur respektive broschyr 
 
Svar på fråga 1 (1995) 
Fundament Finit verb Höger 
Den som bedriver annan 
verksamhet än 
persontransporter i 
yrkesmässig trafik enligt 
yrkestrafiklagen, 
återförsäljning eller 
uthyrning av personbil 

har  
 

inte rätt till avdrag för 
ingående moms vid förvärv 
av personbil.  

 

 

Fundament Finit verb Höger 
I konsekvens härmed får försäljning av sådant 

fordon ske momsfritt. 
 

 
 Svar på fråga 1 (2007) 
Fundament Finit verb Höger 
Om du inte fått dra av 
momsen när du köpte 
bilen 

ska du inte ta ut moms 
när du säljer den. 

 

 

Fundament Finit verb Höger 
Ett villkor för att du 
inte ska ta ut moms 
vid försäljningen 

är att bilen är ett 
inventarium i 
verksamheten, dvs. 
inte är en 
omsättningstillgång. 

 
 Svar på fråga 2 (1995): 

 

Fundament Finit verb Höger 
Avdragsrätt föreligger inte för ingående skatt som avser 

stadigvarande bostad, även om den används i 
skattepliktig verksamhet (t.ex. 
mangårdsbyggnad i lantbruk), inte heller för 
personalbostäder eller uthyrda 
överloppsbyggnader. 
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 Svar på fråga 2 (2007):  

 

Fundament Finit verb Höger 
Du får inte dra av ingående moms på 

kostnader för stadigvarande bostad 
även om du använder bostaden i 
momspliktig verksamhet (t.ex. som 
kontorsrum eller som personalbostad). 

 
 Svar på fråga 4 (1995):   

 

Fundament Finit verb Höger 
För fordon som anskaffas för 
uthyrning eller som hyrs för att 
yrkesmässigt återuthyras 

föreligger  också avdragsrätt. 

 
 Svar på fråga 4 (2007):  

 

Fundament Finit verb Höger 
Du får göra avdrag för hela momsen på hyra av 

personbil som du använder för uthyrning 
i uthyrningsverksamhet. 

 
 Svar på fråga 5 (1995):  

 

Fundament Finit verb Höger 
Den som bedriver 
yrkesmässig verksamhet här 
i landet och som i denna 
exporterar varor eller 
tjänster 

har rätt till återbetalning av 
ingående moms på förvärv 
för denna verksamhet. 

(…) 

 

Fundament Finit verb Höger 
Det förutsätter att omsättningen sker till någon utanför EG 

eller att tjänsten har direkt samband med 
vara som exporteras utanför EG. 

 
Svar på fråga 5 (2007): 
  

 

Fundament Finit verb Höger 
Om du säljer varor eller 
tjänster som är 
momspliktiga vid 
försäljning i Sverige till 
andra länder 

får du i nedanstående fall dra 
av ingående moms trots att 
du inte tar ut moms av dina 
kunder 
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Fundament Finit verb Höger 
Du säljer varorna och tjänsterna till ett land utanför 

EU, dvs. exporterar varor eller tjänster. 
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Bilaga 6: 1995 (sidan 17-21 ”Avdragsrätt och rätt till återbetalning” samt      
                        innehållsförteckning) 
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Bilaga 7: 2007 (sidan 13-14 ”När har jag avdragsrätt” och sidan 29-30 ”Bilar och    
                        motorcyklar” samt innehållsförteckning) 
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