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Sammandrag 

I uppsatsen analyseras de 17 inledningsord som presenteras i Förslag Kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan 2016 (2016). Uppsatsens syfte är att undersöka om dessa inledningsord är 

lätta att förstå för en andraspråkstalare. Med hjälp av textanalys undersöks ord, satser och 

meningars påverkan på inledningsorden, och genom stilanalys undersöks rytm och stilfigurer.  

Analyserna visar att alla de undersökta dragen är beroende av det sammanhang de 

presenteras i. Resultatet pekar också på att många inledningsord har en komplicerad 

interpunktion till följd av att en viss typ av rytm eftersträvas. Detta är det stildrag som 

framförallt komplicerar förståelsen av inledningsorden ur ett andraspråksperspektiv, precis 

som svåra ord och långa, vänstertunga meningar med bisatser gör. Det framgår också att de 

inledningsord som har delar hämtade ur Bibeln avviker från de resterande inledningsorden. 

Således varierar anledningen till språklig komplikation då inledningsorden har olika karaktär.  

Slutsatsen är att inledningsordens stilistiska nivå oftast påverkar inledningsorden negativt 

ur ett begriplighetsperspektiv, eftersom den skapar otydlighet och försvårar förståelsen för 

texten. På syntaktisk nivå är det långa, vänstertunga meningar och bisatser samt abstrakta ord 

som komplicerar. Många av kyrkohandboksförslagets inledningsord är icke inkluderande för 

en andraspråkstalare.  

 

Nyckelord: Svenska kyrkan, kyrkohandboksförslag, andraspråkstalare, inkludering  
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1 Inledning 

På Svenska kyrkans hemsida (2017) står det att Svenska kyrkan idag har 6,2 miljoner 

medlemmar, vilket år 2015 var 63,2 % av Sveriges befolkning. Siffran minskar dock 

procentuellt varje år på grund av att barn inte längre automatiskt döps in i Svenska kyrkan 

samt att fler träder ut ur än in i kyrkan. Minskningen beror också på den ökade invandringen 

som bidrar till ett mångreligiöst Sverige (Svenska kyrkans medlemsutveckling år 1972–2015 

u.å.:1 f.). Oberoende av medlemsminskningen utgör Svenska kyrkan Sveriges största religiösa 

samfund. 

Eftersom Svenska kyrkan är det största religiösa samfundet i Sverige kan man anta att det 

har en viss potential att påverka människors språk. Man kan därför, trots att Svenska kyrkan 

inte är tvingad att följa Språklagen, fråga sig om kyrkan uppfyller Språklagens intentioner. I 

Språklagen (2009:600 § 11) står det att: ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, 

enkelt och begripligt”. Detta kan sättas i förbindelse med Svenska kyrkans intention att 

använda ett inkluderande språkbruk i den nya handboken som just nu arbetas fram, vilket 

beskrivs i Kommentarer Förslag kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 (2016:19). 

Att se närmare på språkbruket i Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016 (2016) är 

därför motiverat både ur ett samhällsperspektiv genom Språklagen, men också för mig på ett 

personligt plan då jag är kyrkligt aktiv. Jag studerar till gymnasielärare i ämnena svenska och 

svenska som andraspråk och vill kunna ge mina elever de språkliga verktyg som behövs för 

att de ska kunna utöva sin religion. Ett inkluderande och begripligt språkbruk är alltså viktigt 

både i mina egna studier, i mitt framtida yrke, i min kyrka och i den samhälleliga ordningen i 

stort.  

Som andraspråkslärare har jag för avsikt att stötta mina elever till att utveckla ett 

fungerande språk för att de ska kunna ta del av samhälls- och arbetslivet. Följande står i 

styrdokumenten under gymnasieämnet svenska som andraspråk: 

 

Flerspråkighet är en tillgång för såväl individen som samhället, och genom att jämföra språkkunskaper 

och språkliga erfarenheter med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla en bättre förståelse av vilken 

funktion språket har för kommunikation, tänkande och lärande. (Skolverket 2011:182) 

 

Det är med andra ord viktigt att jag ger mina elever förmåga att förstå, lära och utveckla det 

svenska språket i så pass hög grad att de inte blir exkluderade till följd av sitt språkbruk. De 

ska stärkas för att förstå att deras språkliga varietet är en tillgång och att en mångfacetterad 
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språkrepertoar är berikande för det svenska samhället. Detta innefattar också att de ska kunna 

förstå texter som de möter om de besöker eller tillhör Svenska kyrkan.  

1.1 Syfte och frågeställning 

I samband med förslaget till en ny kyrkohandbok har Svenska kyrkan uttryckligen skrivit att 

språket ska vara inkluderande. Med detta menar man att språket ”ska präglas av en strävan att 

synliggöra människor, oavsett kön, ålder, förmågor och bakgrund” (Kommentarer Förslag 

kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2016:26).  

I mitt uppsatsarbete anlägger jag ett andraspråksperspektiv på handbokstexten, och jag vill 

därför undersöka hur begreppet inkluderande fungerar ur det perspektivet: är språket 

inkluderande för en andraspråkstalare? Detta gör jag eftersom andraspråksaspekten i 

inkluderingsarbetet inte har getts tillräckligt mycket plats, utan att fokus istället har legat vid 

att göra språket könskompletterande.  

Undersökningen har avgränsats till att omfatta handboksförslagets inledningsord vilka 

undersöks genom text- och stilanalys. I analyserna undersöks texterna ur lexikogrammatiskt 

och stilistiskt perspektiv, varefter resultaten av analyserna kopplas samman med 

andraspråkstalares inlärningsgångar och ordförståelse. Syftet med uppsatsen är således att se 

hur inledningsorden i Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016 (2016) kan läsas och 

tolkas ur ett andraspråksperspektiv. Detta gör jag för att synliggöra andraspråkstalares plats i 

inkluderingsarbetet med kyrkohandboken och för att uppmärksamma hur språket kan förstås 

och tolkas av dessa talare. Frågeställningarna är: 

 

 Vilka drag i inledningsorden kan anses bidra till att texten blir lätt, i 

lexikogrammatiskt och stilistiskt perspektiv? 

 Hur kan den nya handbokstexten, som vill vara inkluderande, beskrivas i språkliga 

och stilistiska kategorier? 

 Vilka drag i inledningsorden kan tänkas bidra till att göra texten mer eller mindre 

tillgänglig för en andraspråkstalare?  
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1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av åtta kapitel. Det första kapitlet innehåller, utöver denna 

dispositionsöversikt, en inledning och en syftesformulering samt en förklaring av uppsatsens 

avgränsningar. I de tre efterföljande kapitlen ges tre typer av bakgrundsinformation. Kapitel 2 

behandlar Svenska kyrkans arbete med kyrkohandboken, bakgrunden till begreppet 

inkluderande språk samt remisskommunikationen mellan Svenska Akademien och Svenska 

kyrkan. I kapitel 3 redovisas teoribildningar om svenska som andraspråk, följt av kapitel 4 

som behandlar tidigare forskning om lättlästa texter och ordförståelse ur ett 

andraspråksperspektiv.  

Uppsatsens material presenteras i kapitel 5. I avsnittet tydliggörs materialet och dess 

användningsområde samt vad jag har tagit hänsyn till vid analys av materialet. I kapitel 6 

redovisas metoden och även uppsatsens utgångspunkter för text- och stilanalys. 

Resultatet redovisas i kapitel 7 med hjälp av textexempel och diagram. Slutligen förs en 

diskussion om resultatet kopplat till teoribildningar och tidigare forskning, följt av några 

sammanfattande kommentarer i kapitel 8.  

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att enbart genomföra en text- och stilanalys av kyrkohandboksförslagets 

inledningsord på grund av uppsatsens tids- och sidomfång. En kompletterande 

enkätundersökning av andraspråkstalares attityd till och förståelse av handboksförslagets 

texter hade dock varit ett intressant tillägg till uppsatsen. Det hade bidragit till en ökad 

reliabilitet, men även breddat uppsatsens resultat och gett grund till en mer nyanserad 

diskussion.  

En enkätundersökning hade emellertid varit svår att genomföra då det är tidskrävande och 

svårt att hitta lämpliga informanter för deltagande i studien. Trots att Svenska kyrkan är ett 

stort samfund med många aktiva församlingsmedlemmar är informanter med svenska som 

andraspråk inte lätta att finna och kategorisera. Andraspråk är ett brett begrepp och 

andraspråkstalare är en svåridentifierbar grupp (se begreppsförklaring i kapitel 3.1). Att hitta 

den mängd informanter som krävs hade varit för komplicerat och hade inte varit genomförbart 

inom C-uppsatsens tidsomfång.  
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Jag har valt att analysera inledningsorden eftersom jag menar att det är den mest naturliga 

delen att starta i. Anvisningen ”Samling”, där inledningsorden ingår, är det moment i 

gudstjänsten som presenteras först i handboksförslaget. Inledningsorden är ett fast moment i 

samlingen och i högmässan. Istället för att beröra korta, utspridda delar av handboksförslagets 

texter vill jag göra en heltäckande analys av en avgränsad, obligatorisk del. En bredare 

undersökning hade krävt ett större textomfång och mer tid för analys och bearbetning. 

Valet av inledningsorden beror också på deras utformning och användningsområde. 

Samtliga inledningsord är skrivna på vers och förväntas engagera församlingen genom att de 

läses högt av präst/ledare och församling gemensamt eller genom växelläsning. Detta gör att 

församlingens läsförmåga och uttalsförmåga aktualiseras. 

2 Kyrklig bakgrund 

Nedan redovisas bakgrunden för Svenska kyrkans nuvarande kyrkohandbok och det nya 

handboksförslaget.  

2.1 Svenska kyrkans handbok och handboksförslag  

Svenska kyrkans församlingar använder idag en handbok antagen år 1986. Redan under 1990-

talet togs frågan om en översyn av denna kyrkohandbok upp. Efter att idén godkänts av 

Svenska kyrkans centralnämnd inleddes arbetet och ett förslag på tre nya gudstjänstböcker 

lades fram år 2000. Dessa förslag var på remiss i ett antal utvalda församlingar. De tre 

gudstjänstböckerna fick dock avslag då remissvaren kritiserade den icke inkluderande 

språkstilen och den bristande anpassningen till kyrkoordningen (Fortsatt arbete med översyn 

av Den svenska kyrkohandboken 2006:1). 

Med grund i remissvaren påbörjades, i mitten av 2000-talet, arbetet med att ta fram ett 

reviderat handboksförslag. Detta förslag lades fram under år 2012 och fick remissvar under 

2014 från berörda instanser. Kyrkostyrelsen bestämde senare samma år att arbetet med 

revideringen skulle fortgå och att det skulle ske en granskningsprocess under 2015. Under den 

fasen var språkvetare och exegeter inkopplade (Kommentarer Förslag kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan del 1 2016:12–17). Granskningen och implementeringen av vissa remissvar 

resulterade i ”Förslag kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016” (2016) som är en omarbetad 

version av handboksförslaget från 2012.  
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I Kommentarer Förslag kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 (2016:17) beskrivs att 

Kyrkomötet, det högsta beslutande organet, behöver ta ställning till den nya upplagan innan 

en ny kyrkohandbok kan tas i bruk och ersätta kyrkohandboken från 1986. Planerna är att 

lägga fram förslaget under kyrkomötet 2017 och att den nya kyrkohandboken ska vara i bruk 

året därpå. 

2.2 Begreppet inkluderande språk 

Med handboksförslagen följer ett kommentarmaterial där principiella överväganden, så som 

språkbruk, förklaras och diskuteras. I utredningen som medföljer 2012 års handboksförslag 

framkommer vilka språkliga överväganden som beaktats under arbetet med 2000 och 2012 års 

handboksversioner. Dessa överväganden låg till grund för revideringen av förslaget 2016. I 

Kommentarer Förslag kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 (2016:19) står det att ”[e]tt av 

uppdragen från först Centralstyrelsen och sedan kyrkostyrelsen handlade om att eftersträva ett 

inkluderande språk”.  

I Förklaring till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 (2012:24 f.) diskuteras 

även hur det inkluderande språket är tänkt att fungera i tre sammanfattande delar. Till att börja 

med ska språket bjuda in människor genom att vara evangeliskt befriande – det vill säga 

genom att inte marginalisera grupper via ett exkluderande gudtjänstspråk. Ett inkluderande 

språk avser även att vara könsneutraliserande. Tidigare har kyrkans bildspråk tenderat att vara 

mansdominerat och målet är därför att använda neutrala ord för Gud och att i högre grad 

inkludera kvinnor. Detta utgör även språkets tredje mål att vara könskompletterande. Det 

innebär att både traditionellt feminina och maskulina benämningar ska nyttjas utan att 

stereotypisera könsrollerna för att båda könen ska inkluderas i gudtjänstspråket. 

Vidare påpekades den språkliga mångfaldens perspektiv inom det inkluderande språket där 

inklusiviteten inte enbart bör gälla förhållandet mellan könen, utan även minoriteter. 

Delegationen för finskspråkigt församlingsarbete framhöll exempelvis att 

”kyrkohandboksförslaget präglats av en slags svensk homogenitet på bekostnad av det 

mångkulturella” (Förklaring till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2012:22). Då 

de tre kyrkohandboksförslagen förväntas vara inkluderande för en språklig mångfald samt för 

att inkludera språkligt utsatta grupper förutsätter jag därför att detta även innefattar de som 

har svenska som andraspråk. Detta antagande styrks möjligen av att man i förklaringen till 

kyrkohandboken (2012:23) påtalar att kyrkohandboken bör inrymma texter på lätt svenska. 
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2.3 Svenska Akademiens remissvar samt Svenska kyrkans 

gensvar  

Kyrkohandboksförslaget från 2016 hade fått 616 remissvar då granskningsperioden var slut.  

Av dessa svar var 163 spontansvar från enskilda personer eller institutioner, varav ett var från 

Svenska Akademien (Remissammanställning om 2016 års kyrkohandboksförslag, 2016:1). 

Detta remissvar redovisas nedan då det fick mycket uppmärksamhet i media och kulturliv.  

I remissvaret från Svenska Akademien (Yttrande med anledning av förslaget till 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2016:3) betonas och ifrågasätts bland annat 

definitionen av det inkluderande språket. Ett evangeliskt befriande, könsneutraliserande och 

könskompletterande språk anses inte ge en klar definition av begreppet inkluderande språk. 

De brister som Akademien hittade i språkbruket härleds till strävan om ett inkluderande 

språkbruk där språket ska vara igenkännbart för de flesta församlingsmedlemmarna. Vidare 

skriver Akademien att det religiösa språket snarare bör ses som något man tillägnar sig över 

tid där en ”tilltro till äldre församlingsmedlemmars förmåga att «lära och förmana» de yngre” 

lyfts fram (a.a. 2016:8). Den primära avsikten med remissvaret var att lämna synpunkter på 

den språkliga och stilistiska utformningen, men detta innefattade även inkluderingen då 

handboksförslaget genomsyras av just den aspekten (a.a. 2016:1).  

Svenska Akademiens remissvar besvarades genom Öppet brev till Svenska Akademien 

(2016) av ärkebiskop Antje Jackelén. Där poängteras bland annat Akademiens bristfälliga 

kunskap om översättningen av Bibel 2000. I diskussionen gällande det inkluderande 

gudtjänstspråket förklarar Jackelén: 

 

Kriterium för Svenska kyrkans bruk av ett inkluderande språk är kort sagt att det ska stå i kontinuitet med 

bibel och tradition samt att det ska uttrycka den kristna tron på Gud treenig såväl som inkarnationen och 

uppenbarelsen i Jesus Kristus. (Jackelén 2016:2) 

 

Det verkar således som att Akademien och Svenska kyrkan ömsesidigt inte förstod den andres 

definition av ett inkluderande språk. Genom sitt uttalande markerade Jackelén att arbetet med 

att skapa ett inkluderande språk inte enbart är en fråga om syntax och stil, utan att det också 

kräver kunskap inom teologi och liturgihistoria (Jackelén 2017:2). En del av de språkliga 

kommentarer som kyrkohandboksförslaget från 2016 fick från Svenska Akademien kunde 

nämligen härledas till bibelutgåvan från år 2000 och till internationellt välkända psalmer. 

Strävan att behålla det sakrala perspektivet i språket, där ett allt för förändrat språkbruk 
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riskerar att leda till att grundtexters andemening går förlorad, kan därför ses som en del av 

missuppfattningen mellan Akademien och Svenska kyrkan. 

3 Teoretisk bakgrund 

Nedan redovisas den teoretiska bakgrunden för uppsatsen, vilken huvudsakligen består av 

teorier om andraspråk och andraspråksinlärning. Den teoretiska bakgrund som krävs för att 

förstå valet av metoder för text- och stilanalys beskrivs i anslutning till uppsatsens 

metodavsnitt (kapitel 6).  

3.1 Svenska som andraspråk 

Ett andraspråk är ett språk som lärs in sekundärt, det vill säga efter det att ett modersmål har 

tillägnats. Språkvetenskapligt jämställs modersmål och förstaspråk som det språk som lärts in 

först. Detta betyder dock inte att förstaspråket är det språk som individen behärskar bäst, utan 

det är vanligt att immigrerande, och då framförallt barn, talar sitt andraspråk bättre 

(Abrahamsson 2008:13). Termerna första- och andraspråk visar alltså på den ordning som ett 

språk exponerats för en talare och inte behärskningsnivå eller användningsgrad.  

Ett andraspråk lärs in i en omgivning där språket används för naturlig kommunikation – till 

skillnad från främmandespråk – vilket gör att andraspråket spelar stor roll i individens sociala 

och psykologiska liv (NE uppslagsord andraspråk 2017a). Att behärskningen av andraspråket 

tenderar att vara bättre än förstaspråket tyder bland annat på just sammanhangsanvändningen 

av språket, då andraspråket ofta är majoritetsspråk i det samhälle som individen lever i 

(Abrahamsson 2008:13). Detta är också skillnaden mellan andraspråk och främmandespråk då 

främmandespråk inte lärs in i en miljö där det används naturligt, utan till exempel på det sätt 

språk lärs in i svenska skolor och på språkkurser (a.a. 2008:15).  

3.1.1 Inlärningsteorier  

Manfred Pienemanns processbarhetsteori är en välkänd teoretisk utgångspunkt i 

andraspråksutveckling. I Pienemanns förklaringsmodell ligger fokus på hur 

andraspråksinlärare utvecklar sin naturliga talproduktion. Utvecklingen delas in i fem stadier 

som avlöser och baseras på varandra. Dessa nivåer är: 
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(1) Tillgång till enheter i lexikon (ord/lemma, t.ex. hund, fin) 

(2) Kategoriprocedur (hantering av lexikala morfem; t.ex. hund-ar, hund-en) 

(3) Frasprocedur (t.ex. hantering av attributiv kongruens; fin-a hund-ar, den fin-a hund-en)  

(4) Satsprocedur (t.ex. hantering av predikativ kongruens; Hund-ar är fin-a)  

(5) Bisatsprocedur (identifiering mellan huvud- och bisats, t.ex. Hundar är inte fina, Jag vet att hundar 

inte är fina).   

(Abrahamsson 2008:124)  

 

Pienemann menar att nivåerna är beroende av varandra. En lexikal förståelse är en 

förutsättning för att en andraspråkstalare ska komma vidare i processhierarkin och förstå 

kategoriproceduren. Detta är en automatisering som sker gradvis. En huvudsaklig tanke i 

processbarhetsteorin är att utvecklingen av andraspråket sker gemensamt med den 

grammatiska processen och den spontana talproduktionen. Andraspråkstalaren måste ha 

förstått språkets grammatiska uppbyggnad på varje nivå för att uppnå vidare kompetens 

(Abrahamsson 2008:124). Varje nivå har uppnåtts då första förekomsten av en procedur 

yttras. Detta innebär till exempel att, så fort en inlärare har nämnt en fras med attributiv 

kongruens, så är den tredje nivån uppnådd. Dock understryker Pienemann att formell 

undervisning inte kan göra att andraspråksinlärare hoppar över eller ändrar ordningen på 

dessa utvecklingsstadier (a.a. 2008:129). 

Vid andraspråksinlärning skiljer sig talare även åt genom både sociala, psykologiska och 

biologiska skillnader. Dessa gör att andraspråkstalare har olika inlärningshastighet, 

inlärningsframgång och andraspråksfärdigheter. Dessa individuella skillnader förklaras 

genom faktorer som både verkar på samhällsnivå, gruppnivå och individnivå (Abrahamsson 

2008:197).  

Den sociala kontext som andraspråkstalaren ingår i har John Schumann ställt upp i sin 

ackulturationsmodell. Modellen behandlar naturlig, informell inlärning av andraspråk hos 

invandrare ur ett sociolingvistiskt perspektiv. Det finns likheter mellan denna modell och 

Selinker kognitiva modell eftersom båda forskningsinriktningarna försöker fastställa vad som 

får interimspråket att stabiliseras och hur variationerna mellan inlärare kan förklaras. 

Begreppet ackulturation betyder just detta – vilka avgörande skillnader som påverkar 

andraspråksinlärningen (a.a. 2008:200).  
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Tabell 1 Faktorer som påverkar social och psykologisk distans enligt ackulturationsmodellen 

Social distans (gruppnivå)  Psykologisk distans (individnivå)  

1. Socialt dominansmönster  1. Språkchock 

2. Integrationsmönster   2. Kulturchock 

3. Slutenhet och autonomi  3. Motivation 

4. Sammanhållning   4. Egopermeabilitet 

5. Storlek 

6. Kulturell överensstämmelse  

7. Attityder 

8. Planerad vistelsetid 

(Abrahamsson 2008:201) 

 

De två distanser som återges i tabell 1 är den sociala- och individuella distansen. Dessa är 

Schumanns två ackulturationsnivåer. Den sociala distansen klassas som den primära nivån i 

modellen och är därför den främsta förklaringen till språkinlärning.  

En optimal inlärningssituation enligt ackulturationsmodellen är en balanserad relation 

mellan andraspråkstalarna och målspråksgruppen där andraspråkstalarna assimileras in i den 

kulturella och sociala majoriteten utan att mista sin tidigare identitet. Genom att dela sociala 

inrättningar, ha liknande kulturella normer och ett öppet sinne gentemot majoritetssamhället 

ökar andraspråkstalarnas chanser att lära sig målspråket (Abrahamsson 2008:201–208).  

Medan Schumann främst fokuserar på gruppers påverkan på andraspråksutvecklingen har 

forskaren Robert Gardner sett till de affektiva faktorerna vid språkinlärning, vilka är 

motivation och attityd. Motivation beskrivs som en ”vilja att lära sig målspråket och den grad 

av ansträngning som läggs ned på uppgiften” samtidigt som attityd är ”inlärarens 

föreställningar om värderingar av i första hand målspråket, målspråkstalarna och kulturen” 

(Abrahamsson 2008:207). I detta kan man se att andraspråksinlärarens attityd direkt påverkar 

motivationen och på så vis också påverkar förmågan att lära sig ett andraspråk. Biologiska 

och psykologiska faktorer kan också påverka andraspråksinlärningen. Till dessa hör 

personlighet, kognitiv stil och inlärningsålder (a.a. 2008:215). 

Samtliga av dessa sociala, psykologiska och biologiska faktorer måste tas i beaktande då 

man talar om svenska som andraspråk, förståelse för andraspråket och hur det lärs in eftersom 

det varierar från person till person. 

4 Tidigare forskning  

I detta kapitel redovisas tidigare forskning om läsning och förståelse av olika sorters texter. 

Det som behandlas är begreppet lättläst, forskning om lättlästa texter och ordförståelse. Detta 
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tas upp för att markera att en lättläst text nödvändigtvis inte är mer språkligt inkluderande än 

andra textframställningar. 

4.1 Begreppet lättläst 

Vad som gör en text lättläst är inte alldeles klart. De egenskaper som tillskrivs lättlästa texter 

är inte allmängiltiga och alla drag som kännetecknar en lättläst text behöver inte återfinnas i 

varje text. Ingmar Lundberg och Monica Reichenberg (2008:8) presenterar följande punkter 

som karaktärsdrag för lättlästa texter. Lättlästa texter 

 

 är inte särskilt långa 

 har ett personligt tilltal, dvs en författarröst 

 innehåller omväxlande korta och långa meningar 

 innehåller satskonnektorer 

 undviker långa substantiv 

 undviker främmande ord 

 innehåller tydligt förklarade orsakssamband 

 undviker passiv form 

 undviker abstrakta begrepp 

 använder praktiska exempel 

(Lundberg & Reichenberg 2008:8)  

 

Vidare förklarar Myndigheten för tillgängliga medier (u.å.) på sin hemsida att man av många 

olika anledningar kan vara i behov av lättlästa texter. Det kan vara med anledning av 

funktionalitet, annat modersmål eller på grund av sjukdom som gör att man behöver en mer 

lättillgänglig text. Det går därför inte att fastställa ett universellt sätt att beskriva begreppet 

lättläst, men följande riktlinjer ges för att medvetengöra framställningen av en lättläst text:  

 

 Texten ska utgå från läsaren - texten ska anpassas till vilken typ av läsare den vänder sig till. 

 Texten ska ha en röd tråd och ta tag i läsaren direkt. 

 Sammanhanget ska vara tydligt - läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper 

 I texten används vardagliga ord och korta rader. 

 I layouten ska text och bild samspela. 

 Språket och framställningen i en lättläst text är inte alltid likadant. En bok, en tidningsartikel eller en 

broschyr är olika medier med olika krav och syften. 

(Myndigheter för tillgängliga medier u.å.) 

 

Det handlar som sagt inte bara om hur texten är, utan också om läsarens förkunskaper. Det 

blir därför svårt att ge en klar bild av vad lättläst innebär utan att ta hänsyn till både kontext 

och individuella förutsättningar vid mötet av texten.  
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4.1.1 Tidigare forskning om lättlästa texter  

Likväl som att det talas om en språkriktighet syns en textriktighetsnorm i dagens samhälle där 

viss typ av språkvård premieras. Olle Josephson (2013:165) skriver att språkvård förknippas 

med grammatik, stavning och ordanvändning. Det som klassas som språklig norm har i 

förhållande till nationell språkplanering varit fastställt sedan länge. Trots att språket skiljer sig 

åt beroende på kontexter är det som anses vara grammatiskt korrekt en orubbad norm, enligt 

Josephson (2013: 167).  

Begreppet lättläst text bryter på sätt och vis mot gängse textriktighet. 

Nationalencyklopedin (2017b) skriver under uppslagsordet LL-böcker, det vill säga lättlästa 

böcker, att det är böcker med större bokstäver eller förenklad text. Lundberg och Reichenberg 

(2008:28) skriver att förståelsen av texter emellertid har två sidor där ”en [...] har med den 

språkliga bearbetningen att göra, och en [...] har med själva tolkningen att göra utifrån 

sammanhanget i texten”. Vidare problematiseras hur dessa sidor korrelerar med den lättlästa 

texten. På språklig nivå anses en svårtillgänglig text vara skriven på byråkratisk svenska med 

bland annat långa meningar, många bisatser och krångliga ordval. Lundberg och Reichenberg 

(2008:63 f.) menar därför att en lättläst text kan anses vara mindre professionell med dess 

raka ordföljd och enkla ord. Dock poängteras det att lättlästa texter ger ”större precision och 

klarhet”. Ett tydligt sammanhang räcker inte. Med ett mer lättillgängligt och muntligt språk 

blir texterna också mindre informationstäta, vilket i sig underlättar läsförståelsen.  

Lundberg och Reichenberg (2008:25) skriver att det är ordanvändning och 

meningsbyggnad som främst försvårar läsförståelsen för en andraspråkstalare. Dock 

framkommer det inte om andraspråkstalare är i behov av lättlästa texter eller inte, utan 

svårigheterna som kan uppkomma uppmärksammas bara i anslutning till lättlästa texter.  

4.2 Ordförråd och ordinlärning ur ett andraspråksperspektiv 

Ordkunskap är bara en liten del av språkbehärskningen, skriver Ingegerd Enström (2004:171), 

men denna del har en avgörande roll i inkluderingen i en individs samhälls- och arbetsliv. Det 

är alltså viktigt att ha en fungerande läsförståelse och att ha ett stort, välfungerande ordförråd. 

Vid läsning av en text menar vissa forskare att andelen okända ord inte bör överstiga 2,5 % 

för att andraspråkstalaren ska kunna förstå och gissa sig till förståelsen av orden. Andra 

forskare påstår att andelen okända ord kan ligga mellan 5 och 7 % (Enström & Holmegaard 

1994:180).  
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Vidare skriver Enström och Holmegaard (1994:165 f.) att ord behöver läras in och 

användas i naturliga situationer för att inlärningen ska främjas. Det gör både att 

andraspråkstalaren lär sig ordens vidgade betydelse, och att dennes ordförråd utökas i 

snabbare takt. Om ord dessutom används i en kontext som är känd för talaren kommer detta 

resultera i en ännu snabbare förståelse och inlärning. Detta skriver Jonas Stier i Kulturmöten 

(2004:41) och menar då att: ”Det [...] inte enbart [är] ordets betydelse som signalerar mening, 

utan även hur, var och när [orden] uttrycks”. En andraspråkstalare med en kultur som liknar 

den svenska kommer alltså med större sannolikhet att vidga sitt ordförråd då denne använder 

språket i redan kulturellt kända situationer. En liknande kultur har större inverkan på 

språkinlärningen än om förstaspråk och andraspråk är språkligt besläktade med varandra 

(Enström och Holmegaard 1994:166). 

Trots kulturell likhet finns det ord som är svårare för en andraspråkstalare att förstå och 

lära sig. Till dessa hör abstrakta ord, då deras betydelse kan vara tvetydig och diffus, samt ord 

som är icke frekventa i inlärares vardag. Detta gör dock nödvändigtvis inte att mer frekventa 

ord är lättare att förstå. Många av de vanligast förekommande orden i svenskan är i själva 

verket de som är svårast att lära sig, då betydelsen skiftar beroende på situation (Enström & 

Holmegaard 1994:171 f.).  

4.2.1 Produktivt och receptivt ordförråd 

Ordförrådet kan delas in i ett produktivt och ett receptivt ordförråd (Enström och Holmegaard 

1994:175). För att ett ord ska användas produktivt ska användaren förstå dess olika 

kontextuella användningsområden samt kunna uttala och/eller stava det korrekt. Om 

andraspråkstalaren däremot bara läser eller hör ett ord, används det receptiva ordförrådet. Då 

har den som sagt ordet redan satt ordet i, vad som kan förväntas vara, en korrekt syntaktisk 

konstruktion vilket gör att andraspråkstalaren bara behöver förstå ordet till viss del.  

Vid ordinlärning förvärvas oftast ordet först receptivt. Det krävs nödvändigtvis inte att den 

produktiva användning någonsin lärs in, då de skilda ordförråden fyller olika funktioner. En 

passiv ordförståelse och en aktiv ordanvändning utgör det breda ordförrådet. Om en 

andraspråkstalare ska vidga sitt receptiva ordförråd krävs dock gissningsstrategier. Till dessa 

listar Enström och Holmegaard (1994:177) följande: 

 

1. Innehållet i texten är av stor betydelse för förståelsen. (...) [B]åde innehållet före och efter det ”svåra” 

orden är viktiga (...).  
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2. Ordklasstillhörigheten är viktig. Vilka böjningsändelser används? Vilken plats har ordet i den 

syntaktiska konstruktionen? 

3. Ordbildningen ger ofta viktiga ledtrådar till betydelsen. Kan man hitta kända delar i form av ordstam, 

prefix, suffix och dylikt? 

4. Finns det liknande ord på andra språk? Det kan i så fall vara en hjälp men kan ibland också föra på 

villospår (...).  

5. Sambandsorden bidrar ofta till förståelsen. 
(Enström & Holmegaard 1994:177)  

 

För att vidga det produktiva ordförrådet krävs dessa kunskaper. Det ställs då även vissa krav 

på texten. Texten bör ha ledtrådar som inläraren ska kunna hitta genom att förstå dess 

innebörd. För att gissa sig till okända ords betydelse bör större delar av texten vara begriplig 

och signalera okända ords betydelse i sammanhanget. 

5 Material 

I detta kapitel redovisas uppsatsens material, vilket består av kyrkohandboksförslagets alla 

inledningsord, dess funktion, användningsområde och sammanhang i handboksförslaget.  

I Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 (2016:37–42) presenteras 17 

inledningsord i kapitlet ”Den allmänna gudstjänsten”, under momentet ”Samling”. Här 

framgår att inledningsorden utgör ett fast moment i gudstjänsten vilket innebär att det måste 

finnas ett inledningsord i varje firande. De förklaras som ”en rytm som kan kännas igen i 

kyrkor i hela världen och i kyrkohistorien” (a.a. 2016:28). Inledningsorden är numrerade i 

handboksförslaget och i uppsatsen refererar jag till dem genom att använda dessa nummer. 

Inledningsorden återfinns i sin helhet som bilaga till uppsatsen.  

De flesta av inledningsorden sägs gemensamt av församlingen, men kan även växelläsas. 

Då texter växelläses betecknas de delar som en präst eller ledare läser med P/L och de delar 

som församlingen läser med ett F i marginalen. 

Några inledningsord har en fylligare beskrivning. Inledningsord 15, 16 och 17 kopplas till 

högtider och samling. Inledningsord 15 kan användas vid jul, och särskilt vid julotta. Till 

höger om inledningsord 15 finns även en referens till tillhörande musik. Detta kommer jag 

inte ta hänsyn till i analysen. Jag kommer inte heller ta hänsyn till att inledningsord 16 kan 

användas till passionstiden och Långfredagsgudstjänsten, eller att inledningsord 17 kan 

användas vid doppåminnelsen. Det faller utanför text- och stilanalysen. 



18 

 

Inledningsord 5 skiljer sig också från de andra texterna då det har en förklarande text som 

berättar att textens versrader kan läsas i valfri ordning. Inte heller detta kommer att beaktas i 

analysen. Inledningsord 5 kommer analyseras efter hur det presenteras i handboksförslaget.  

6 Metod 

Nedan beskrivs de två metoder som används i uppsatsen. Inledningsorden undersöks genom 

två typer av analyser vilka jag här kallar en grammatisk metod, textanalys, respektive en 

stilistisk metod, stilanalys. Detta gör att uppsatsen både ser till inledningsordens lexikala och 

syntaktiska uppbyggnad, samt till deras stil. Jag valde att dela upp metoderna med 

förhoppning att komma åt både texternas ord och meningar med grammatisk analys samt 

undersöka de två drag som kan vara särskilt relevanta i texter på vers, nämligen rytm och 

stilfigurer. Dessa drag ingår i stilanalysen. Valet av analysmetoder knyter an med uppsatsens 

andra frågeställning, alltså: Hur kan den nya handbokstexten, som vill vara inkluderande, 

beskrivas i språkliga och stilistiska kategorier? 

Lennart Hellspong och Per Ledin (1997:19) motiverar den tudelade analysen genom att 

säga att stilanalyser ger en viss typ av tolkning, och att textanalys ser på hur ”orden ska läsas 

efter sitt vanliga bruk, just som de står”. Stilanalysen är då snarare den språkliga stil som 

läsaren ”reagerar på, utan att egentligen förstå vad det beror på” (Lagerholm 2008:10).  

Jag vill alltså, genom att både se till det grammatiska och stilistiska planet, få en mer 

heltäckande bild av inledningsorden och hur de kan förstås.  

6.1 Textanalys 

I textanalysen används delar av en strukturell analys som återfinns i Hellspongs och Ledins 

bok Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys (1997). Att endast vissa delar används 

beror på att jag vill få fram det som är adekvat för just denna uppsats syfte: att undersöka om 

inledningsorden är lätta att förstå för en andraspråkstalare. Användarna av Hellspong och 

Ledins analys rekommenderas dessutom att modifiera och komplettera metoden samt att vara 

flexibla genom att anpassa metoden efter den texttyp som ska analyseras (Hellspong & Ledin 

1997:48).  

Den strukturella analysen syftar till att se till textens form, innehåll och relation. Med tanke 

på uppsatsens omfång har jag valt att fokusera på texternas form, genom en textuell analys. 
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Vidare har jag valt att fokusera på det Hellspong och Ledin kallar lexikogrammatiken som är 

den lägsta nivån av textuell analys. Inom lexikogrammatiken analyseras ord och meningar. 

Figur 1 visar mitt val av analysmodell. 

 

 
Figur 1 Illustration för val av analytisk textanalys 

 

Lexikogrammatiken behandlar texters lexikon och hur ord bildar fraser, satser och meningar 

(Hellspong & Ledin 1997:67). Textanalysen har därför delats upp i två delar där lexikon är en 

del och syntax är den andra.  

6.1.1 Lexikal nivå 

På lexikal nivå analyseras ordanvändning i ordklasser och ordbildning. Här har jag valt att 

begränsa analysen till att behandla substantiv, ordlängd och förekomsten av fackord. 

Substantiv är en informationstung ordklass som påverkar texters innehåll. En text med 

många substantiv kan därför bli svårare att läsa än en text med få. Substantiven kan skilja sig 

åt i betydelseomfång, alltså beroende på om de är vanligt förekommande, abstrakta eller 

konkreta i sitt sammanhang. I sammanställningen av substantiv i inledningsorden räknas inte 

egennamn för Gud och treenigheten in, så som Gud, Fader, Herre, den heliga Anden och 

Jesus Kristus. 

 De ord som ingår på lexikal nivå analyseras efter sin längd. Ett långt ord innehåller minst 

sju bokstäver och ett överlångt ord innehåller minst 14 bokstäver. Långa ord gör att texten blir 

tyngre och mer specialiserad (Hellspong & Ledin 1997:71). I inledningsorden finns 

exempelvis de långa substantiven begynnelse, uppståndelse och mångfaldens. Ord i genitiv, 

så som mångfaldens, åtskiljs inte från substantiv i nominativ. Adjektiv och verb ingår också i 

analysen, där pulserande och bekänner är exempel på långa ord inom dessa ordklasser. 
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Inledningsorden uppvisar en avsaknad av sammansatta substantiv och verbalsubstantiv.1 

Endast en sammansättning, ordet människohand, återfinns. Sammansatta substantiv och 

verbalsubstantiv kan leda till att en text kan uppfattas som mer abstrakt då de ofta förknippas 

med en byråkratisk, opersonlig svenska (Hellspong & Ledin 1997:67 f.). I analysen klassar 

jag inte människohand som abstrakt, utan snarare som svår på grund av dess längd på 12 

bokstäver.  

Vidare analyseras inledningsordens adjektiv, och då främst användningen av 

adjektivsubstantiv. Adjektivsubstantiven är adjektiv som bland annat avleds med suffixet -het. 

Dessa gör texten mer abstrakt (Hellspong & Ledin 1997:68 f.). I inledningsorden återfinns 

bland annat adjektivsubstantiven barmhärtighet, utsatthet och godhet.  

Inledningsorden innehåller inte många fackord, men innehåller termer som kan ses som 

vanligare i kristna sammanhang än andra samhälleliga kontexter. Hellspong och Ledin listar 

olika fackspråkliga stilar enligt följande: ”akademisk stil, juridisk stil, religiös stil, pedagogisk 

stil etc.” (1997:212). De ord som kan tänkas tillhöra den religiösa stilen väljer jag att kalla 

kyrkligt bundna ord. Fraser så som Fadern, Sonen och den heliga Ande kallar jag för kyrkligt 

bundna fraser. Till dessa räknar jag till exempel bönfaller, uppståndelse och välsignelse. Den 

fackspråkliga stilen är knuten till ett expertområde och är beroende av att läsaren har en viss 

kunnighet i området (a.a. 1997:71).  

6.1.2 Syntaktisk nivå 

På syntaktisk nivå analyseras inledningsordens satser. Satser bildas genom att subjekt och 

predikat skrivs samman genom en så kallad nexusförbindelse (Hellspong & Ledin 1997:74). 

Eftersom inledningsorden skiftar i karaktär återfinns många skilda satstyper. Vissa 

inledningsord är enbart uppbyggda av huvudsatser, till exempel inledningsord 5: 

 

(5) Gud är här. 

Du är här. 

Jag är här.  

Vi är här tillsammans.  

 

Det finns även inledningsord som är uppbyggda av både huvudsatser och bisatser:  

 

(1) Du som har skapat världen och allt den rymmer,  

                                                           
1 Verbalsubstantiv är substantiv som avletts av verb (Hellspong & Ledin 1997:67). 
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som är Herre över himmel och jord,  

bor inte i tempel som är byggda av människohand.  

 

I inledningsord 1 utgörs huvudsatsens subjekt av det första ordet du på första versraden. De 

två efterföljande bisatserna är relativbisatser där subjektet utgörs av det relativa pronomenet 

som. De två bisatserna är insprängda i huvudsatsen och kopplas samman med varandra genom 

subjunktion på den andra versraden. Överordnade led som kopplas samman med 

underordnade led kallas hypotax och syns genom subjunktionen som på den första versraden. 

Då två huvudsatser sammanfogas kallas det paratax (Hellspong & Ledin 1997:74). 

Den textuella analysen beaktar även om inledningsordens meningar är fullständiga eller 

ofullständiga. Ett exempel på en ofullständig mening återfinns på den andra versraden i 

inledningsord 6: 

  

(6) Gud är här. 

Evig, öppen, nära. 

 

Här antar jag att orden evig, öppen, nära syftar tillbaka på föregående mening där Gud är 

subjekt och kopulaverbet är utgör predikat. Att stryka ord på det här sättet gör att texten blir 

förtätad och kompakt (Hellspong & Ledin 1997:78). 

Vid analys av meningarna fokuserar jag även på om de är höger- eller vänstertunga. Den 

syntaktiska positionen framför meningens finita verb i huvudsatsen kan kallas fundament. En 

mening som har den mesta informationen i fundamentet är vänstertung och kan således tolkas 

som mer byråkratisk än meningar som är högertunga (Hellspong & Ledin 1997:77). Början av 

inledningsord 1 är till exempel vänstertung med ett långt fundament uppbyggt av subjekt och 

två bisatser. Det finns också många inledningsord med högertyngd. Bland annat är 

inledningsord 4, 11, 15 och 16 enbart uppbyggda av högertunga meningar.  

6.2 Stilanalys 

Vid tolkning av inledningsordens stilnivå används den analysmodell som presenteras i Per 

Lagerholms bok Stilistik (2008). Denna används för att belysa texternas stilnivå och 

stilmarkörer. Då ingen redovisad metod lämpar sig för tolkning av religiös text på vers har jag 

valt delar av den grundläggande analysmodellen. De delar som jag använt är tempo, 

konjunktionsanvändning, referensbindning, satskoppling och användning av stilfigurer.  
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Analysen kommer, på fonetisk nivå, betona inledningsordens tempo (Lagerholm 2008:78). 

Vid analys av tempot tittar jag på interpunktion och indelning i versrader, då dessa stildrag 

används för att skapa pauser i läsningen. Att använda punkt mellan satser skapar tydligare 

pauser. Kommatering skapar kortare pauser och gör textens stil mer talspråklig med ett högre 

tempo (a.a. 2008:79). Kommatering har en förtydligande funktion och ökar läsbarheten av en 

text, men bör nyttjas sparsamt. En text med för många kommatecken stör, snarare än 

underlättar läsningen (Strömquist, 2013:42f.).  

När texter delas in i versrader kan stildragen polysyndes och asyndes användas. Polysyndes 

innebär att satser och fraser kopplas samman med konnektiver. Användningen av polysyndes 

bromsar upp läsningen och kan fungera uppräknande. Asyndes är motsatsen, då fullständiga 

satser och fraser sammanlänkas utan bindeord (Lagerholm 2008:78 f.). Asyndes skapar 

satsradning, vilket bidrar till att texten läses i ett snabbt tempo. Att lugna ned tempot genom 

att sätta punkt, menar Siv Strömquist, kan vara lämpligt för läsarens skull (2013:53). Asyndes 

syns i inledningsord 17: 

 

(17) Vi döps till gemenskap med Jesus Kristus, 

med alla som genom tiderna 

och över hela jorden 

vill följa honom i liv och död, 

med hopp om uppståndelse.  

I dopet görs ingen skillnad mellan människor. 

Ingen är störst eller minst, först eller sist: 

Alla är ett i Jesus Kristus.  

  

Den inledande huvudsatsen och efterföljande bisatsen avskiljs med ett kommatecken mellan 

Jesus Kristus och med alla. Relativa pronomen som fungerar som subjekt i bisatsen vilket 

skapar en relativbisats. På den näst sista versraden i inledningsord 17 syns asyndes ytterligare 

en gång då subjekt och predikat inte upprepas vid uppräkning av först eller sist, utan kopplas 

samman med huvudsatsen med hjälp av kommatecken. Då två huvudsatser har en gemensam 

satsdel, så som i meningen Ingen är störst eller minst, först eller sist, ska inte ett 

kommatecken placeras ut före det samordnade ordet (Strömquist 2013:51).  

Också konnektiver – konjunktioner, subjunktioner och vissa adverb – har inkluderats i 

analysen. Här är jag i första hand intresserad av deras effekt på stilen. Och-inledda meningar 

är exempelvis en konstruktion som används för att skapa talspråklig eller spontan karaktär av 

text, men också för att påtala någonting anmärkningsvärt eller koppla satser med föregående 
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meningar (Lagerholm 2008:118 f.). I början av inledningsord 9 återfinns åtskilliga meningar 

som inleds med konjunktionen och, men också med subjunktionen som: 

 

(9) I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 

Och Gud sa: Vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. 

Och Gud skapade människan till sin avbild, 

till Guds avbild skapade han henne.  

Som man och kvinna skapade han dem. 

Och Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott.  

 

I inledningsord 9 upplever jag en tydlig koppling mellan meningarna. Och-inledda meningar 

ska dock inte läsas synonymt med en talspråklig stil, utan ska analyseras isolerat för varje nytt 

sammanhang de används i (Lagerholm 2008:120). Jag uppfattar att och-användningen i 

inledningsord 9 markerar en koppling mellan meningarna, men det kan också tolkas som en 

talspråklig stil. Inledningsorden ska, som tidigare påpekats, läsas högt och och-inledningen 

kan ge texterna en berättande, muntlig stil vilket passar användningsområdet. Texter som är 

uppbyggda med meningar som till exempel inleds med Och återfinns ofta i barnböcker, vilka 

är anpassade för högläsning (se Lundmark 2015). En muntlig stil, så som den i inledningsord 

9, kan därför påverka läsbarheten positivt (Lundberg & Reichenberg 2008:63 f.). 

Konjunktioner, subjunktioner och vissa adverb har alltså ”stor betydelse för läsbarhet och 

begriplighet” (Lagerholm 2008:149). När sådana konnektiver uteblir försvåras därför 

läsningen. Utebliven satskoppling återfinns i inledningsord 6: 

 

(6) Gud är här. 

Evig, öppen, nära.  

I denna rymd möts vi. 

I denna kärlek lever vi. 

Inför Gud sjunger/ber/bekänner vi: 

 

I inledningsord 6 syftar adverbet här i den inledande meningen både till denna rymd och till 

denna kärlek. Här finns en icke språkligt signalerad koppling mellan fraserna. Evig, öppen, 

nära syftar också tillbaka till den första meningens subjekt Gud, utan förtydligande koppling.  

Att en text innehåller ett visst tempo, konjunktioner, referensbindning och satskoppling 

behöver inte bero på viljan att skapa en viss effekt och stämning till texten, utan kan förklaras 

vara ”ett resultat av innehållet, syfte, konventioner och allt annat som formar språket i en 

given situation” (Lagerholm 2008:153). Däremot kan stilfigurer medvetet användas för att 

skapa effekt. Något som framkommer i inledningsorden är stilfiguren perifras. Perifras 
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innebär att ett ord, uttryck eller namn lyfts fram genom att det tillskrivs en egenskap eller ett 

nytt perspektiv (a.a. 2008:161). Detta används i inledningsord 7: 

 

(7) Fjällens och det öppna landskapets Gud, 

skogarnas och den rika mångfaldens Gud, 

städernas och det pulserande livets Gud, 

i din närhet vill vi leva, 

i ditt namn vill vi be.  

 

Perifrasen syftar till att ge innehållet en intressant variation, men kan också leda till att 

värderingar tillskrivs subjektet (Lagerholm 2008:161). Det bidrar, i inledningsord 7, 

exempelvis till att textens ordlängd ökar samt att Gud kan tyckas bli framställd på ett visst 

sätt. Inledningsordet innehåller även apposition där de tre första versraderna fungerar 

beskrivande för de två efterföljande huvudsatserna. De två huvudsatser kopplas samman med 

kommatecken. Hela inledningsordet är därför en grafisk mening.  

Vad som också förekommer i inledningsord 7 är stilfiguren epifor: upprepningar i slutet av 

en sats. Motsatsen heter anafor (upprepningar i början av satser). Trots att syftet kan vara 

tydligt, så som att inledningsord 7 syftar till att beskriva Gud i alla de tre första satserna, 

upprepas ordet. Detta är en vanlig stilfigur som ger fokus åt bestämda delar av texten vilket i 

inledningsord 7 är Gud (Lagerholm 2008:163).  

En annan typ av upprepning är variation. När någonting upprepas, men på olika 

formmässiga sätt, förstärks det nämnda (Lagerholm 2008:164). Detta återfinns till exempel i 

inledningsord 9: 

 

(9) Och Gud skapade människan till sin avbild, 

till Guds avbild skapade han henne. 

 

I inledningsord 9 förändras satsen, men andemeningen är densamma i de båda versraderna. I 

texten kopplas även två huvudsatser samman genom asyndes. Det finns delar i andra 

inledningsord som också upprepas, men utan variation. Det återfinns bland annat i 

inledningsord 2: 

 

(2) Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen 

ja, mer än väktarna efter morgonen.  
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I inledningsordet används stilfiguren metafor, vilket är en bildlig jämförelse av det egentliga 

ordet eller frasen (Lagerholm 2008:157). I detta fall likställs väktarens längtan efter morgonen 

till jagets längtan efter Gud. Om meningen däremot hade bundits samman med subjunktionen 

som hade det varit en bildliga jämförelse med ett jämförande uttryck. Då hade stilfiguren 

istället varit en liknelse (a.a. 2008:158). En liknelse finns i inledningsord 3: 

 

(3) Nu är vi tillsammans 

och du, Gud, är här. 

Du är nära 

som luften vi andas. 

 

I inledningsord 3 likställs luften vi andas med Guds närhet. Att det är en liknelse markeras 

med subjunktionen som. Att använda metaforer och liknelser kan bero på att det saknas ett 

passande ord för att beskriva upplevda känslor och har därför en förklarande eller 

förtydligande funktion. Det kan även ha en påverkande funktion då det kan förändra andras 

syn vilket därigenom gör dessa stilfigurer till ett maktmedel (Lagerholm 2008:157).  

7 Resultat 

I detta kapitel presenteras text- och stilanalysens resultat. Först redovisas resultatet från 

uppsatsens två metoder isolerat från varandra. Detta görs för att utmärkande grammatiska och 

stilistiska drag ska ges plats, exemplifieras och förklaras. Därefter korskopplas dragen med 

varandra med avsikt att skapa en sammanfattande kategorisering av inledningsorden. Detta 

görs för att bredda förståelsen av resultatet samt pröva hur analyssvaren hör ihop.  

7.1 Lexikogrammatik 

Resultatet av den lexikogrammatiska analysen delas in i två kategorier: ordnivå och sats- och 

meningsnivå. På ordnivå behandlas substantivantal, abstrakta och konkreta substantiv, 

adjektivsubstantiv, ordens längd samt kyrkligt bundna ord och fraser. På sats- och 

meningsnivå behandlas inledningsordens uppbyggnad av huvudsatser och bisatser, samt 

meningarnas fundamentslängd.  
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7.1.1 Ordnivå 

De 17 inledningsorden utgörs av 807 ord, varav 134 är substantiv. Genom att dividera 807 

med 134 får jag fram att 17 % av orden är substantiv. Av dessa är 52 namn för Gud och har 

uteslutits från analysen. Substantiven har i detta delkapitel markerats med fet stil när 

inledningsord citeras.  

Det är stor variation mellan de olika inledningsorden vad gäller andelen substantiv. 

Inledningsord 5 innehåller inga substantiv, gentemot inledningsord 8 och 10 som utgörs av 

35 % substantiv. Inledningsord 10 har både en hög andel substantiv och innehåller bland 

annat den abstrakta nominalfrasen alltings ursprung och mål. Abstrakta ord försvårar en texts 

läsbarhet då orden kan uppfattas som diffusa, samt om de inte uppträder frekvent i en 

inlärares vardag (Enström & Holmegaard 1994:171 f.). Däremot är inledningsord 8, med lika 

hög andel substantiv, inte lika informationstung och svår på grund av dess mer konkreta 

substantivanvändning. Då främmande ord undviks anses texten mer lättläst (Lundberg & 

Reichenberg 2008:8). 

 

(8) I julens under blir det möjligt: 

mörkret fylls av ljus. 

I påskens drama blir det verkligt: 

natten vänds till dag.  

I dopets vatten blir det tydligt: 

världen fylls av liv 

– och Gud är nära.  

 

(10) Gud är alltings ursprung och mål, 

skapar och omsluter världens med nåd. 

Löftet om förlåtelse bär genom tiderna, 

Och ber (och bekänner) vi: 

 

Nominalfraser som förekommer i inledningsord 8 är julens under, påskens drama och dopets 

vatten. Vidare finns substantiven mörkret, ljus, natten, dag, världen och liv. Substantiven är 

vardagliga ord och förklaras i textsammanhanget. Detta kan underlätta läsningen för en 

andraspråkstalare eftersom vardagliga ord och korta rader, så som i inledningsord 8, är delar 

som en lättläst text bör innehålla, menar Myndigheten för tillgängliga medier (u.å.).  

Det är dock inte enbart andelen substantiv som påverkar en texts begriplighet, utan också 

ordlängden, menar Hellspong och Ledig (1997). Inledningsord 4 innehåller 15 % konkreta 

substantiv. Dessa är tid, hus, värme, ljus och ord. Substantiven förstås i sin kontext och är 

korta, vilket underlättar läsbarheten (Lundberg & Reichenberg 2008:8). Ett inledningsord 
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som, till skillnad från inledningsord 4, har både en hög andel substantiv och långa ord är 

inledningsord 7: 

 

(7) Fjällens och det öppna landskapets Gud, 

skogarnas och den rika mångfaldens Gud,  

städernas och det pulserande livets Gud, 

i din närhet vill vi leva, 

i ditt namn vill vi be.  

 

I inledningsord 7 återfinns 27 % substantiv och 20 % långa ord. Inledningsordet innehåller 

även ett adjektivsubstantiv, närhet. En svårtillgänglig text innehåller, precis som 

inledningsord 7 gör, långa meningar med komplicerade ord (Lundberg & Reichenberg 

2008:63 f.). Enström och Holmegaard (1994:180) menar att en andraspråkstalare kan förstå en 

text om andelen okända ord inte överstiger 2,5 – 7 % (forskares åsikter skiljer sig gällande 

procentantalet). Oberoende av detta kan slutsatsen dras att om de långa, informationstunga 

orden i inledningsord 7 inte förstås, så förstås inte heller resterande delar av texten. Alltså vill 

jag dra slutsatsen att inledningsord 7 har ett ordförråd som kan vara exkluderande för en 

andraspråkstalare.  

Det inledningsord som innehåller flest adjektivsubstantiv, vilka gör en text mer abstrakt 

(Hellspong & Ledin 1997:69), är inledningsord 11: 

 

(11) Guds kärlek rymmer hela vårt liv, 

(vår ensamhet, smärta och utsatthet).  

Gud omsluter oss på alla sidor 

och känner oss vid namn.  

Gud är nära med nåd och barmhärtighet 

genom Jesus Kristus. 

Låt oss be (och bekänna):  

 

I inledningsord 11 finns nio substantiv varav tre är de abstrakta adjektivsubstantiven 

ensamhet, utsatthet och barmhärtighet. En texts innehåll har stor betydelse för dess lättlästhet, 

och omgivningen kring svåra ord påverkar förståelsen för texten i stort (Enström & 

Holmegaard 1994:177). Jag upplever även att en del av textens substantiv är abstrakta. Att 

våra liv ska rymmas i Guds kärlek är inte en reell handling, likväl som att Gud är nära med 

nåd nödvändigtvis inte är en konkret känsla eller handling. Substantivet nåd är abstrakt och 

konkretiseras inte i sitt sammanhang. Ett tydligt sammanhang är annars en viktig del till att 

öka textens läsbarhet (Myndigheter för tillgängliga medier u.å.). Däremot kan det ses som ett 

kyrkligt bundet ord och kan anses konkret för en kyrkligt aktiv.  



28 

 

Det finns inledningsord som varken har många substantiv eller långa ord, men som blir 

svåra att förstå på grund av det sammanhang som orden presenteras i. Inledningsord 6 

innehåller enbart 9 % substantiv och 9 % långa ord, men på grund av ordanvändning och 

satskoppling blir syftningen svårtolkad.  

 
(6) Gud är här. 

Evig, öppen, nära.  

I denna rymd möts vi. 

I denna kärlek lever vi. 

Inför Gud sjunger/ber/bekänner vi: 

 

Både rymd och kärlek är abstrakta substantiv som lämnas oförklarade i sitt textuella 

sammanhang. Som tidigare nämnts (se avsnitt 6.2) syftar orden tillbaka på ordet här i den 

första versraden men utan tydlig satskoppling. Hela den andra versraden, Evig, öppen, nära, 

syftar tillbaka på den första versraden, men utan tydlig koppling. Avsaknaden av satskoppling 

förtätar texten och påverkar dess tydlighet negativt (Hellspong & Ledin 1997:78).  

Vad som också måste tas i beaktande är den kristna kontext som orden uppträder i. Många 

ord och fraser som anses svåra, abstrakta och komplexa kan i ett kristet sammanhang vara 

vanligt förekommande. Dessa typer av kyrkligt bundna ord finns till exempel i inledningsord 

14: 

 

(14) I förtröstan på dopets löfte 

om ett liv i gemenskap med Jesus Kristus,  

vänder vi oss till Gud och ber: 

 

De fem substantiv som utgör 25 % av inledningsordet är abstrakta och kräver en viss 

förförståelse. Myndigheten för tillgängliga medier (u.å.) skriver att en lättläst text ska utgå 

från och anpassa sig efter sina läsare. Detta anser jag då att vokabulären i inledningsord 14 

gör. Dopets löfte kan för gemene man vara abstrakt, men kan för en kyrkligt aktiv vara lätt att 

förstå. Vidare förklaras dopets löfte i den efterföljande frasen som ett liv i gemenskap med 

Jesus Kristus. Båda dessa klassar jag som kyrkligt bundna fraser. Samtidigt som 

inledningsord 14 kan betraktas som framställt för att nå en kristen publik, menar Myndigheten 

för tillgängliga medier (u.å.) att läsaren inte ska behöva ha omfattande förkunskaper för att 

kunna förstå en text. Läsbarheten ska snarare uppnås genom ett tydligt sammanhang. En 

tänkbar effekt av dessa abstrakta ord är då att texten blir svårläst. För att ord ska förstås är de 
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beroende av textens övriga innehåll: ord som presenteras både innan och efter de abstrakta 

orden är viktiga för att öka läsbarheten (Enström & Holmegaard 1994:177).  

I inledningsord 1 och 15 förekommer substantiv utan artikel. I inledningsord 1 finns 

bisatsen som är Herre över himmel och jord där varken himmel eller jord har artikel. Den här 

konstruktionen är ett fast uttryck och ett abstrakt begrepp, vilket kan tänkas innebära 

svårigheter för en andraspråkstalare (Lundberg & Reichenberg 2008:8). I inledningsord 15 

finns meningen Se, jag bär bud om en stor kärlek där bud står utan artikel. Båda texterna visar 

prov på en kontextbunden ordanvändning, då just dessa typer av substantiv kan tolkas som 

kyrkligt bundna ord. 

7.1.2 Sats- och meningsnivå 

Inledningsordens satser och meningar skiljer sig åt både i uppbyggnad och längd. 

Inledningsord 5 och 10 är till exempel enbart uppbyggda av huvudsatser. 

 

(5) Gud är här. 

Du är här. 

Jag är här. 

Vi är här tillsammans. 

 

(10) Gud är alltings ursprung och mål, 

skapar och omsluter världen med nåd. 

Löftet om förlåtelse bär genom tiderna,  

därför ber och bekänner vi:  

 

Trots att både inledningsord 5 och 10 enbart är uppbyggda av huvudsatser skiljer de sig åt i 

meningsbyggnad. I inledningsord 5 har samtliga finita verb ett tillhörande subjekt. Satserna 

sammanfogas inte med konnektiver utan avslutas med punkt. I inledningsord 10 används 

istället kommatecken innan radbrytning. Det finita verbet skapar har inte ett subjekt på grund 

av likastrykning. Likastrykningen beror på att det finita verbet syftar tillbaka på den tidigare 

satsens subjekt. Subjektet stryks också i den efterföljande satsen där omsluter utgör det finita 

verbet. Verben som står utan subjekt syftar tillbaka till den första huvudsatsens subjekt Gud. 

En effekt av detta kan vara att inledningsord 10 blir svårare att förstå än inledningsord 5. 

Satskonnektorer är en av komponenterna som kan göra en text lättläst, vilket inledningsord 10 

saknar (Lundberg & Reichenberg 2008:8).  
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Denna typ av likastrykning återfinns i många andra inledningsord, precis som 

användningen av kommatecken istället för konnektiver. På de två avslutande raderna av 

inledningsord 3 ses både likastrykning och kommatering mellan två huvudsatser: 

 

(3) Du ser och hjälper, 

du tröstar och förstår.  

 

De avslutande raderna av inledningsord 3 utgörs av fyra huvudsatser varav två verb, hjälper 

och förstår, har struket subjekt. Likastrykningen mellan de enskilda raderna har skett korrekt 

då de sammanfogas med konjunktion. Om en sats har en gemensam satsdel, så som ser och 

hjälper samt tröstar och förstår har, ska satsordningen skrivas som det gjorts i 

inledningsord 3 (Strömquist 2013:45). Dock blir meningsbyggnaden icke normenlig då det 

inte sätts punkt eller konnektiv mellan raderna. I inledningsordet har istället en satsradning 

skapats genom asyndes (Lagerholm 2008:79). Kommatecken mellan huvudsatser förekommer 

också i inledningsord 16, med undantag markerade med kursiv stil. 

 

(16) P/L:  Gud, förbarma dig i din nåd,    

 stryk ut mina synder i din stora godhet.    

F: Gör mig fri från all min skuld    

 och rena mig från min synd.  

P/L: Jag vet vad jag har brutit, 

 min synd står alltid inför mig.  

F: Mot dig, bara mot dig, har jag syndat,    

 jag har gjort det som är ont i dina ögon.    

P/L: Vänd bort din blick från mina synder,    

 stryk ut all min skuld.      

F: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,    

 ge mig ett nytt och stadigt sinne.    

P/L: Driv inte bort mig från din närhet    

 och ta inte din heliga Ande ifrån mig.     

F: Låt mig åter glädjas över att du räddar,    

 håll mig uppe och hjälp mig att villigt följa dig.    
 

I inledningsord 16 finns 20 satser varav tre är bisatser. Av de 17 huvudsatserna är tre 

sammankopplade genom polysyndes (Lagerholm 2008:79). I de resterande sju 

satskopplingarna nyttjas asyndes, vilket försvårar läsförståelsen då meningarna blir långa. 

Användningen av imperativ gör däremot meningarna högertunga med en lättare, mer 

talspråklig stil (Hellspong & Ledin 1997:131). En text som är talspråklig anses ofta ha en 

muntligare ton vilket underlättar läsförståelsen enligt Lundberg och Reichenberg (2008:63 f.).  
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Inledningsord 1 är tvärtom vänstertungt och kan klassas som en text med mer byråkratisk 

meningsuppbyggnad (Hellspong & Ledin 1997:77). En svårtillgänglig text är oftast skriven på 

ett mer byråkratiskt vis med långa meningar och bisatser (Lundberg & Reichenberg 2008:63 

f.). Inledningsord 1 byggs inledningsvis upp på följande sätt: 

 

(1) Du som har skapat världen och allt den rymmer, 

som är Herre över himmel och jord, 

bor inte i tempel som är byggda av människohand.  

 

Den första meningen i inledningsord 1 innehåller tre relativbisatser där de två första, 

tillsammans med meningens subjekt, utgör ett vänstertungt fundament. Vidare i 

inledningsordet fortsätter de tunga fundamenten med följande meningar: 

 

(1) Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte.  

Du är här – inte långt borta från någon av oss. 

I dig är det som vi lever och rör oss och är till.  

Vårt ursprung och mål har vi i dig. 

Med jordens alla folk i alla tider tackar och lovar vi dig 

(och ber och bekänner):  

 

I de avslutande meningarna av inledningsord 1 återfinns ytterligare några vänstertunga 

meningar. Texten är skriftspråksenligt uppbyggd med fullständiga satser, men har satser som 

är komplext och byråkratiskt formulerade (Lundberg & Reichenberg 2008:63 f.). De 

vänstertunga fundamenten är dock inte vanligt förekommande i de 17 inledningsorden. Enbart 

inledningsord 1, 13 och 14 är övervägande vänstertungt uppbyggda. I inledningsord 13 är tre 

av fyra meningar inledda med bisats vilket har lett till de långa fundamenten. Inledningsord 

14 är däremot bara uppbyggt av en lång huvudsats, vilken har omvänd ordföljd med 

adverbialet i fundamentet. Det gör texten vänstertung. De resterande 14 inledningsorden har 

övervägande högertung meningsbyggnad.  

En annan typ av meningsbyggnad som förekommer i inledningsorden är ofullständiga 

meningar. I de avslutande raderna av inledningsord 15 återfinns en ofullständig mening som 

är uppbyggd av bisatser. Den ofullständiga meningen i fråga är fetstilt och understruken: 

 

(15) P/L:  Ära vare Fadern, Sonen och den heliga Anden.  

F:  Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara 

från evighet till evighet.  

Amen. 
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I hela inledningsord 15 sker växelläsning mellan präst/ledare och församling. Den avslutande 

meningen som läses av församlingen är en ofullständig bisats som enligt skriftspråksnorm inte 

kan stå ensam. I sammanhanget syns emellertid en koppling mellan bisatsen och den 

föregående meningen som läses av präst/ledare. Bisatsen inleds med stor bokstav i ordet 

Såsom, och meningen avslutas med punkt. Grammatiskt har bisatsen markerats som en grafisk 

mening. På den andra raden i inledningsord 11 återfinns ännu en ofullständig sats: 

 

(11) Guds kärlek rymmer hela vårt liv, 

(vår ensamhet, smärta och utsatthet). 

Gud omsluter oss på alla sidor 

och känner oss vid namn.  

Gud är nära med nåd och barmhärtighet 

genom Jesus Kristus.  

Låt oss be (och bekänna):  

 

Orden, vår ensamhet, smärta och utsatthet, syftar tillbaka till subjektet och predikatet Guds 

kärlek rymmer på föregående versrad. Dock blir meningen ofullständig då både subjekt och 

predikat fattas. Vidare i texten, på versrad fyra, finns en sats där subjektet är struket, men som 

har skett skriftspråksnormativt då konjunktion används (Strömquist 2013:45).  

7.2 Stilistik 

Den stilistiska analysen delas in i två delar. Den första delen redovisar inledningsordens 

tempo, och därigenom också hur interpunktion skapat pauser i läsningen. Vidare redovisas 

texternas stilfigurer samt hur de bidrar till rytm och läsförståelse.  

7.2.1 Rytm 

Rytmen i inledningsorden varieras med hjälp av polysyndes, asyndes, punkt, satskoppling och 

radbrytning. På grund av sin rytm har vissa inledningsord blivit mindre normenliga, 

framförallt på grund av felaktigt placerade kommatecken. Strömquist kallas kommatecken för 

tydlighetens vapendragare, och skriver att ”[i]nget skiljetecken är så förknippat med kravet på 

tydlighet som kommatecknet” (2013:54). 

I inledningsord 3 och 7 förekommer asyndes då huvudsatserna inte avslutas med punkt 

utan binds samman med kommatecken. Inledningsord 3 är här förkortat, men inledningsord 7 

står i sin helhet. 
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(3) Du ser och hjälper, 

du tröstar och förstår.  

 

(7) Fjällens och det öppna landskapets Gud, 

skogarnas och den rika mångfaldens Gud,  

städernas och det pulserande livets Gud, 

i din närhet vill vi leva, 

i ditt namn vill vi be.  

 

I båda texterna används kommatecken i slutet på versraderna, förutom i de avslutande, vilket 

skapar satsradning. Användningen av kommatecken kan härledas till viljan att få ett visst 

tempo vid läsningen och förtätar texten (Lagerholm 2008:80). Andra inledningsord, så som 

inledningsord 5, använder varken kommatecken eller satskoppling: 

 

(5) Gud är här. 

Du är här. 

Jag är här. 

Vi är här tillsammans.  

 

Vid läsning av inledningsord 5 markeras varje huvudsats med punkt. Texten har inte förtätats 

genom strukna subjekt eller predikat, utan har grammatiskt korrekt uppbyggda meningar. 

Sättet att markera rytm, alltså genom radbrytning, förekommer även i inledningsord 14: 

 

(14) I förtröstan på dopets löfte 

om ett liv i gemenskap med Jesus Kristus, 

vänder vi oss till Gud och ber: 

 

I inledningsord 14 markeras tempot med satskoppling och radbrytning. Nominalfrasen dopets 

löfte förklaras på den andra versraden och skapar en given uppdelningen av meningen. I 

inledningsord 13 återfinns många bisatser och vänstertunga meningar, men rytmen markeras 

tydligt genom meningsbyggnad och radbrytning: 

 

(13) Innan ordet är på våra läppar 

lyssnar Gud till vårt rop. 

Innan vi suckar 

tar Gud emot oss. 

Innan vi älskat 

älskar Gud oss. 

Gud möter oss med nåd och välsignelse 

när vi ber (och bekänner):  
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De tre första meningarna i inledningsord 13 inleds med bisats. Bisatserna startar med adverbet 

Innan vilket markerar en kontinuitet och skapar rytm till texten. Att de sista två raderna har en 

liknande uppbyggnad, där konjunktionen och används, bidrar till ett tydligt tempo.  

Ett sista drag, som ibland uppträder i inledningsorden, är polysyndes. Vid uppräkning kan 

bindeordet och användas som stilistisk figur. På den sjätte raden i inledningsord 1 återfinns 

meningen i dig är det som vi lever och rör oss och är till. I bisatsen sammankopplas verb med 

subjunktionen och, och subjektet vi är struket.  

7.2.2 Stilfigurer 

Stilfigurer kan tydliggöra abstrakta ord då de kan signalera en språklig koppling mellan 

texters versrader. Stilfigurer kan göra texten mer abstrakt, men kan också bidra till att frasen 

varieras och exemplifieras på olika sätt. I inledningsord 9 förekommer stilfiguren variation på 

fyra rader som följer varandra: 

 

(9) Och Gud sa: Vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss.  

Och Gud skapade människan till sin avbild, 

Till Guds avbild skapade han henne. 

Som man och kvinna skapade han dem.  

 

Substantivet avbild exemplifieras i inledningsord 9 genom beskrivningen lika oss och som 

man och kvinna vilket är ger variation. Den första bisatsen, som är vår avbild, upprepas även i 

form av två huvudsatser på versrad två och tre. En viss typ av upprepning och satskoppling 

sker också i inledningsord 15. En tydlig rytm skapas då genom stilfiguren epifor.  

 

(15) P/L: Se, jag bär bud om en stor glädje. Halleluja.  

F: En glädje för allt folk. Halleluja.  

P/L: Idag har en Frälsare fötts åt er. Halleluja. 

F: Han är Kristus, Herren. Halleluja.  

P/L: Ära vare Fadern, Sonen och den heliga Anden. 

F: Såsom den var av begynnelsen, nu är och skall vara 

 från evighet till evighet.  

 Amen.  

 

På den andra raden i inledningsord 15 finns en ofullständig mening, en glädje för allt folk, 

som är en upprepning och förtydligande av den föregående radens betydelse. Det finns en 

tydlig koppling mellan satserna, men med avsaknad av finit verb. En liknande koppling 

återfinns i det sista som präst/ledare och församlingen säger, då huvudsatsen och den 
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efterföljande bisatsen egentligen hör samman. Epiforen halleluja skapar även rytm till texten, 

vilket avslutar de fyra första raderna av inledningsordet. 

Stilfiguren anafor har som avsikt att ge fokus på bestämda delar, men också för att skapa 

ett mönster (Lagerholm 1997:80). Upprepning av ord har visat sig främja 

andraspråksinlärningen enligt den tredje processen i Larry Selinkers interminspråksteori (se 

Abrahamsson 2008). I inledningsord 8 syns ett tydligt mönster: 

 

(8) I julens under blir det möjligt: 

mörkret fylls av ljus.  

I påskens drama blir det verkligt: 

natten vänds till dag.  

I dopets vatten blir det tydligt: 

världen fylls av liv 

– och Gud är nära.  

 

Trots att meningarna inleds med olika typer av adverbial finns en tydlig anafor. 

Platsbestämningen i är densamma i de tre första meningarna, följt av två substantiv som är 

typiska för kristendomen. Inledningsordet är fyllt med metaforer som kan ses som förklarande 

men som också kan tolkas som abstrakta. Nominalfraserna julens under, påskens drama och 

dopets vatten har en tydlig grund i kristen tro. Metaforerna i texten fungerar kompletterande 

för nominalfraserna och trots att de isolerat kan läsas som abstrakta fyller de en förtydligande 

funktion i texten. Metaforerna är mörkret blir till ljus, natten vänds till dag och världen fylls 

av liv. Lundberg och Reichenberg (2008:8) menar att förekomsten av välkända ord så som 

dessa kan bidra till läsförståelse, vilket gör att jag drar slutsatsen att inledningsord 8 kan vara 

lätt för en andraspråkstalare att förstå. 

7.3 Kategorisering 

Då inledningsorden analyserades kunde jag identifiera lexikogrammatiska och stilistiska drag 

som jag menar kan påverka andraspråkstalares läsförståelse. Dessa har presenterats i kapitel 7. 

Jag tycker mig se ett mönster i dessa drag och hur de hör ihop. Med reservation för 

subjektivitet har jag prövat hur dragen hör ihop genom att korskoppla analysmetoderna med 

varandra och skapat två kategorier: tydlig – otydlig och lätt – svår. Kategorin tydlighet har jag 

konstruerat genom att ordnivå och stilfigurer kopplats samman. På motsvarande sätt har jag 

kopplat samman menings- och satsnivån med rytm och kallar kategorin svårighet. 

Kategorierna redovisas i två figurdiagram i detta delkapitel. Diagrammen och korskopplingen 
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nyttjas för att visualisera det mönster jag har uppmärksammat i resultaten från text- och 

stilanalysen, samt för att besvara uppsatsens andra frågeställning angående hur språkliga och 

stilistiska kategorier kan beskrivas.  

Varje inledningsord har poängsatts fyra gånger på en skala från 1 till 10. Poängsättningen 

har varit komparativ då inledningsorden har jämförts med varandra. Den första 

poängsättningen behandlade tydlighet i ordanvändning, följt av poängsättningen som berörde 

tydlighet i användning av stilfigurer. Vidare poängsattes inledningsorden efter svårighet i 

meningsbyggnad, följt av svårighet i rytm. Inledningsorden har alltså poängsatts två gånger 

för respektive diagram där Y-axeln visar poängen från den lexikogrammatiska analysen och 

X-axeln visar poängen från stilanalysen. Om ett inledningsord till exempel har otydlig 

ordanvändning men tydliga stilfigurer har det fått 7 poäng på X-axeln och 3 poäng på Y-

axeln. Texten placeras in i diagram 2 tydlig – otydlig efter dessa poäng. Exemplet är 

poängsättningen för inledningsord 9.  

Det bör betonas att kategoriseringen alltså är experimentell och subjektiv då det är min 

tolkning som ligger till grund för poängsättning. Den kan dock förhoppningsvis vara 

meningsfull då den visar hur de olika dragen i texterna kan samverka. 

Inledningsorden har markerats med sin siffra i figurdiagrammen.  

7.3.1 Tydlig – otydlig 

Det som klassas som tydlig och otydlig ordanvändning är de drag som redovisas i kapitel 

7.1.1 ordnivå. Det som kan göra ett inledningsord otydligt är till exempel långa, abstrakta och 

informationstunga ord som inte förklaras i sitt sammanhang. Det som klassas som stilistiskt 

tydligt och otydligt behandlas i delkapitel 7.2.2 stilfigurer. Där framkommer det att stilfigurer 

är beroende av sitt textuella sammanhang för att fungera förtydligande. De stilfigurer som inte 

är förtydligande gör att inledningsordet får ett högre värde på X-axeln.  

En trendlinje har placerats ut i diagrammet för att tydliggöra tendensen av 

poängsättningen.  
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Figur 2 Diagram över inledningsordens tydlighet i förhållande till varandra 

 

I figur 2 syns en tydlig korrelation mellan tydlighet i ordanvändning och stilfigurers 

förtydligande funktion. Vad som framgår i analysen av texternas ordanvändning är att andelen 

substantiv inte är den viktigaste faktorn för textens tydlighet, utan snarare sammanhanget som 

orden presenteras i. Abstrakta och långa ord är därför det som gör inledningsorden otydliga, 

men vilka också kan förtydligas med hjälp av stilfigurer.  

Hur långa ord påverkar inledningsords tydlighet kan bland annat ses i inledningsord 11. 

Texten innehåller långa, abstrakta substantiv och adjektivsubstantiv, vilka inte förtydligas 

genom varken stilfigurer eller omgivande text. Orden som uppfattas som bidragande till 

inledningsordets otydlighet har markerats med fet stil nedan: 

 

(11) Guds kärlek rymmer hela vårt liv, 

(vår ensamhet, smärta och utsatthet). 

Gud omsluter oss på alla sidor 

och känner oss vid namn, 

Gud är nära med nåd och barmhärtighet 

genom Jesus Kristus.  

Låt oss be (och bekänna): 

 

Långa eller abstrakta ord kan göras tydliga genom stilfigurer. När förtydligande stildrag 

förekommer i inledningsordens har texten placerats längre ned på X-axeln i figur 2. Detta 

framgår exempelvis i inledningsord 3 där meningen Nu är vi här tillsammans och du, Gud, är 

här förtydligas med liknelsen Du är nära som luften vi andas på efterföljande versrader. 

Satskoppling kan dock göra att tämligen tydliga ord blir otydliga. Radbrytning gör att 

satser förlorar kontakten mellan subjekt och predikat vilket också kan leda till att förståelsen 

1
2

3

4

5

6
7

8

9

101112

13

14
15

16

17

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12

Y
. 

O
rd

an
v
än

d
n
in

g

X. Stilfigurer

Tydlig – otydlig



38 

 

av inledningsordet går förlorad. Ett sådant fall finns i de två första raderna av inledningsord 

15 där den andra versraden saknar finit verb, då den syftar tillbaka på föregående versrad:  

 

(15) P/L: Se, jag bär bud om en stor glädje. Halleluja. 

En glädje för allt folk. Halleluja.  

 

Tydligheten i inledningsorden förstärks alltså av olika typer av stilfigurer. Att upprepa ord i 

inledningen av många meningar, eller att upprepa en fras, underlättar för läsaren att förstå 

sammanhanget och uppbyggnaden av texten. 

7.3.2 Lätt – svår  

Det som klassas som svår sats- och meningsbyggnad är de drag som tas upp som svåra i 

delkapitel 7.1.2 sats- och meningsbyggnad. Det är till exempel långa och vänstertunga 

meningar och bisatser. Det är även meningar där satsradning och likastrykning används, då 

det gör inledningsorden förtätade och komplexa (Hellspong & Ledin 1997:78). Det som 

klassas som rytmiskt svårt är de drag som behandlas i delkapitel 7.2.1 rytm. Detta är bland 

annat användning av asyndes, radbrytning och satskoppling vilket påverkar texternas takt och 

tempo men också deras skriftspråksenlighet.  

Även i detta diagram har en trendlinje placerats ut för att markera de tendenser som 

framträder då jag poängsatte texterna utifrån kategorierna.  

 

 

Figur 3 Diagram över inledningsordens svårighetsgrad i förhållande till varandra 
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I figur 3 syns inte en lika tydlig korrelation mellan sats- och meningsbyggnad och rytmisk 

svårighet som den korrelation mellan ordnivå och stilfigurer som syns i figur 2. Trendlinjen 

följer därför inte en lika gradvis stigande vinkel. Trots att resultatet inte är lika korrelerande 

följer många inledningsord trenden att syntaktisk svårighetsgrad samvarierar med stilistisk 

svårighet. Detta kan förklaras genom att texterna inte alltid följer regler för korrekt skriftbruk 

vad gäller interpunktion och fullständiga meningar. Meningsbyggnaden tenderar att bli svår 

genom likastrykningar och många bisatser, vilket gör texten mer komplex. Att meningarna 

kopplas samman på ett icke skriftspråksnormativt sätt kan dock leda till att inledningsorden 

får en tydlig rytm. För att åstadkomma en tydlig rytm har till exempel konjunktioner och 

subjunktioner strukits och ersatts med kommatecken, precis som att fullständiga meningarna 

har avslutas med kommatecken istället för punkt. Det syns tydligt i de två meningarna som 

uppträder i mitten av inledningsord 16: 

 

(16) P/L: Jag vet vad jag har brutit, 

min synd står alltid inför mig. 

F:  Mot dig, bara mot dig, har jag syndat, 

jag har gjort det som är ont i dina ögon. 

 

I inledningsord 16 markeras pauser med kommatecken istället för med punkt vilket har lett till 

textens höga värde på X-axeln. Att texten har pauser som markerats på ett icke 

skriftspråksnormativt vis har även lett till en placering högt upp på Y-axeln.  

Inledningsord 1 och 9 avviker från trendlinjen i figur 3 i den bemärkelsen att de har ett 

högt värde på Y-axeln, vilket gör dem syntaktiskt svåra, men ett lågt värde på X-axeln och 

därigenom inte har en svår rytm. Detta kan förklaras genom inledningsordens skriftspråkliga 

karaktär. Delar av inledningsord 1 är hämtade från Bibeln och är inte skrivna med samma typ 

av poesiliknande struktur som andra inledningsord. Detsamma gäller inledningsord 9 som är 

skriftspråkligt korrekt samt inte uppvisar någon tydlig rytm i sin uppbyggnad. Delar av 

inledningsord 9 har också biblisk anknytning.  

8 Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring uppsatsens resultat med kopplingar till teoribildningar 

och tidigare forskning. I kapitlet återfinns även resonemang kring vidare forskning.  
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8.1 Avslutande diskussion 

Vad som har framgått av text- och stilanalysen är att språkförståelsen i inledningsorden måste 

ses som beroende av sitt sammanhang och sina läsare. Detta korrelerar med tidigare forskning 

där Lundberg och Reichenberg (2008:28) menar att det både är den språkliga bearbetning och 

textsammanhanget som påverkar en texts läsbarhet. 

Vad uppsatsens resultat också visar är att många substantiv kan göra ett inledningsord 

informationstungt, men att många substantiv också kan göra att inledningsordet fungerar 

beskrivande och sakralt meningsbärande. På samma sätt kan stilfigurer och rytm fylla en 

förtydligande funktion, men kan likafullt göra inledningsorden abstrakta och icke 

skriftspråksenliga. Drag i texten avgör alltså om språket är tydligt eller otydligt, lätt eller 

svårt. Vad som är viktigt är att se till det textuella sammanhang som orden, stilfigurerna, 

rytmerna och syntaxen framställs i.  

I inledningsorden har just ordanvändning och dess syntaktiska omgivning varit en väl 

synlig markör för tydlighet och svårighetsgrad. För andraspråkstalare är det ord och 

meningsbyggnad som är det avgörande för förståelsen av text (Reichenberg & Lundberg 

2008:25). Vardagliga ord på korta rader har en positiv inverkan på läsförståelsen, vilket kan 

exemplifieras vid en jämförelse av inledningsord 8 och 10. 

 

(8) I julens under blir det möjligt: 

mörkret fylls av ljus. 

I påskens drama blir det verkligt: 

natten vänds till dag.  

I dopets vatten blir det tydligt: 

världen fylls av liv 

– och Gud är nära.  

 

(10) Gud är alltings ursprung och mål, 

skapar och omsluter världens med nåd. 

Löftet om förlåtelse bär genom tiderna, 

Och ber (och bekänner) vi: 

  

Inledningsord 8 innehåller många konkreta vardagsord vilka presenteras i korta meningar. I 

inledningsord 10 är orden abstrakta och ingår i längre meningar. De ord som åsyftas har 

fetmarkerats i de båda texterna ovan. Orden i inledningsord 8 är vanligt förekommande i den 

kristna kontexten och kan därigenom antas vara mer kända för andraspråkstalare. Julens, 

påskens och dopets kan alltså antas vara ord från andraspråkstalarens produktiva ordförråd 

(Holmegaard & Enström 1994:175). Abstrakta ord som ursprung och nåd kan också finnas i 
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ordförrådet, men används möjligen inte lika frekvent i vardagliga sammanhang. Ord som 

återfinns i kulturella kontexter på förstaspråket är lättare att lära sig, likväl om ordet har en 

liknande karaktär på ett annat språk (a.a. 1994:177). Att inledningsord 8 är lättare för en 

andraspråkstalare att förstå kan således härledas till ordens tydlighet. Likväl är ett tydligt 

sammanhang en bidragande faktor till ökad läsbarhet (Myndigheten för tillgängliga medier 

u.å.).  

Vad som även uppmärksammats genom analysen är den genomgående användningen av 

asyndes. I många inledningsord avslutas versrader med kommatecken istället för med punkt, 

vilket gör texterna mindre skriftspråksenliga.2 Användningen av asyndes kan i många av 

inledningsorden ses som ett försök att skapa dramatik och förtätning av texten, men ur en 

språkligt inkluderande synvinkel kan det bidra till att läsbarhet och begriplighet försvåras 

(Lagerholm 2008:80, 149). Som tidigare nämnt är korta rader mer lättlästa än långa, och 

genom att använda asyndes blir meningarna både mindre skriftspråksnormativa och längre 

(Myndigheten för tillgängliga medier u.å.). Genom denna typ av meningsbyggnad minskar 

alltså den språkliga inkluderingen för andraspråkstalare då förståelsen påverkas negativt. 

Detta besvarar uppsatsens tredje frågeställning angående vilka drag som gör texten mindre 

tillgänglig för andraspråkstalare. Användningen av skiljetecken i texter har inte bara en 

grammatisk funktion, utan också en förståelse- och tydlighetsfunktion. Tecknens uppgift är att 

visa hur ord hör samman, och när texter innehåller felaktig skiljeteckensanvändning minskar 

också dess läsbarhet (Strömquist 2013:14f.).  

Inledningsord 1 och 9 skiljer sig från de övriga inledningsorden då de är skriftspråksenliga 

i sin användning av konnektiver, samt innehåller många och långa bisatser. Traditionellt hör 

de långa meningarna till skriftspråket, och de kortare meningarna och ellipser till talspråket 

(Lagerholm 2008:190 f.). Att inledningsord 1 och 9 är skriftspråkliga kan då bidra till att de är 

svåra att förstå, då talspråkliga texter är mer lättlästa (Lundberg & Reichenberg 2008:63 f.). 

Inledningsordens många bisatser, vilka enligt Pienemanns processbarhetsteori är det sista 

stadiet i andraspråkstalarens talutveckling, bidrar således till texternas svårighetsgrad 

(Abrahamsson 2008:124). Inledningsord 1 och 9 konstruktion kan förklaras av att texterna har 

innehåll hämtat från Bibeln. Att inledningsord med grund i Bibeln avviker från de övriga 

inledningsorden uppfattar jag som besynnerligt. Texter som antas användas i högmässa och 

gudstjänst bör inte framstå som otypiska i sitt sammanhang. Vad som dock framgår är att 

                                                           
2 Detta kan vara en konvention i verssammanhang, vilket då kan förklara användningsmönstret.  
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dessa två inledningsord är avvikande – både på grund av sin bibliska härkomst, men också på 

grund av lexikogrammatik och stilistik. De är svåra att förstå för andraspråkstalare på grund 

av vänstertunga meningar och bisatser snarare än på grund av satsradning till följd av en viss 

rytmsträvan. Dessa svårigheter tenderar de andra inledningsorden att ha.  

Det som uppsatsens undersökning har visat är följaktligen att inledningsorden innehåller 

olika typer av problem för andraspråkstalares språkliga förståelse och inkludering. Det 

inledningsord som har genomgående korta meningar utan komplicerade stildrag är 

inledningsord 5: 

 

(5) Gud är här. 

Du är här. 

Jag är här. 

Vi är här tillsammans.  

 

Inledningsord 5 har rak ordföljd i korta meningar. Texten innehåller vardagliga ord och varje 

sats avslutas med punkt utan att rytmen varken försvåras eller blir otydlig. Man kan därför 

anta att denna text är lättläst för en andraspråkstalare, då den uppfyller många av de 

karaktärsdrag som Lundberg och Reichenberg skriver gör en text lättläst (2008:8). I 

inledningsordet återfinns dock inget ord, bortsett från Gud, som är kopplat till en sakral 

kontext. Trots att detta inte har en stringent betydelse i ett språkvetenskapligt perspektiv vill 

jag diskutera den konvention jag uppfattar mig se i Svenska kyrkan: att en sakral text ska ha 

en viss stilnivå, och att inledningsord 5 saknar denna stilnivå.  

Enligt min analys är inledningsord 5 lexikogrammatiskt och stilistiskt lätt och tydligt. 

Texten är således språkligt inkluderande eftersom många kan antas förstå den. Inledningsord 

1 och 9 har en tydligare koppling till en sakrala kontext, då de har fler sakralt kopplade ord 

samt har textstycken hämtade från Bibeln. Enligt uppsatsens resultat är dock inledningsord 1 

och 9 svårare för en andraspråkstalare att förstå. Hur stor betydelse har då den sakrala 

kontexten, om andraspråkstalare inte har de språkliga verktygen som krävs för att förstå den? 

Det jag menar är att det lättaste och tydligaste kan bli det mest meningsbärande och 

inkluderande, då det gör att fler förstår.  

Enligt Schumanns ackulturationsmodell är den sociala distansen den primära kraft som 

leder till språkinlärning. Genom att bjudas in till majoritetssamhället ökar chansen till 

inlärning av andraspråket. På samma sätt talar Gardner om de affektiva faktorerna där 

språkinlärning drivs av motivation och attityd (Abrahamsson 2008:201 – 208). Att bli 
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inkluderad i den kristna gemenskapen genom ett inledningsord som samtliga 

församlingsmedlemmar förstår tror jag kan leda till en ökad motivation. Detta kan kopplas till 

Svenska Akademiens yttrande gällande att det religiösa språket bör läras in över tid, och att 

äldre församlingsmedlemmar ska lära de yngre (Yttrande med anledning av förslaget till 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2016:1). Språklig inkludering innefattar stöttning från 

de som kan förstå språket bättre, men kanske framförallt en inbjudan till att lära sig förstå det 

man läser.  

Vad uppsatsens analys landar i är att lexikogrammatiken och stilistiken bara är en del av 

inkluderingen, och att de sociala och psykologiska faktorerna också spelar en viktig roll i 

inkluderingsarbetet. För att arbeta inkluderande måste man se bortom lexikogrammatik och 

stilistik och se församlingen eftersom alla kommer till kyrkan på olika villkor och med olika 

språkliga förutsättningar.  

8.2 Vidare studier 

I den här uppsatsen har jag bara studerat en del av Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 

2016 (2016). En naturlig fortsättning är därför att studera resten av handboksförslaget. Detta 

är viktigt då framställningen av den nya kyrkohandboken fortfarande är under arbete, då den 

tas i bruk först under 2018.  

Eftersom det visat sig att många av det nuvarande handboksförslagets inledningsord är 

lexikogrammatiskt och stilistisk otydliga och svåra är en förståelse för hur språket begränsar – 

men också hur språket kan bearbetas till tydlighet – viktigt att forska vidare på. 

Andraspråksperspektivet bör tas i beaktande under den fortsatta framtagningen av 

handboksförslaget då andraspråkstalare är beroende av ett begripligt språk för att inkludering 

ska uppnås. Att bredda denna uppsats genom en enkätundersökning eller dylikt hade också 

varit av intresse, då det hade ökat förståelsen för resultatet samt gett grund för den vidare 

forskningen. Likafullt hade validiteten av denna uppsats ökat om en andrapart hade varit 

inkopplad i poängsättningen till figurdiagram 2 och 3. Hade poängsättningen sett annorlunda 

ut om någon annan gjort samma analys?  

Att få en inblick i hur andraspråkstalare uppfattar inledningsorden och de resterande 

delarna av kyrkohandbokens är en intressant variabel i framtagningen av en ny handbok. Jag 

anser alltså att en genomgående analys och bearbetning av kyrkohandboksförslaget ur ett 
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andraspråksperspektiv skulle bidra till att utveckla Svenska kyrkans språkliga 

inkluderingsarbete.   
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