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1 Inledning 
 
Texter som är lätta att läsa och förstå är bra för alla, men en nödvändighet 
den som har en begåvningsnedsättning. För att texten ska förstås måste t.ex. 
ovanliga ord förklaras, meningarna oftast vara korta och förkunskaper och 
förståelse av bildspråk kan inte tas för givna. En text som skrivs på detta sätt 
brukar benämnas lättläst. 
 
I den här uppsatsen studerar jag hur begriplig myndigheternas lättlästa 
samhällsinformation är för vuxna med en begåvningsnedsättning. 
Utgångspunkten är fyra lättlästa texter från fyra statliga myndigheter. 
Bakgrunden till mitt ämnesval är bland annat att regeringen kräver att 
samhället ska bli ett samhälle för alla. Ingen ska utestängas vare sig från 
offentliga miljöer eller information på grund av ett funktionshinder. Det 
innebär bland annat större krav på att myndigheterna översätter sin 
information till lättläst svenska. Det betyder i sin tur att många 
informationsavdelningar nu står inför att översätta texter själva eller att 
beställa texter från konsulter. Därför behövs forskning som kan ge 
myndigheterna kunskap om hur de bör utforma informationen för att den ska 
bli så begriplig som möjligt.  
 
För att kunna bedöma texternas begriplighet måste jag försöka förstå hur 
målgruppen uppfattar dem. Därför har jag gjort intervjuer med personer som 
har en begåvningsnedsättning. Jag har även gjort en textanalys av innehållet 
i de undersökta texterna, framför allt för att klargöra hur jag själv uppfattar 
texterna, men analysen lyfter också fram de tänkbara svårigheter jag ser. 
 
Jag skriver för min handledare och mina kurskamrater. Jag har också 
informatörer vid myndigheter i åtanke som läsare. Jag hoppas dessutom att 
uppsatsen kan vara till nytta för Centrum för lättläst, som jag varit i kontakt 
med under arbetets gång. 
 
Jag är själv informatör på en myndighet (Migrationsverket) sedan många år 
tillbaka. I början av 1980-talet utbildade jag mig också till vårdarinna, som 
det hette på den tiden, och arbetade några år på träningsskola, elevhem och 
semesterläger för utvecklingsstörda. 
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1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med min studie är att öka kunskapen om hur 
myndigheternas lättlästa samhällsinformation kan göras begripligare för 
målgruppen personer med en begåvningsnedsättning. Eftersom det varit 
svårt att hitta forskning som belyser begripligheten i lättläst samhälls-
information1 har denna studie en explorativ karaktär. Det innebär att min 
avsikt är att få överblick över olika aspekter, inte att mäta eller generalisera. 
 
Med samhällsinformation avser jag information från myndigheter till 
medborgare om service samt rättigheter och skyldigheter som rör 
vardagslivet. Jag studerar inte den övergripande informationen om hur 
samhället fungerar eller hur det är organiserat. Med begriplighet menar jag 
förståelse av sändarens avsikt med budskapet, vilket motsvarar Gunnarssons 
(1989a) läsmål 4-5. Målgruppen benämner jag omväxlande personer med en 
utvecklingsstörning eller personer med en begåvningsnedsättning, såvitt 
kontexten inte innebär att ett annat begrepp är lämpligare. 
 
Mina frågeställningar är: 

• Hur begriplig är den lättlästa samhällsinformationen för personer 
med en begåvningsnedsättning? 

• Vad är det som gör en text svår för dessa personer? 
 
Med utgångspunkt från svaren på dessa frågor diskuterar jag vad som skulle 
kunna göra en text lättare att förstå.  
 

1.2 Avgränsningar 
Jag studerar inte primärt 

• enstaka ord eller meningar, utan i första hand texten som en enhet 
• enskilda språkliga faktorer 
• den grafiska utformningen. 

 
Jag studerar inte heller intervjupersonernas förmåga att 

• skriva 
• minnas 
• avkoda (läsa). 

 
Jag väger inte in hur texterna är presenterade i sitt ursprungliga 
sammanhang, t.ex. om det är i tryckt form eller på Internet; jag använder 
bara själva texten i studien.  

                                                
1 Jag har t.ex. sökt i följande databaser: 
Eric, ISI Web of Knowledge och PsycInfo med sökorden reading comprehension AND mild 
mental retardation. Jag återkommer till detta i avsnittet om tidigare forskning om lättläst. 
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2 Bakgrund 
 
Här berättar jag kort hur den nuvarande omsorgsideologin växt fram. 
Avsnittet beskriver också den formella anledningen till varför 
myndigheterna ska skriva lättläst. Därefter refererar jag ett par studier som, 
ur ett inifrånperspektiv, redogör för hur personer med en 
begåvningsnedsättning ser på inflytande, tilltron till den egna förmågan, 
men också behovet av stöd. Dessa studier har påverkat mig att undersöka 
just texter som handlar om människors vardag. Avslutningsvis presenterar 
jag stiftelsen Centrum för lättläst. 
 

2.1 Omsorgsideologin i går och i dag 
Omsorgen om och inställningen till utvecklingsstörda har förändrats mycket 
över tiden. Förändringarna liknar dem som skett inom andra ideologier som 
rör vård av människor. Söder (2004) finner också ett samband mellan 
samhällsekonomin och synen på utvecklingsstörda; en optimistisk 
framtidstro tenderar att innebära ambitiösa satsningar på omsorgerna. 
Följaktligen gäller också det motsatta; när ekonomin blir sämre blir också 
satsningarna på omsorgerna mindre generösa. 
 
I slutet av 1800-talet började man bygga anstalter. Där skulle sinnesslöa 
barn få utbildning så att de skulle ”botas” och kunna försörja sig själva. 
Under första hälften av 1900-talet blev synen mer pessimistisk. Eftersom 
många utvecklingsstörda, trots sex år i sinnesslöskolan, inte kunde klara sig 
själva började man bygga ut anstalterna. De utvecklingsstörda sågs som en 
börda och man ville skydda samhället från de sinnesslöa. Därför tänkte man 
sig att de skulle leva hela sitt liv på anstalt. Den ekonomiska tillväxten efter 
andra världskriget innebar dock att man behövde arbetskraft och intresset 
för ”partiellt arbetsföra” kom även att omfatta utvecklingsstörda. (Söder, 
2004) 
 
1944 kom den första lagen om obligatorisk undervisning för ”bildbara” 
barn. Fram till dess hade omsorgerna om sinnesslöa varit ett frivilligt 
åtagande, men nu ålades landstingen att ordna undervisningen (Grunewald, 
2004). Under 1950- och 1960-talen blev man alltmer kritisk till anstalterna 
och det blev uppenbart att även utvecklingsstörda kunde utvecklas. Mot den 
bakgrunden formulerades principerna om normalisering och integrering och 
alla utvecklingsstörda fick lagstadgad rätt till undervisning och 
sysselsättning. I slutet av 1970-talet, när samhällsekonomin blev sämre, 
tilltog segregeringen när det gäller boende och arbetsliv. Många 
utvecklingsstörda blev hänvisade till dagcenter trots att de skulle ha klarat 
ett annat arbete. Under denna period fanns dessutom en stark tilltro till 
central styrning och staten reglerade kommunernas verksamhet med 
detaljerade föreskrifter. (Söder, 2004) 
 
Numera strävar man istället efter decentralisering. Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387), säger att kommunerna 
ska vara huvudmän för merparten av omsorgerna. LSS är en 
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rättighetslagstiftning för personer med omfattande funktionshinder2. Lagen 
baseras på att den enskilde har rätt till inflytande och själv är kapabel att 
begära de insatser han eller hon anser sig behöva. I den nya 
omsorgsideologin är det den starka individen som står i centrum, inte den 
svaga gruppen. (Söder, 2004) 
 

2.1.1 Den nuvarande handikappolitiken 
Regeringen säger följande om den nuvarande handikappolitikens inriktning: 
 

Handikappolitiken rör hela samhället. Grunden för den svenska 
handikappolitiken är att personer med funktionshinder är medborgare med 
samma rättigheter och skyldigheter som andra. Samhället måste byggas med 
insikten om att personer med funktionshinder i likhet med vilken annan 
medborgare som helst, vill bestämma över sin vardag, utbilda sig, försörja sig 
på eget arbete, göra sin röst hörd, ha en innehållsrik fritid och umgås med 
andra. För att full delaktighet och jämlikhet ska uppnås för personer med 
funktionshinder måste alla miljöer bli tillgängliga och all verksamhet i 
samhället utformas så att var och en kan delta utifrån sina förutsättningar. 
FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionshinder 
delaktighet och jämlikhet ligger till grund för handikappolitiken. 
(Regeringskansliet, En handikappolitik för full jämlikhet och delaktighet, 
2004) 

 
År 2000 antog riksdagen en nationell handlingsplan för handikappolitiken, 
Från patient till medborgare (Socialdepartementet, prop. 1999/2000:79). 
Kärnan i handlingsplanen är att människor med funktionshinder ska kunna 
delta i samhällslivet på samma villkor som andra, vilket innebär att man 
måste ta bort de hinder som finns. Det kan gälla såväl höga trösklar som 
broschyrer som är svårlästa eller svårbegripliga. Att staten ska föregå med 
gott exempel har regeringen slagit fast i Förordningen om de statliga 
myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken (2001:526). 
Dessutom har Handikappombudsmannen, HO, ett särskilt ansvar för att 
driva på utvecklingen mot ett tillgängligare samhälle. Tillgänglighetscentret 
hos HO har därför tagit fram riktlinjer för myndigheterna. I dessa 
rekommenderar man t.ex. att myndigheter som har kontakt med allmänheten 
ska ha grundinformation översatt till bland annat lättläst svenska. 
(Handikappombudsmannen, u.å). 
 
Dessutom har Nämnden för elektronisk information gett ut en vägledning 
för myndigheternas arbete med sina webbplatser. Denna tar bland annat 
sikte på att så många som möjligt ska kunna söka och läsa information på 
webbplatsen. I vägledningen (E-nämnden, 2004) sägs att åtminstone 
följande information ska finnas på lättläst svenska: 

• kort beskrivning av vad myndigheten gör 
• information av centralt samhällsintresse 
• information om hur man kontaktar myndigheten. 

 

                                                
2 Med funktionshinder avses inte bara begåvningsnedsättning, utan även fysiska och 
psykiska begränsningar av en persons funktionsförmåga. 
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2.1.2 Hur ser utvecklingsstörda på sina möjligheter till inflytande? 
Renblad (2001) har studerat hur personer med måttlig och lindrig 
begåvningsnedsättning ser på bland annat inflytande samt information och 
kommunikation. Deltagarna i hennes studie ansåg bland annat att det var 
viktigt att ha inflytande över arbetet, kläder, boendet, pengar och sin fritid, 
dvs. att få besluta om det som gäller ens eget liv. I studien framkommer 
dock att få anser att de har möjlighet till inflytande och självbestämmande, 
men att det kan variera beroende på om man bor i en gruppbostad eller har 
en egen bostad. 
 
Alla personer i Renblads (2001) studie hade deltagit i konferenser om 
demokrati. Vid en av dessa sa deltagarna bland annat att information är att 
få veta vad som händer, hur vädret ska bli och hur det ser ut i världen. Man 
får information genom att personalen berättar, genom anslagstavlor, 
tidtabeller, telefonkataloger, TV och radio och genom att fråga någon. Även 
dagstidningar och datorer nämns. Deltagarna ansåg att de behövde mer 
information på olika områden, t.ex. om varför man inte får tvätta sina kläder 
i tvättstugan, vad doktorn säger, hur man ska göra om det brinner och om 
sådant som gäller lägenheten eller huset man bor i. Deltagarna ansåg även 
att det är viktigt att informationen är lättläst. Ibland är orden för svåra och 
man kan inte läsa allt. Det är också svårt att förstå vad som är viktig 
information och vad som är oviktig. Bilder är bra som information, men de 
kan behöva förklaras med en enkel text. 
 

2.1.3 Att främja likhet genom att lyfta fram olikheter 
I en annan studie vill Gustavsson (2001) öka vår förståelse för sociala 
relationer mellan människor som har en utvecklingsstörning och så kallade 
vanliga människor. Gustavssons studie handlar om människor som växt upp 
på 1970- och 1980-talen, när tankarna om integrering omsattes i praktiken. 
Han fann att dessa människor klarade sig ganska bra och några hade till och 
med ett rikt socialt liv. Däremot hade inte tillträdet till vanliga sociala 
sammanhang fört med sig att de hade många eller nära relationer med icke 
funktionshindrade. Det sociala nätverket kring människorna i studien bestod 
av andra i samma situation, anhöriga och vissa professionella. Det berodde 
inte på att begåvningsnedsättningen i sig utgjorde någon grund för en slags 
gemenskap, utan för att man delade en erfarenhet av hur det är att leva med 
en utvecklingsstörning; man hade ett gemensamt inifrånperspektiv på 
utanförskapet. Hos sina egna kunde man få bekräftat att man i grunden var 
en vanlig människa precis som alla andra. I den miljön fanns andra 
måttstockar för färdigheter än intellektuella prestationer. 
 
Flera av personerna i studien uttryckte en tilltro till sin egen förmåga och 
ansåg sig ha rätt till respekt och stöd från andra. Gustavsson (2001) tror inte 
att personerna förnekade sina tillkortakommanden; de talade i olika 
sammanhang uttryckligen om svårigheter med att t.ex. läsa in 
körkortsteorin, skriva hyreskontrakt och bo på egen hand, klara ett arbete 
och att deklarera. Tilltron byggde i stället på livserfarenhet och erfarenhet av 
att det faktiskt fanns stöd att få. Detta leder Gustavsson in på reflektioner 
över hur personerna ser på kunnande. Att kunna något är vanligen en 
kombination av individens förmåga och uppgiftens svårighetsgrad. Men i de 
intervjuades värld fanns ytterligare en faktor: omgivningens stöd och 
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anpassning. Han visar att det finns två olika sätt att se på denna faktor. Ur ett 
inifrånperspektiv är det sannolikt naturligt att koppla ihop kompetensen att 
klara av olika livsprojekt med eget ansvar. Men ur ett utifrånperspektiv kan 
behov av hjälp betyda oförmåga, bristande kompetens och inskränkt eget 
ansvar. Gustavsson resonerar därför om det paradoxala i att främja likhet 
genom att lyfta fram olikheter som grund för jämlikhetsskapande insatser. 
Men skulle man avstå från särskilda insatser skulle man i än högre grad 
bidra till att särskilja människor med t.ex. funktionsnedsättningar. 
 

2.1.4 Centrum för lättläst 
Centrum för lättläst är en stiftelse som har i uppgift att göra nyheter och 
litteratur tillgängliga för människor som har svårt att läsa eller som är 
otränade i svenska språket. Regeringen har fastställt stadgarna och utsett 
styrelsen och dessutom regleras verksamheten delvis genom ett avtal mellan 
staten och stiftelsen. Stiftelsen består av: 

• LL-förlaget som ger ut böcker som skrivits eller omarbetats till 
lättläst 

• Lättläst-tjänsten, vars uppgift är att skriva eller bearbeta bland annat 
samhällsinformation till lättläst svenska samt ordna kurser i att 
skriva lättläst 

• den lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR som bland annat riktar sig till 
elever i grundskolan, personer med utvecklingsstörning och 
invandrare 

• läsombudsverksamheten vars uppgift är att utbilda läsombud som 
läser högt för t.ex. utvecklingsstörda. 

Bok- och tidningsutgivningen finansieras till hälften med statliga medel och 
resten bekostas med försäljningsintäkter. Lättläst-tjänsten bedrivs helt 
affärsmässigt. (Centrum för lättläst, u.å) 
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3 Vad innebär en begåvningsnedsättning? 
 
I det här avsnittet redogör jag för hur en begåvningsnedsättning kan påverka 
förmågan att förstå verkligheten omkring en. Denna kunskap är en viktig 
utgångspunkt för att lättlästa texter ska bli begripliga för målgruppen. 
 

3.1 Orsak 
Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
(1993:387), definieras utvecklingsstörning som en intellektuell 
funktionsnedsättning som beror på en brist eller skada som inträffat före 
cirka sexton års ålder och som är så betydande att personen behöver särskilt 
stöd av samhället. Utvecklingsstörning är enligt Brockstedt (2004) nästan 
alltid en följd av en hjärnskada. Skadan kan vara olika stor och finnas på 
olika platser. En omfattande skada i hjärnbarken ger stora 
inlärningssvårigheter. En lokal skada ger mer specifika inlärningssvårigheter 
eller inga alls. Grunewald (1996) pekar på att en skada t.ex. kan drabba 
hjärnans strukturer för minne och föreställningar eller hjärnans centra för tal 
och språk. Det kan leda till funktionsnedsättningar i beteendet och förmågan 
att relatera samt förmågan att lyssna, förstå, tala m.m. Enligt Brockstedt 
(2004) är utvecklingsstörningen i enstaka fall inte en följd av en skada utan 
fråga om en svag begåvning. Då är det nästan alltid en lätt 
utvecklingsstörning. Förr var det vanligt att ett barn med en svag begåvning 
inte fick tillräckligt med stimulans. Därför hämmades barnets 
begåvningsutveckling, vilket ledde till att det blev utvecklingsstört och fick 
gå i särskola. 
 

3.2 Begåvningens betydelse för verklighetsuppfattningen 
En skada i hjärnan kan leda till andra funktionshinder utöver 
utvecklingsstörningen. Sådana funktionshinder är intimt kopplade till 
utvecklingsstörningen eftersom de kan hämma begåvningsutvecklingen, 
påpekar Brockstedt (2004). Om vi inte kan använda våra sinnen för att 
smaka, titta, höra, se och känna kan de föreställningar vi behöver för att 
bygga upp tänkandet bli vaga och ofullständiga. Enligt Carlsson (2004) har 
många som har en begåvningsnedsättning även problem med att samordna 
intryck från olika sinnen och jämföra dem med tidigare erfarenheter. Det 
leder till en bristfällig begreppsbildning. En vag föreställning är alltid 
svårare att stoppa in bland tidigare, liknande föreställningar och därmed blir 
den också svårare att bevara i minnet, menar Brockstedt (2004). Därför kan 
den utvecklingsstörde behöva upprepa en uppgift många gånger innan 
han/hon skapat förståelse och utvecklat kunskap som sedan kan utnyttjas i 
liknande situationer. 
 
Enligt Kylén (1981) bygger begåvningen upp verklighetsuppfattningen. Den 
skapas i sin tur av att tänkandet bearbetar och ordnar sinnesintrycken. På så 
sätt får vi struktur på rum (var?), tid (när?), kvalitet (vad?), kvantitet (hur 
mycket?) och orsak (varför?).  
 



 8 

Göransson (1982) förklarar att 
• rumsuppfattningen handlar dels om ”lokalsinne”, dels om att kunna 

skilja mellan olika geometriska figurer 
• tidsuppfattningen bland annat handlar om när något inträffade, hur 

länge det varat och ordningsföljd 
• kvalitetsuppfattningen byggs upp genom att man jämför olika saker 

och kan se att de är lika eller olika 
• kvantitetsuppfattningen byggs upp genom att man jämför olika 

mängder och kan ordna mängder i storleksordning 
• orsaksuppfattning är förmågan att resonera om vilket resultat en viss 

handling skulle få, dvs. se samband mellan orsak och verkan och 
svara på frågan ”varför?” 

 
En begåvningsnedsättning kan enligt Kylén (1981) innebära svårigheter att 
få struktur på sin verklighetsuppfattning, att utföra tankeoperationer och att 
använda språket. Man strukturerar, opererar och symboliserar på ett 
konkretare sätt och dessutom har man ett sämre korttidsminne än 
normalbegåvade. När man har ordnat upplevelserna kan man utföra 
tankeoperationer och handlingar. Man kan dessutom avbilda sina 
upplevelser, vilket innebär att man kan föreställa sig vägen till en plats, man 
kan gå dit och man kan rita en karta. Ordnandet, operationerna och 
symboliserandet kan ske på olika abstraktionsnivåer. Abstraktionsnivåerna 
utvecklas normalt sett med åldern. Följaktligen är förmågan att abstrahera 
beroende av hjärnans biologiska mognad, men det är erfarenheterna som ger 
innehållet i tänkandet. Därför är den funktionella begåvningen ett samspel 
mellan biologisk mognad och erfarenheter. (Kylén, 1981) 
 

3.3 Grad av utvecklingsstörning 
Graden av utvecklingsstörning brukar enligt Brockstedt (2004) delas upp i 
lätt, måttlig eller svår. Det är en ungefärlig indelning som kan ge vägledning 
om huruvida ett barn ska gå i grundsärskola eller träningsskola eller hur 
mycket stöd en vuxen behöver. Det innebär att graden bedöms utifrån 
personens svårigheter att klara de krav han/hon möter. Det kan dock vara 
svårt att ta ställning till graden av utvecklingsstörning. Personens skador i 
nervsystemet finns förvisso alltid kvar och på så sätt är 
utvecklingsstörningen livslång. Men ett barn eller en vuxen med en 
utvecklingsstörning befinner sig alltid i utveckling, precis som alla andra. 
Dessutom kan omgivningens krav förändras. Det finns barn som gått i 
särskola för att de inte klarat grundskolans teoretiska krav, men som vuxna 
klarat sig bra och då inte kunnat ses som utvecklingsstörda. Grunewald 
(1996) påpekar att det innebär att begreppet handikapp kan relateras till 
miljön; man kan ha en funktionsnedsättning, men huruvida man är 
handikappad eller inte avgörs av miljön kring individen. 
 
Kylén (1981) m.fl. har arbetat fram ett sätt att beskriva olika grader av 
begåvningsnedsättning. Kylén skiljer mellan tre stadier – eller 
abstraktionsnivåer: A, B och C-stadierna. Dessa kan sägas motsvara svår, 
måttlig och lindrig begåvningsnedsättning. 
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En normalutvecklat persons begåvning befinner sig på det första stadiet till 
omkring två års ålder, på det andra till omkring sju och på det tredje till 
elva-tolv års ålder. På första stadiet ordnar man sina upplevelser genom 
jämförelser; man känner t.ex. igen en mugg genom att jämföra den med sin 
minnesbild av en mugg. Man lär sig skilja på t.ex. nu och sedan, mer och 
mindre. På andra stadiet kan man ordna små överblickbara strukturer i sitt 
tänkande, t.ex. att glas, muggar och koppar är något man dricker ur. Man 
kan också förstå att saker händer i tur och ordning. På tredje stadiet kan man 
gruppera även sådant man inte sett själv. Tidsuppfattningen rymmer t.ex. 
forntid och framtid och i rumsuppfattningen ingår bland annat jorden och 
rymden. Det finns även ett fjärde stadium, vilket motsvarar den normala 
begåvningen hos en vuxen. Följaktligen brukar gränsen mellan 
normalbegåvning och utvecklingsstörning hos en vuxen läggas mellan det 
tredje och det fjärde stadiet. När begåvningen utvecklats till det fjärde 
stadiet kan man tänka abstrakt och hypotetiskt och man förstår t.ex. att ett 
ordspråk inte ska tolkas bokstavligt. Ju större förmågan att abstrahera är, 
desto bättre blir perspektivet och överblicken. (Kylén, 1981) 
 

3.3.1 Lindrig begåvningsnedsättning 
Eftersom samhällsinformationen många gånger riktar sig till personer med 
en lindrig begåvningsnedsättning ger jag här ytterligare en beskrivning av 
vad man kan och vad man kan ha svårt för om begåvningen befinner sig på 
den tredje abstraktionsnivån, dvs. C-stadiet. Beskrivningen motsvarar 
Göranssons (1982). 
 
Det är först när begåvningen nått C-stadiet som man kan beskriva alla 
platsers lägen genom att tala om avstånd och förhållanden till en annan 
plats, inte bara utifrån ett riktmärke som man passerar. Nu går 
rumsuppfattningen utanför den egna erfarenheten och man börjar få 
förståelse för jorden och universum. Man börjar också få en objektiv 
tidsuppfattning och börjar förstå år, månader, minuter. Det hänger samman 
med att förmågan att förstå frigörs från handlingen; man behöver inte längre 
prova för att se vad som händer, utan man kan föreställa sig det i tankarna. 
Man kan också dra slutsatser genom att kombinera olika erfarenheter och 
förutsäga resultatet. Att ny kunskap inte är direkt knuten till egna 
upplevelser leder till en insikt om att det finns saker, människor och djur etc. 
man själv inte har sett. Det betyder att den specifika sakförståelsen utvecklas 
till en allmän; ”böcker” står inte bara för de böcker man läst, utan även 
andra som man inte ens har sett. Sakförståelsen är dock knuten till den 
konkreta betydelsen. Ett begrepp som skönhet förstås utifrån de konkreta 
attribut som begreppet är förknippat med: långt lockigt hår, bruna ögon etc. 
Däremot kan man inte förstå en abstrakt idé, t.ex. en liknelse. Ett uttryck 
som ”Det här ska vi slåss för” tolkas bokstavligt. Idéförståelse utgör den 
fullt utvecklade normala begåvningens kvalitetsuppfattning. 
 
När begåvningen befinner sig på C-stadiet förstår man siffersystemet och 
antal. Man kan addera, subtrahera och även multiplicera och dividera. Man 
kan också klara huvudräkning, även om det kan ta tid. Man förstår att man 
kan byta pengar mot en vara. Däremot kan det vara svårt att förstå abstrakta 
betalsystem som kontokort. Man börjar också intressera sig för ursprunget 
till att något händer; det regnar för att molnen består av vattenånga, inte bara 
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för att blommor och träd behöver vatten. Man kan resonera i tankarna om 
orsakssamband, förutsatt att man har egna erfarenheter att jämföra med. Att 
avgöra vilket alternativ som är bäst genom att jämföra för- och nackdelar är 
mycket svårt för många med en lindring begåvningsnedsättning. Först måste 
man föreställa sig konsekvenser och därefter jämföra för- och nackdelar. De 
samband mellan handlingar och händelser som man bildar är till största 
delen ”enkla”; en handling eller händelse leder till en handling eller 
händelse. 
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4 Läsning 
 
Följande avsnitt handlar om vad som sker när vi läser och om språkets 
betydelse för begripligheten. Jag inleder med teorier inom språk- och 
kognitionsvetenskap som gäller människor i allmänhet, innan jag övergår till 
det specifika som rör människor med en begåvningsnedsättning. Jag avslutar 
avsnittet med en kort beskrivning av metoder för att testa läsförståelse. 
 

4.1 Minnet  
Minnet har en avgörande betydelse för vår förmåga att läsa och förstå. 
Minnet är inget enhetligt system. Vi lagrar det vi upplevt i det episodiska 
minnet, det vi kan i procedurminnet och det vi vet i det semantiska minnet. 
Vidare hanteras informationsflödet av olika system. Informationen från våra 
sinnen registreras och lagras en mycket kort tid i det sensoriska minnet. Där 
finns t.ex. det ikoniska minnet som registrerar information som når våra 
ögon, så som bokstäver och ord. Därefter bearbetar vi informationen i 
korttidsminnet. Denna förmåga är fundamental för de flesta aktiviteter. Vi 
måste t.ex. komma ihåg det vi nyss läst för att förstå det vi läser. 
Korttidsminnets kapacitet är emellertid mycket begränsad. Personer med en 
begåvningsnedsättning har dessutom ett än sämre korttidsminne än normal-
begåvade, vilket gör honom/henne extra utsatt om han/hon får för mycket 
information eller för komplex information (Kylén, 1981). Slutligen lagrar vi 
informationen i långtidsminnet, där vi också återhämtar information som ska 
användas för att förstå omvärlden. (Araï, 2001) 
 
Araï (2001) menar att våra förväntningar har stor betydelse för hur vi tolkar 
information. Förväntningarna bygger på de kunskaper vi har. Dessa finns 
registrerade i mentala strukturer – scheman – i vårt långtidsminne. Vi har 
scheman för nästan allt: Hur man handlar i affären, vad man gör på ett 
apotek, hur en försäkring fungerar etc. Ett schema omfattar inte en specifik 
situation, utan generell kunskap som man kan tillämpa på olika situationer. 
För att vi ska kunna ta till oss ny information måste denna passa in i de 
scheman vi har. Det innebär att vi kan ignorera viss information och tolka 
annan information så att den passar in i våra förkunskaper. Det kan leda till 
att vi missuppfattar och vinklar verkligheten. Å andra sidan innebär 
tillgången till generell kunskap att vi inte ständigt är i behov av inlärning, 
utan snabbt kan bearbeta ny information och fungera effektivt med hjälp av 
de förväntningar som schemana aktiverar. Förväntningarna hjälper oss också 
att läsa snabbt; ser vi texten Folktand förväntar vi oss att fortsättningen på 
ordet är vård. När vi bearbetat information och lärt oss något nytt omskapar 
vi våra scheman.  
 
Vad är det som gör att vi aktualiserar olika scheman vid läsningen? 
Forskarna antar att det finns två olika processer. Vid ”bottom-up 
processing” är det texten i sig som får oss att aktualisera olika scheman; man 
kan säga att läsningen är textstyrd. Vid ”top-down processing” är det istället 
läsarnas förväntningar som styr vilka scheman som aktualiseras. Då söker vi 
information i texten som passar in i vårt utgångsschema; därmed kan man 
säga att läsningen är läsarstyrd. Forskarna antar att vi använder båda 
processerna i ett samspel. (Gunnarsson, 1982) 



 12 

 

4.2 Läsning – från tecken till betydelse 

4.2.1 Ordens betydelse 
Vad är det som händer när vi läser? Först och främst måste vi kunna 
identifiera skrivtecknen. Vi har två möjligheter att tolka dem: 

• vi omvandlar bokstäverna till ljud och ”lyssnar” oss till ordet 
• vi känner igen ordets grafiska särdrag och direktavkodar det, dvs. vi 

känner igen ordbilden. 
Den första metoden är långsammast, men nödvändig när vi läser obekanta 
ord. Den andra metoden är snabbare och självklar för vanliga ord. Det finns 
dock tecken på att båda metoderna används parallellt. (Melin, 2004) 
 
Vid läsningen rör sig inte blicken jämnt utan ögonen fixerar en punkt och 
hoppar sedan till en annan punkt i genomsnitt 7-9 bokstäver längre bort. Vid 
fixeringen hinner läsaren ”registrera” ordet i det ikoniska minnet, arbeta 
med ordet i korttidsminnet och koppla ihop det med tidigare identifierade 
ord i långtidsminnet. Vi gör dock tillbakahopp, regressioner, när vi har svårt 
att behandla det vi läser, t.ex. om vi tagit upp fel eller otillräcklig 
information. Antalet regressioner hänger samman med textens 
svårighetsgrad och läsarens läsförmåga. (af Trampe, 1989) 
 
När vi identifierat ordet måste vi leta efter dess betydelse i långtidsminnet 
där vi har vårt ordförråd, vårt ”mentala lexikon” (Melin, 2004). Enligt 
Josephson (1989) sker sökandet efter en betydelse nästan alltid automatiskt 
och mycket fort; vi brukar läsa tre till fyra ord i sekunden. Sökningen sker 
med hjälp av korttidsminnet. Det kan bara hantera cirka sju enheter på en 
gång. Det betyder dock inte att vi bara kan hantera sju bokstäver, utan 
korttidsminnet kombinerar små enheter till större, t.ex. bokstäver till ord. Vi 
bearbetar dock sällan fler än två till tre ord samtidigt. 
 
Vissa ord är enligt Melin (2004) lagrade som helheter. Därför vet vi att en 
barnflicka inte är ett barn, men däremot att en barnartist är ett barn. Det 
finns även många ordgrupper med en fast betydelse, t.ex. vara på örat, vilka 
måste vara lagrade som helheter för att vi ska kunna söka efter dem och 
förstå dem. Vidare har ungefär vart fjärde ord mer än en betydelse. Enligt 
Melin (2004) ställer det sällan till problem för vanliga läsare eftersom 
syntaxen gör det tvetydiga entydigt. Däremot kan tvetydiga ord ställa till 
bekymmer för läsare av lättlästa texter (Wiman, 2001). 
 
De egenskaper hos ordet som vi utnyttjar för att hitta dess betydelse är enligt 
Josephson (1989) uttrycket, innehållet och sammanhanget. Med uttryck 
menar Josephson ordets form; att det innehåller morfem som ger oss ledning 
om ordets betydelse, t.ex. de- i deflation, eller att ordet påminner om ett 
annat, vanligare ord med liknande betydelse. Det skulle kunna innebära att 
man gör feltolkningar, t.ex. att man tror att reaktionär och revolutionär är 
utbytbara. Det är dock inte så vanligt att två ord med liknande uttryck är 
utbytbara i ett specifikt sammanhang, menar Josephson. 
 
Alla undersökningar tyder på att vi minns och lagrar ord efter innehållet. 
Vid associationstester visar det sig att vuxna associerar mellan ord som hör 
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till samma innehållskategori, t.ex. flicka-pojke, men däremot inte flicka-
fläcka. Barn associerar däremot gärna mellan ord som brukar användas 
tillsammans, t.ex. flicka-leker. Det här, menar Josephson, säger en del om 
hur orden ligger samlade i långtidsminnet; att orden är förbundna till 
varandra i ett nätverk baserat på ordens betydelser. Vidare ger de lättaste 
och vanligaste orden de flesta associationerna och konkreta ord väcker fler 
associationer än abstrakta. Att de konkreta orden är mer tillgängliga kan 
bero på att de lättare framkallar bilder för vårt inre. (Josephson, 1989) 
 
För att förstå ett ords betydelse är också sammanhanget väsentligt. Det 
handlar dels om det språkliga sammanhanget, dels om läsarens förkunskaper 
och förväntningar. Mycket tyder på att det sistnämnda är viktigast för hur vi 
tolkar en text. (Josephson, 1989) 
 
Det finns två teorier om hur vi ger orden dess betydelse. Enligt 
prototypteorin har vi en idé om vad som är det typiska för stol, hus, 
intressant etc. När vi möter ett ord jämför vi det med prototypen, dvs. vår 
idealbild. Vår prototyp för en gran skulle kunna vara den slags gran vi 
föredrar som julgran. Ju mer ett ords betydelse i en text skiljer sig från vår 
prototyp, desto svårare bör det vara att förstå. Prototypteorin innebär att det 
finns en tänjbar betydelsekärna och att vi har olika gränser för användningen 
av ett ord, t.ex. för när en buske övergår till att bli ett träd. Enligt 
särdragsteorin har flertalet ord ett antal villkor för att ordet ska få användas. 
Gran är ett sorts träd som är grönt året runt och det har korta barr. Vi kan 
också skala bort några särdrag, t.ex. att barren ska vara korta, och istället 
tala om barrträd. Vidare kan vi lägga på villkor och istället tala om t.ex. 
blågran. (Josephson, 1989; Melin, 2004) 
 
Särdraget i ett ord är också ett sätt att beskriva det så kallade 
intentionsdjupet, dvs. graden av precision ett ord har vid ett visst tillfälle. 
Variationen från text till text och mellan läsare kan bli mycket stor; en text 
kan läsas och förstås ytligt av en läsare, medan de begrepp som används kan 
ha en mycket precisare innebörd för en annan läsare som har mer 
förkunskaper. Ska texten bli lika rik på betydelse för den förstnämnde 
läsaren måste skribenten förklara orden ytterligare. Orden kan också ha 
olika intentionsdjup beroende på i vilket sammanhang de används; 
”inflation” kan ha en visst intentionsdjup i en dagstidningsartikel och ett 
annat i en ekonomisk rapport. (Josephson, 1989) 
 

4.2.2 Syntaxens roll 
Syntaxen har i huvudsak två funktioner: att visa hur orden i en sats hänger 
samman samt ange hur en sats hänger samman med andra satser för att bilda 
en text. Det innebär att syntaxen hjälper oss att organisera språket och göra 
det hanterligt. De syntaktiska reglerna lär vi oss redan som barn, när vi lär 
oss talspråket. Platzack (1989) anser att det inte är riktigt rättvist att bara 
skylla på syntaxen när en text är obegriplig. Han menar att svårlästheten i de 
flesta fall beror på en kombination av svåra ord och ett abstrakt innehåll 
samt att textförfattaren har ett annat perspektiv än läsaren. Syntaxen är dock 
inte helt oskyldig. En mening vars syntaktiska struktur är oklar är svårare än 
en mening som är entydig. Vidare tar det längre tid att läsa en mening med 
krånglig syntax än en mening med enklare syntax, om meningarna för övrigt 
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är likvärdiga. Men när vi väl läst meningen har syntaxen spelat ut sin roll; 
det är innehållet vi minns och utnyttjar när vi löser uppgifter. (Platzack, 
1989) 
 
Vilka syntaktiska drag försvårar respektive underlättar läsandet? Passiva 
konstruktioner brukar anses försvåra läsningen. Det finns emellertid inget 
belägg för den uppfattningen, hävdar Platzack (1989). Skälen till att man 
tror att passiva former kan leda till lässvårigheter kan vara att passiva former 
är mindre vanligt i tal än i skrift och att otränade läsare därför kan tänkas få 
problem med passivum. Men för något så när tränade läsare torde den 
passiva formen inte leda till lässvårigheter. Vidare pekar Platzack (1989, s 
106) på att det med kontextens hjälp kan vara lätt att sluta sig till vem som 
gjorde vad, även om texten har en passiv form: ”På lördagen dödades 32 
regeringssoldater i ett gerillaanfall, uppger TT-Reuter.” I sin artikel utgår 
Platzack från vuxna, normalbegåvade och tränade läsare. I lättlästa texter 
bör man dock skriva aktivt menar Wiman (2001) eftersom passivum döljer 
”den skyldige” och gör texten mer abstrakt.  
 

4.2.3 Hur vi tolkar texten 
Vi tolkar en text utifrån våra tidigare kunskaper. Vi använder också våra 
tidigare kunskaper som utgångspunkt när vi ska lära oss mer. Trots det är vi 
läsare oftast omedvetna om vilka kunskaper vi har och vilka vi utnyttjar vid 
läsningen. Vår tolkningspotential utgörs av följande: 

• Språket. Vi har kunskaper om bland annat bokstäver, satser, hur 
ordningen mellan orden brukar vara, vad orden betyder, hur orden 
brukar användas, hur man läser samman bokstäver till ord, hur man 
sovrar och hur man konstruerar helhetsföreställningar. Mycket av 
dessa kunskaper är vana läsare omedvetna om.  

• Världen. Vi tycks ha normalmönster lagrade för hur t.ex. ett 
restaurang- eller läkarbesök går till. Vidare ser vi omvärlden bara ur 
ett av många perspektiv. Vi förmår helt enkelt inte att se hela 
verkligheten, utan måste sovra och strukturera. Principerna för 
sovringen tycks bygga på t.ex. på kultur och grupptillhörighet, men 
också på vilken kognitiv utvecklingsnivå man befinner sig på. Det 
rör framför allt barn, men även vuxnas utvecklingsnivå påverkas av 
utbildning och erfarenhet. (Gunnarsson, 1989a) 

 
Gunnarsson (1989a) pekar på att vi bara aktiverar en del av den kunskap vi 
har när vi läser. Det ena skälet är att olika texter ställer olika krav på 
kunskaper om språk, språkhantering och kunskaper om verkligheten. Det 
andra skälet är att den specifika lässituationen påverkar vilka kunskaper som 
är relevanta. Enligt Gunnarson har vi en viss struktur på vår kunskap redan 
när vi börjar läsa. Denna påverkas t.ex. av vad vi nyss sett, läst eller hört. 
Dessutom kan tidigare erfarenheter av t.ex. av en viss författare eller en viss 
texttyp skapa förväntningar. Kanske har vi läst en liknande tidning förut 
eller läst baksidestexten på boken? I annat fall försöker vi bilda oss en 
föreställning om vad vi håller på att läsa genom att söka ledtrådar i texten, 
hävdar Melin (2004). Vi ritar upp ett nätverk över innehållet i vårt tänkande 
och jämför det med de scheman över olika textslag som vi redan har. Utan 
en hypotes om schemat är vi hjälplösa och vet inte alls vad vi ska ta oss till 
med texten, menar Melin. 
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4.2.4 Läsmål 
Läsare är inga passiva mottagare, utan aktiva konstruktörer av mentala 
representationer av det lästa, menar Gunnarsson (1982; 1989a). Därför har 
det läsmål läsaren medvetet eller omedvetet ställt upp för sitt läsande 
betydelse för läsningen och förståelsen. Läsmålet bestämmer djupet på 
förståelsen och arten av förståelse. Vi läser t.ex. en bruksanvisning med ett 
annat syfte och därmed på ett annat sätt än en kvällstidning. Läsmålet är inte 
knutet till bestämda texter. Vi kan ha olika läsmål för en och samma text 
beroende på i vilken situation vi läser dem. Därför kan man inte tala om en 
läsprocess, utan om varierade läsprocesser. (Gunnarsson, 1982, 1989a) 
 
Gunnarsson (1989a) beskriver sex olika läsmål: 

1. Memorering av textytan. Målet är att skapa en minnesbild av textens 
ytnivå. Exempel: Memorera en psalmvers. 

2. Registrering av textens ytstruktur. Målet är att uppfatta yt-språkets 
strukturella uppbyggnad och ordens och frasernas semantiska 
betydelse. Exempel: Läsa engelskläxan. 

3. Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning. Målet är att skapa 
sig en föreställning om sändarens berättelse. Exempel: Läsa 
kvällstidningen. 

4. Förståelse av sändarens avsikt med budskapet. Målet är att 
genomskåda varför sändaren skrivit texten och vad han menat med 
den. Exempel: Läsa ledarsidan. 

5. Integrering i egen omvärldsuppfattning. Målet är att införliva texten 
med sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Exempel: Läsa en 
lärobok. 

6. Tillämpning på egen situation. Målet är att ta reda på hur man enligt 
texten bör göra i en given situation. Exempel: Läsa en 
bruksanvisning. 

 
De sex läsmål som Gunnarsson (1989a) presenterar ställer olika krav på 
vilka lagrade kunskaper läsaren måste använda. För att uppnå läsmål 1-2 
räcker det med att läsaren aktiverat sina kunskaper om språket eftersom 
målet inte är att förstå innehållet. Syftet med läsmål 3-6 är däremot att 
begripa det lästa. Därför måste vi också aktivera våra kunskaper om 
omvärlden. För att nå läsmål 3 och 4 räcker det dock med att tolka textens 
verklighetsbeskrivning och författarens avsikt med hjälp av kunskap om 
faktiska företeelser. För att nå läsmål 5 och 6 måste läsaren även knyta det 
lästa till sin egen situation och sin egen verklighetsuppfattning. 
 
Melin (2004) jämför på ett liknande sätt förståelse med en trappa där ett 
högre steg förutsätter alla lägre. 

• Steg 1 innebär att man kan avkoda texten ord för ord. 
• Steg 2 innebär att man förstår den konventionella innebörden i de 

flesta ord i texten och att man förstår hur de är relaterade till 
varandra, dvs. att man förstår ord och syntax. 

• Steg 3 innebär att man sätter textens ord i relation till tidigare 
kunskaper, så kallad integration 

• Steg 4 innebär att man omsätter kunskapen i relevanta handlingar. 
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4.2.5 Hur bildar vi oss en helhetsuppfattning? 
Hur gör vi då när vi skapar en helhetsuppfattning av en text. Gunnarsson 
(1989b) menar att vi som läsare tycks ha vissa förväntningar när det gäller 
textens mönster. Vi tenderar t.ex. att bedöma information i början av 
meningar som viktigast. Vidare går det snabbare för oss att läsa om den nya 
meningen hakar i den föregående, t.ex. Kvinnan kör bil. Bilen är röd. I den 
första meningen har kvinnan huvudrollen (tema), medan bilen introduceras 
(rema) och i meningen därefter har bilen blivit tema. På så sätt bygger den 
nya informationen på den gamla och texten byggs upp dynamiskt. Den här 
formen av textbindning brukar kallas tematisk bindning (Hellspong & 
Ledin, 1997). Ett annat sätt att knyta samman en text är att använda 
relationsord, t.ex. därför, på grund av, sedan. I sådana fall behöver läsaren 
bara aktivera sina kunskaper om språket för att konstruera en 
sammanhängande enhet. Ytterligare en annan form av textbindning är 
referensbindning. Referenterna i en text är de företeelser som orden pekar 
ut. Vanligtvis brukar vi variera oss i texten och använda olika ord för samma 
sak: En 62-årig lantbrukare förlorade i går alla sina grisar i en brand. 
Mannen försökte släcka elden, men han kunde inte rädda några av sina 
djur. I det här fallet syftar orden 62-årig lantbrukare, mannen och han på 
samma person, eller samma referent, liksom grisar och djur syftar på samma 
referent. Orden i sig behöver inte betyda samma sak; det är syftningen som 
skapar referensen (Hellspong & Ledin, 1997). I lättlästa texter är det dock 
en fördel att låta samma ord återkomma i texten och bilda en röd tråd 
(Wiman, 2001). 
 
I många fall måste läsaren även aktivera sina kunskaper om verkligheten för 
att skapa en förbindelse mellan textleden. Gunnarsson (1989b, s 114) ger 
följande exempel: ”I rabatten fanns en mängd vackra blommor. Rosorna var 
höga och solgula.” I det här fallet måste vi veta att rosor är blommor. I 
normala fall är det sannolikt inte så svårt att göra en koppling mellan dessa 
meningar, även om man inte vet att rosor är blommor. Meningen följer 
nämligen samma förväntade tema-rema mönster som meningen om bilen 
ovan. Ofta är det dock inte är så enkelt att komma fram till hur olika textled 
hänger ihop eftersom läsaren inte hittar någon tydlig antecedent. Det innebär 
att meningens tema inte har introduceras i den redan lästa texten. Då måste 
läsaren själv omstrukturera sin uppfattning av den lästa texten eller göra 
utfyllnader av olika slag. På så sätt bygger läsaren en bro genom inferenser 
(slutsatser) mellan texten och sina tidigare kunskaper. Det betyder att vi 
tillför information som inte uttryckligen nämns i texten för att skapa en 
helhetsbild. Sådana procedurer är svåra och kan också resultera i olika 
helhetsrepresentationer av samma text. Hur vi kommer att uppfatta texten 
beror på vad som står i texten, men också på vilka tidigare kunskaper och 
erfarenheter vi har. (Gunnarsson, 1989b) 
 
Enligt Melin (2004) sker en mängd av de utfyllnader vi gör automatiskt och 
omedvetet. Därför kan vi inte alltid skilja mellan vad vi faktiskt läst och vad 
vi lagt till själva. Det innebär också att vi inte lagrar en exakt ordföljd i vårt 
långtidsminne, utan innehållet i berättelsen inklusive våra egna slutsatser. 
Det underlättar för oss att knyta ihop nätverket av associationer i vårt 
långtidsminne. Om vi till exempel läser Hon permanentade kundens hår 
lagrar vi sannolikt också slutsatsen att kvinnan var frisör, även om ordet 
frisör inte förekommer. 
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Gunnarsson (1982, 1989b) menar att förklaringen till att abstrakta texter är 
svåra och ansträngande ligger i att vi läsare måste göra ett tankearbete för att 
applicera textens ord på konkreta situationer. Vilka utfyllnader vi gör beror 
inte bara på innehållet, utan också på vilket perspektiv texten har och vilka 
avsikter läsaren har. Som exempel kan en arbetsgivare och en facklig 
organisation närma sig en text från olika utgångspunkter. Det som uttrycks 
som en skyldighet för en part, kan omvandlas till en rättighet för en annan, 
även om rättigheten inte är uttryckt i klartext. I en sådan situation gör olika 
läsare olika utfyllnader. 
 
Tolkningen av texten bygger inte bara på att vi lägger samman mening för 
mening, utan tolkningen av en mening baserar sig på den föreställning vi 
gjort oss av hela den lästa texten, menar Gunnarsson (1989b). Eftersom vår 
minneskapacitet är begränsad kan vi bara hålla en liten del av den lästa 
texten aktuell i minnet. Därför måste vi sovra och sammanfatta det vi läst. 
Det är sedan denna sammanfattning som den nya meningen tolkas mot. För 
att göra denna sammanfattning måste vi komma fram till vad som är 
huvudtankar och vad som är bitankar, dvs. vi måste skilja det viktiga från 
det oviktiga. Wiman (2001) pekar på att detta kan vara svårt för målgruppen 
för lättlästa texter. Därför måste skribenten göra urvalet. 
 
När vi tolkar ett budskap utgår vi inte bara från vad som bokstavligen sägs 
utan också från hur yttrandet normalt sett används (Gunnarsson, 1989b). 
Med frågan Kan du stänga dörren? undrar jag inte om personen förmår 
stänga dörren, utan jag ber honom att stänga den. I en lättläst text bör man 
däremot skriva direkt. Wiman (2001, s 16) föreslår därför att man ska skriva 
”Kom hit på lördag” istället för ”Har du lust att komma hit på lördag?” 
 

4.3 Läs- och skrivsvårigheter 
Den vanliga läsningen består av en rad delprocesser. Därför kan det finnas 
många orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Orsaken kan t.ex. sökas i 
omgivningen, men också på andra håll: 

• Ögonen, t.ex. deras rörelser eller bearbetning av synintrycken; 
kanske bevaras synintrycken för länge eller för kort tid i det ikoniska 
minnet för att vi ska kunna bevara ordningen mellan enheterna i 
orden eller för att kunna bena upp särdragen i orden. 

• Korttidsminnet. Vana läsare kan jämföra ordgrupper med välkänt 
innehåll, t.ex. ”läs- och skrivsvårigheter”, medan mindre erfarna 
läsare hinner jämföra ord eller delar av ord och nybörjaren endast 
bokstäver. Om man glömmer början av en mening innan man 
kommit till slutet kan man inte förstå texten. (Melin, 1989a) 

 
Den erfarne läsaren har ekonomiska ögonrörelser, effektiv behandling i 
korttidsminnet och därmed god läshastighet. En nybörjare, den som läser 
sällan eller har läs- och skrivsvårigheter läser långsammare, vilket är en 
belastning. En låg läshastighet betyder inte högre kvalitet. Läsningen är 
långsam eftersom läsaren måste lägga möda på att analysera detaljer i 
bokstäver och ord, vilket stjäl uppmärksamhet från helheten och förståelsen. 
Dessutom känns det segt och motigt att läsa långsamt eftersom vi är vana 
vid att berättelser har ett visst tempo. (Melin, 1989a) 
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Svaga läsare är läsare är i regel passiva läsare som tar sig igenom en text 
mekaniskt utan eftertanke. Det innebär att de inte gör de inferenser som 
krävs för att texten ska bli förstådd på ett djupare plan. Eftersom allt inte 
skrivs ut i en text – för att den inte ska bli omständlig och tråkig – måste 
läsaren vara aktiv och knyta ihop de ledtrådar som finns i texten med det 
man redan vet om ämnet. Kanske är det så att de svaga läsarna inte vet att 
det krävs en aktiv insats från deras sida? (Franzén, 2001) 
 
En van läsare läser automatiskt och kan koncentrera sig på innehållet; precis 
som en van cyklist kan koncentrera sig på trafiken, prata eller titta på 
omgivningarna. Men när vi stöter på svåra ord eller konstruktioner kräver 
läsningen vår fulla uppmärksamhet, vilket påverkar förståelsen negativt. 
(Melin, 1989b) 
 
Det finns också skenbart duktiga läsare. De avkodar snabbt och säkert, men 
är egentligen enbart duktiga avkodare eftersom de läser som om hjärnan 
vore bortkopplad. Därmed missar de poängen med att läsa, nämligen 
förståelsen. (Herrström, 2003) 
 

4.4 Vad gör en text svår eller lätt? 
Melin (2004) påpekar att det som är svårläst för en är svårläst för alla, fast 
på olika nivå. Rutinerade läsare störs mindre av svårigheten, men även de 
får sin läshastighet och förståelse sänkt. Melin hävdar att det tyvärr är lättare 
att tala om vad som försvårar en text än vad som gör den lättläst. Han pekar 
på fyra sätt att försvåra en text: 

• Komplexitet, t.ex. meningar med bisatsflätningar eller mängder med 
bakgrundsinformation innan meningen kommer fram till poängen. 
Båda dessa varianter frestar på korttidsminnet. 

• Informationspackning. Att uttrycka sig kortfattat är bra, men bara till 
en viss gräns. Är meningen packad med ny information kan vi inte 
sätta in informationen i ett sammanhang. Läsning är ju ett möte 
mellan det vi får veta och den kunskap vi redan har. 

• Abstrakt innehåll. 
• Dålig textbindning. 

 
Hur förenklar man då en text? Melins (2004) universalmedel är att skriva 
konkret så att ämnet blir gripbart för tanken. Det är dessutom lättare att 
förstå en dynamiskt berättande text än statiska redovisningar av fakta, vilket 
säkert Selma Lagerlöf visste när hon skrev om Nils Holgersson. Vidare är 
det bra att fokusera. Det handlar dels om att inte blanda separata fakta och 
därigenom störa den röda tråden, dels om att läsaren ändå kommer att 
glömma det mesta. Därför är det lika bra att lyfta fram det som är mest 
viktigt. Slutligen gäller det att välja perspektiv. Hur vill vi lägga upp texten; 
ur läsarens perspektiv eller vårt eget? Gunnarsson (1982) har i sin studie om 
lagtexters begriplighet visat hur viktigt perspektivet är. Efter att ha skrivit 
om sexton paragrafer av medbestämmandelagen, och bland annat ändrat 
textens perspektiv från ett domstolsperspektiv till ett partsperspektiv, kunde 
hon konstatera att detta hade en positiv inverkan på lagens begriplighet. 
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4.5 Att skriva lättläst 
Här följer ytterligare råd om hur man bearbetar texter till lättläst. Råden 
baseras på skriften Skriv lättläst av Wiman (2001). Det finns inga referenser 
till forskning i skriften, men eftersom den är utgiven av Centrum för lättläst, 
ett seriöst förlag med mångårig erfarenhet av att skriva lättlästa texter, 
tycker jag att skriften har ett stort värde. 
  
Att skriva lättläst handlar om att inte ta kunskap för given; att skriva så att 
läsaren behöver så lite förkunskap som möjligt. Ju mindre vi vet om om-
världen, desto mer hjälp behöver vi av texten. Därför är Wimans (2001, s 5) 
första rekommendation: ”Tänk dig in i läsarens situation! Var misstänksam 
mot dina egna ord!” Wiman rekommenderar att man byter ut svåra ord mot 
enklare och vanligare synonymer. Om man måste använda ett svårt ord ska 
man försöka förklara det och sätta in det i ett sammanhang där det får sin 
naturliga förklaring. Han påpekar också att man måste undvika bildspråk 
eftersom många av de människor som Centrum för lättläst skriver för tolkar 
språket konkret. En del metaforer och liknelser är emellertid så vanliga och 
naturliga i språket att vi inte tänker på dem som bildspråk. Wiman (2001, s 
12) ger exemplet ”Han är en stor skådespelare”. Avsikten med en sådan 
beskrivning är sannolikt inte att säga att skådespelaren är tjock eller lång. 
Att skriva konkret innebär även att undvika ”ungefär-språk”. Istället för 
kommunala lokaler, bör man skriva skolor, daghem eller vad vi nu avser. 
Wiman ger dessutom rådet att använda så få bisatser som möjligt och att helt 
undvika inskjutna bisatser. Vidare kan bilder förstärka innehållet, stödja 
minnet och väcka intresse. Bilden får emellertid inte vara motsägelsefull 
eller innehålla symboliska hopp. 
 
Människor med lässvårigheter kan ha problem med att läsa av siffror samt 
tolka dem och sätta in dem i ett sammanhang. Wimans råd är att undvika att 
slentrianmässigt lämna exakta sifferuppgifter. Om man ändå lämnar precisa 
uppgifter kan man hjälpa läsaren med ord som ”mycket”, ”lite”, ”mer” etc. 
Kan man byta ut siffrorna mot en konkret beskrivning är det förstås ännu 
bättre. Många läsare av lättlästa texter kan dessutom ha svårt för att uppfatta 
skiljetecken. Därför skrivs lättlästa texter med ojämn högermarginal. Man 
gör ny rad efter punkt och bryter långa meningar där det är naturligt. Efter 
varje stycke har man en blankrad.  
 

4.6 Tidigare forskning om lättläst 
Det tycks vara svårt att hitta aktuell forskning om vuxna utvecklingsstördas 
läsförståelse. Jag har t.ex. sökt i databaserna Eric, ISI Web of Knowledge 
och PsycInfo med sökorden reading comprehension AND mild mental 
retardation. Vid en kontroll den 29-30 juni 2005 gav sökningarna totalt cirka 
åttiofem träffar, men ingen av dem rörde forskning som jag bedömer är 
relevant inom ramen för denna studie. Detta trots att jag valt att inte 
avgränsa sökningen till samhällsinformation, för att öka möjligheten att 
överhuvudtaget hitta aktuell och relevant forskning. Jag har inte heller 
bedömt att någon av de cirka trettiofem träffarna vid sökning på orden 
reading AND comprehension i tidskrifterna American Journal on Mental 
Retardation och Mental Retardation är relevant. 
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I mitten av 1980-talet gjorde emellertid Göransson (1986) en utvärdering av 
nyhetstidningen 8 SIDOR på uppdrag av forskningsstiftelsen Anpassning till 
liv och arbete, ALA. Hon studerade bland annat textens abstraktionsnivå, 
aspekter på lay-outen och läsarnas förståelse för skiljetecken. Analysen 
baserade hon på gruppdiskussioner bland personer med en lindrig 
begåvningsnedsättning. Nedan redogör jag ingående för Göranssons resultat 
trots att det nu är tjugo år gammalt. Det ena skälet till det är att det som var 
svårt att förstå då, sannolikt är svårt att förstå även i dag. Det andra skälet är 
att utvärderingen knyter ihop mina tidigare teoriavsnitt om vad en 
begåvningsnedsättning innebär och om läsning. Texten i hela avsnittet 
nedan baseras på Göranssons utvärdering om inget annat anges. 
 
Göransson drar slutsatsen att det viktigaste är att konkretisera innehållet och 
förenkla språkbyggnaden. En svår text blir inte mer begriplig för att den 
skrivs spatiöst, med stora bokstäver, naturligt radfall etc. Lättlästhet och 
lättförståelighet behöver inte vara samma sak. ”Av mycket större betydelse 
för i vilken utsträckning ett ord läses rätt är tidigare erfarenheter, hur vanligt 
ordet är, om man förstår ordet eller ej (oftast dess abstraktionsnivå) samt om 
ordet liknar något annat ord” (Göransson, 1986, s 54). 
 
Textens storlek verkar alltså vara av underordnad betydelse för personer 
med en lindrig utvecklingsstörning (så vitt de inte är nybörjare i läsning). 
Däremot kan en sida med liten stil ge ett kompakt intryck och därför 
upplevas som jobbig och därmed minska läsintresset.  
 
Min studie innefattar inte utformningen av en text. Men jag vill ändå nämna 
att läsarna i Göranssons studie inte tycktes uppfatta innebörden av olika 
stilar som används för ingress, bildtext och löptext. Läste man en artikel så 
läste man allt i den ordning texterna kom, även bildtexten. Läsarna verkade 
istället använda sig framför allt av bilderna för att få överblick över 
innehållet.  Deltagarna föreföll inte heller lägga någon större vikt vid 
skiljetecken och följaktligen verkade de inte påverka förståelsen vare sig 
negativt eller positivt. Förståelsen av en text får därför inte vara beroende av 
att man uppfattar och förstår tecknen. Därmed är det också viktigt att 
ordföljden i frågor är i direkt frågeform. 
 
När det gäller rubriker är det framför allt två saker som är viktiga, menar 
Göransson: 

• att de är placerade så att de uppmärksammas och kopplas till rätt 
artikel 

• att de är formulerade så att man dels kan välja om man vill läsa 
artikeln, dels får en förförståelse som underlättar förståelsen av 
innehållet. 

 
Om man av rubriken tror att artikeln ska handla om något annat än den gör 
blir det svårt att förstå texten. Detsamma gäller bilder. Bilder verkar ha 
mycket stor betydelse för att man får en uppfattning om artiklarnas innehåll. 
Bilderna måste därför vara tydliga och verkligen illustrera innehållet. 
Bilderna måste också vara entydiga och de får inte innehålla många 
bidetaljer, eftersom det då blir svårt att veta vad som är viktigt. Vidare bör 
bildspråk användas med försiktighet. I Göranssons (1986, s 63) 
undersökning förekom texten ”Nu är stora delar av Sveriges befolkning som 
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tokiga” i en artikel om älgjakt. Läsarna förstod i det här fallet att den 
bokstavliga tolkningen inte stämde. De tyckte därför att begreppet ”tokiga” 
inte borde användas eftersom det inte beskrev verkligheten.  
 
Den som har en begåvningsnedsättning har svårt för att generalisera och 
överföra kunskaper till en ny situation. Därför har de egna erfarenheterna 
mycket stor betydelse för hur de förstår och uppfattar en text. Men egna 
erfarenheter kan också leda till feltolkningar. Det kan t.ex. innebära att man 
läser ord fel så att de istället överensstämmer med ord man känner igen. 
Göransson ger flera exempel, t.ex. att deltagaren från Västerbotten läste 
västerbottenshavstorsk istället för västerhavstorsk. 
 
Det är troligt att läsförståelsen påverkas av om man är intresserad av 
innehållet eller inte. Ett stort intresse kan till och med göra att man 
övervinner svårigheter i texten och t.ex. kan förstå ett resultatet av en 
ishockeymatch: 5-6 (1-5, 3-1, 1-0). De flesta klarade också av att läsa 
klockslagen för TV-programmen. Att intresset har stor betydelse framkom 
också av en undersökning om de lättlästa böckerna, de s.k. LL-böckerna. 
Witting (1977) konstaterade att om innehållet svarade mot intresset så 
klarade läsarna av de ord som var specifika för intresset, eller också kunde 
man ta reda på innebörden.  
 
Göransson har även analyserat hur deltagarna förstår rumsliga begrepp, 
tidsbegrepp, kvantitet, kvalitativa begrepp samt orsakssamband. 
 

• Rumsliga begrepp 
En lindrig begåvningsnedsättning innebär att man inte har en 
generell förståelse för rummet, riktningar och avstånd samt hur olika 
platser ligger i relation till varandra. Man förstår t.ex. inte riktigt 
innebörden av väderstrecken. Har man inte denna förståelse kan man 
inte veta vad geografiska benämningarna är och inte heller sätta in 
dem ett sammanhang. Därmed får geografiska benämningar inte så 
stor betydelse och det är därför lätt hänt att man glömmer t.ex. namn 
på sjöar och städer. Följaktligen bör geografiska benämningar 
förklaras om de är viktiga för textens värde; det räcker inte med att 
bara skriva ”i Paris”. I Göranssons undersökning uppfattade många 
även att ett beslut som gällde en viss kommun eller vissa län, gällde 
hela Sverige.  

 
• Tidsbegrepp 

Resultaten tyder på en viss osäkerhet om hur deltagarna tolkar 
tidsbestämningar. Det var ganska vanligt att deltagarna inte 
uppfattade att något kommer att hända, istället trodde man att det 
man läst i tidningen redan hade hänt. Många uppfattade inte heller 
att regeringen föreslår, man trodde att förslaget gällde. Däremot 
uppfattade läsarna vanligtvis tydliga datum som låg nära i tiden. Man 
hade heller inga problem med att läsa ut årtal, men att med hjälp av 
ett årtal riktigt förstå när något inträffade verkade svårare. 
Göranssons slutsats är att om man vill informera om att något ska 
hända så verkar det vara bäst att informera så nära händelsen som 
möjligt. 
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• Kvantitet 
För personer med en lindrig begåvningsnedsättning uppstår framför 
allt två problem: 

o Att kunna läsa ut de symboler som används för att beskriva 
kvantitet, t.ex. 150 000. Däremot verkar det vara lättare att 
läsa ut hundratal eller mindre. 

o Att förstå hur mycket kvantiteten motsvarar i verkligheten. 
Att 150 000 älgar är många älgar visste alla, men några blev 
tveksamma på frågan om ifall älgarna skulle få plats i 
rummet. Vidare var det svårt att avgöra om skillnaden mellan 
561 poäng och 588 poäng i sportresultatet var stor eller inte. 

 
Eftersom förståelsen för antal är diffus verkar det bli krångligt om 
det finns alltför mycket siffror och sifferjämförelser i en text. Vidare 
är det svårt för många med en lindrig begåvningsnedsättning att 
skilja mellan olika enheter för kvantitet, t.ex. kilo, deciliter, 
centimeter. Även om man i praktiken vet att man inte mäter socker i 
decimeter kan det vara svårt att förstå innebörden av enheterna i en 
skriven text samt att skilja dem åt. Eftersom det finns en osäkerhet 
vad gäller förståelsen av kvantiteter rekommenderar Göransson att 
man förklarar mängder tydligare än enbart med siffror, om just 
mängden är viktig i texten. 

 
• Kvalitativa begrepp 

Personer med en lindrig begåvningsnedsättning definierar ofta 
begrepp mer konkret än andra och man är mer beroende av den egna 
erfarenheten. Det kan få till följd att betydelsen kan bli för vid eller 
för snäv. En deltagare i undersökningen förknippade t.ex. robotar 
med science-fiction och förstod inte principen att robotar är 
programmerade maskiner som kan användas i olika sammanhang. 
Dessutom kan man ibland urskilja fel likheter i ord, t.ex. att 
generalsekreterare är något militärt eller någon som skriver på ett 
block. 

 
Alla abstrakta begrepp är svåra att förstå, t.ex. demokrater och 
hjärndöd. När det förstås ges det en mycket konkret innebörd; 
apartheid är att vita hatar svarta. Dessutom har personer med en 
begåvningsnedsättning svårare än andra att gissa sig till vad ett ord 
betyder utifrån sammanhanget. Förekomsten av ord som är 
främmande för en själv påverkar alltså förståelsen mer om man har 
en begåvningsnedsättning än om man inte har det. Det får också till 
följd att det kan vara svårt att förstå ord som har olika betydelse i 
olika sammanhang, t.ex. disk. 

 
• Orsakssamband 

Utvärderingen visar att det kan vara svårt att förstå att en och samma 
händelse kan förklaras av flera orsaker. Om man hade en tidigare 
erfarenhet av orsaken till en händelse, trodde man att det var samma 
orsak till händelsen i tidningen, även om det stod någon annan 
förklaring. Vidare fanns det tendenser som tydde på att det var svårt 
att förstå mer bakomliggande orsaker; man menade t.ex. att man inte 
får ta in narkotika för att tullen tar det.  
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Göranssons erfarenhet är att det är förhållandevis svårt att förklara 
orsakssamband i skriven text. Hennes försiktiga antagande blir 
därför att en lättförståelig text bör koncentrera sig på att beskriva 
verkliga förhållanden än orsakerna till dessa. Hon tror att TV bättre 
kan redogöra för orsakssamband eftersom TV kan beskriva ett 
händelseförlopp på ett mindre abstrakt sätt. 

 

4.7 Metoder för att studera läsförståelse – en kort översikt 
Reichenberg Carlström (1995) redogör för två huvudmetoder för att studera 
läsbarhet: experimentella metoder och analytiska. Experimentella metoder 
innebär att försökspersonen läser en text och att man sedan utvärderar 
personens reaktion. Utvärderingen kan ske med en objektiv eller en 
subjektiv metod. Med en subjektiv metod låter man försökspersonen ge ett 
allmänt omdöme eller skatta texten enligt en given skala. Man kan också 
låta försökspersonen berätta vad som var svårt med texten. Med dessa 
metoder är man beroende av att försökspersonen kan skilja mellan textens 
språkliga och innehållsliga svårigheter. Vidare kan personens sympati med 
eller antipati mot texten påverka resultatet.  Om man vill mäta upplevelser 
av en text är man dock hänvisad till dessa metoder. (Reichenberg Carlström, 
1995) 
 
Vid en objektiv experimentell metod används läshastighetsprov eller 
läsförståelseprov. Ett läsförståelseprov innebär i allmänhet att 
försökspersonen får läsa en text och därefter svara på frågor. Det finns flera 
problem med att utforma frågorna. Frågorna bör inte mäta kunskaper som 
försökspersonen hade innan han/hon läste texten. Vidare är det en skillnad 
mellan ytliga faktafrågor och djupare förståelsefrågor. Djupare förståelse är 
svårare att mäta med flervalsfrågor. Att använda beskrivande svar är dock 
arbetskrävande och svårare att utvärdera objektivt. Ett annat sätt att mäta 
läsförståelse är ett så kallat lucktest. I ett sådant utelämnar man ord i texten 
som försökspersonen sedan ska fylla i under läsningen. (Reichenberg 
Carlström, 1995) 
 
Även Melin (2000) menar att man kan bedöma texters effektivitet genom att 
mäta hur lång tid det tar att läsa texten samt hur mycket läsaren kommer 
ihåg av den. 
 
Analytiska metoder innefattar en analys av texten i sig själv. Man bedömer 
läsbarheten genom att mäta olika element som förekommer i texten, t.ex. 
ordlängd och meningslängd. Den mest kända läsbarhetsformeln i Sverige är 
Björnssons (1968) läsbarhetsindex, Lix. Björnsson drog slutsatsen att långa 
meningar och långa ord försvårar en text och att dessa faktorer därför är de 
mest användbara läsbarhetsfaktorerna. En text som är lätt att förstå har i 
allmänhet ett lågt Lix-värde. Det är dock viktigt att påpeka att Lix inte mäter 
begripligheten, utan egenskaper i texten. (Reichenberg Carlström, 1995) 
 
Enligt Witting (1977) förkastade man Lix och liknande metoder i arbetet 
med de första lättlästa böckerna för vuxna (LL-böckerna). Man ansåg att 
dessa metoder var oanvändbara eftersom de utgår från ett 
genomsnittstänkande, vilket lämnar läsare med läsförståelsesvårigheter 
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utanför. Istället valde man att be läsare med läsförståelsesvårigheter att 
komma med synpunkter på texter. Detta arbetssätt tillför kunskap långsamt 
påpekar Witting, men successivt växer det fram kriterier för lättlästhet. 
 
I Göranssons (1986) studie om tidningen 8 SIDOR – som jag refererat 
tidigare – valde man att bland annat göra gruppintervjuer. Forskaren var inte 
närvarande utan gjorde en analys av bandupptagningar samt av skriftliga 
rapporter från gruppernas ledare. Man använde redan existerande grupper 
och därför kände deltagarna och ledarna varandra. Grupperna förde en fri 
diskussion utifrån de frågor ledarna fick av forskarna. 
 
I en amerikansk studie om utvecklingsstördas möjlighet att själva välja om 
de vill ha en medicinsk behandling eller inte gjorde man enskilda intervjuer. 
Intervjupersonen presenterades en påhittad patient. Därefter läste testledaren 
högt en text om patientens situation och tänkbar behandling. Efter varje 
stycke ställde ledaren frågor för att bland annat undersöka om deltagarna 
kunde förstå informationen, väga risker och möjligheter samt göra ett val 
och motivera detta. Svaren poängsattes och ett svar som inte var fullödigt 
följdes av uppmaningen ”berätta mer”. Om intervjupersonen gav ett svar 
som inte godkändes repeterades frågan. Om svaret inte heller då godkändes 
läste testledaren stycket igen och upprepade frågan en sista gång. (Cea & 
Fisher, 2003) 
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5 Metod 
 
I detta avsnitt redogör jag för mitt forskningsperspektiv, hermeneutiken, och 
mitt metodval, intervjuer. Jag redovisar också hur jag gjort urvalet av 
intervjupersoner samt genomfört undersökningen och analysen för att få 
svar på mina forskningsfrågor om hur begriplig den lättlästa 
samhällsinformationen är samt vad som gör texterna svåra. 
 

5.1 Forskningsperspektiv 
Den här undersökningen har en explorativ karaktär eftersom området tycks 
vara outforskat. Jag har därmed arbetat induktivt och följt upptäckandets 
väg. (Patel & Davidsson, 2003) Jag har inte utgått från någon vedertagen 
teori om begripligheten i lättläst samhällsinformation. Däremot har teorier 
inom språk-, kognitions- och handikappvetenskap utgjort en viktig bas i 
undersökningen. 
 
Det förhållningssätt som präglar undersökningen är hermeneutiskt. Inom 
hermeneutiken menar man att det går att förstå andra människor och vår 
egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i 
språk, handlingar och livsyttringar. En hermeneutisk forskare närmar sig 
forskningsobjektet subjektivt och använder sin egen förförståelse. Denna 
förförståelse ses som en tillgång och inte som ett hinder. Vidare försöker 
hermeneutikern se helheten i forskningsproblemet. Denna ställer forskaren i 
relation till delarna för att få en så fullständig förståelse som möjligt. (Patel 
& Davidsson, 2003) 
 
Det är texterna som är forskningsobjekt i denna undersökning. Men för att 
kunna veta hur begripliga texterna är måste jag försöka förstå hur människor 
med en begåvningsnedsättning uppfattar innehållet. Som vi sett i 
teoriavsnittet finns det en rad olika metoder som kan användas för att testa 
läsförståelse. När deltagarna har en begåvningsnedsättning måste man väga 
in att metoden inte får ställa så stora krav på intellektuella prestationer att 
man inte mäter läsförståelsen. Metoderna kan också ha nackdelar i sig, 
oberoende av vem som deltar i undersökningen. Både Reichenberger 
Carlström (1995) och Gunnarsson (1982) menar t.ex. att flervalsfrågor bara 
mäter ytlig förståelse. 
 
När jag sökt svar på frågorna om texternas begriplighet och vad som gör en 
text svår, har jag sett det som nödvändigt att reflektera över förkunskapernas 
betydelse. I detta sammanhang har jag hämtat inspiration från 
fenomenografin där det centrala är hur människor uppfattar fenomen i 
omvärlden. Fundamentalt inom fenomenografin är distinktionen mellan två 
perspektiv; det första perspektivet handlar om fakta om omvärlden, medan 
det andra handlar om hur människor uppfattar omvärlden (Marton, 1981). 
Inom fenomenografin fokuserar man på det andra perspektivet. Larsson 
(1986) beskriver hur denna ansats bland annat har använts för att studera hur 
elever uppfattar innehållet, dvs. kunskapen, som behandlas i skolan. Om 
läraren förstår vilka resonemang som kan finnas bland eleverna kan läraren 
diskutera uppfattningar som inte stämmer med vetenskapens ståndpunkt. 
Enligt Larsson kan man lite förenklat säga att denna form av studier 
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fokuserar på hur elever kan missuppfatta ett sammanhang i omvärlden. På 
samma sätt menar jag att man kan försöka förstå hur personer med en 
begåvningsnedsättning uppfattar de sammanhang som beskrivs i 
samhällsinformationen. Om man känner till vilka resonemang som kan 
finnas bland läsarna, kan texten också bemöta tänkbara missuppfattningar.  
 

5.2 Om intervjuundersökning 
Min ambition har varit att få en uppfattning om målgruppens förståelse av 
sändarens avsikt med budskapet – vilket kräver mer än ytlig förståelse. 
Dessutom ville jag få fram så många aspekter som möjligt. Vidare var jag 
mån om att metoden i sig inte skulle innebära svårigheter för personer med 
en utvecklingsstörning. Därför valde jag att göra intervjuer. 
 
Kvale (1997, s 13) definierar forskningsintervjun som ”en intervju vars syfte 
är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de 
beskrivna fenomenens mening”. Han menar att styrkan hos intervjusamtalet 
är att det kan fånga många olika människors uppfattning om ett ämne. Det 
betyder att man kan möta motstridiga uppgifter, men det ger å andra sidan 
en mångsidig bild av ämnet. Vidare för Kvale fram att intervjun är ett 
samtal, fast ett samtal med struktur och syfte. Han menar att man kan ha ett 
förhållningssätt där intervjuaren är medskapare av intervjun och den 
vetenskapliga kunskapen. Parterna i samtalet är dock inte jämbördiga. Den 
ena parten – forskaren – definierar och kontrollerar situationen bland annat 
genom att ha valt ämnet och genom att kritiskt följa upp den intervjuades 
svar. Kvale säger också att samtalet är ett gammalt sätt att skaffa sig 
kunskap men en förhållandevis ny forskningsmetod inom 
samhällsvetenskapen och det är först under senare decennier som 
metodlitteratur växt fram. Därför finns det fler standarder för utförande och 
teknik för kvantitativa metoder än det finns för de kvalitativa. Det betyder 
att intervjun är mer av ett hantverk – eller en konst. 
 
Kvale (1987) redogör för olika typer av intervjuer. Den ena ytterligheten är 
en strikt formell intervju där intervjuaren är en objektiv registrator. Ju mer 
standardiserad en intervju är desto lättare är det att ordna och kvantifiera 
resultaten; metoden påminner snarast om en enkät och inte ett samtal. En 
nackdel är att det bara är intervjuaren som bestämmer frågorna och viktig 
information som han förbisett kommer inte fram. Den andra ytterligheten är 
en helt och hållet informell intervju som styrs av respondentens svar och 
reaktioner. Sådana intervjuer kan ge en mängd information, men de kräver 
mycket erfarenhet att genomföra och analysen kan ta lång tid. Kvale anser 
att en explorativ intervju bör vara öppen och föga strukturerad, medan det är 
lämpligt att standardisera formuleringar och ordföljd om man ska göra 
jämförelser. Eftersom jag ville få till stånd ett samtal var frågorna i mina 
intervjuer öppna och jag ställde inte krav på att svaren skulle vara helt 
jämförbara. 
 
En av de stora fördelar som Bell (2000) ser med intervjuer är att de är 
flexibla. Intervjuaren kan ställa följdfrågor och svaren kan fördjupas och 
utvecklas. Men hon ser också problem med metoden, bland annat att den 
kräver mycket tid. Hon anser också att tekniken är subjektiv och att det finns 
en stor risk för skevheter, t.ex. att svarspersonen vill göra intervjuaren till 
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lags. Om man använder flera intervjuare kan eventuella skevheter bli 
uppenbara i resultatet. Om en enda person sköter alla intervjuer kan en 
sådan snedvridning förbli omedveten. Bell säger kategoriskt nej till ledande 
frågor. Kvale (1997) menar däremot att det centrala inte behöver vara om 
frågorna är ledande eller inte, utan vart frågorna leder och om de skapar 
vederhäftig kunskap. Formuleringen av en fråga kan oavsiktligt påverka 
svaret, men ledande frågor kan också vara nödvändiga, t.ex. för att få 
information som man misstänker hålls undan eller för att pröva 
tillförlitligheten i intervjupersonens svar. Man ska därför inte undvika 
ledande frågor oreflekterat. 
 
På frågan ”Hur många personer behöver man intervjua?”, svarar Kvale 
(1997, s 97): ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det 
du vill veta.” Antalet personer beror på undersökningens syfte. Är antalet för 
litet går det inte att göra statistiska generaliseringar eller pröva hypoteser, är 
antalet för stort går det inte att göra mer ingående tolkningar.  
 

5.2.1 Beskrivning av intervjun 
Eftersom min avsikt var att göra en kvalitativ analys av svaren valde jag att 
göra ostrukturerade intervjuer med låg grad av standardisering. Med en låg 
grad av standardisering kunde jag anpassa intervjun till deltagarnas 
förkunskaper och förmågor. Det innebar att jag t.ex. omformulerade frågor 
som intervjupersonen inte tycktes förstå. På det sättet ville jag undvika att 
själva testet var svårare än texten. Anledningen till att jag valde att 
genomföra en ostrukturerad intervju med öppna frågor var att jag ville 
försöka förstå hur intervjupersonerna uppfattade texterna. Därför var det 
nödvändigt att ge dem ett stort svarsutrymme. (Patel & Davidsson, 2003) 
 
Intervjuernas ”ram” var tämligen strikt; de fokuserade på texternas innehåll 
och utgick från förutbestämda frågor. Arbetet med frågorna fyllde en 
funktion som en förberedelse för mig, som en försäkran om att jag själv 
bearbetat innehållet i texten noggrant och att jag visste vad jag ville ha ut av 
intervjun. Därefter förlorade formuleringarna sin funktion och frågorna bör 
ses som en intervjuguide kring olika teman (se bilaga 1). Jag ställde även 
några värderande frågor där intervjupersonerna fick bedöma texterna. Jag 
fördjupade mig däremot inte i frågor om ålder, utbildning, arbete etc. 
eftersom jag inte hade för avsikt att ha kontroll på individfaktorer eller 
jämföra de olika individerna. Jag ställde dock några få bakgrundsfrågor för 
att få en uppfattning om vilken text som skulle kunna vara intressant för 
intervjupersonen samt få en uppfattning om personens förkunskaper. Svaren 
på dessa frågor redogör jag för i resultatet, analysen och i diskussionen i den 
mån de har betydelse i sammanhanget. 
 
Jag försökte undvika faktorer i testet som inte är relevanta i en verklig 
situation, t.ex. begränsad lästid. Jag tillät även att intervjupersonerna gick 
tillbaka till texten och sökte efter svaret om de ville. I en verklig situation 
skulle personerna sannolikt ha texten tillhands och kunna läsa den så många 
gånger som de önskade. 
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5.2.2 Urval av informanter 
Någon systematisk urvalsmetod var inte möjlig att genomföra och det var 
inte heller praktiskt möjligt att söka upp en rad olika arbetsplatser och hitta 
en person här och en där. Därför valde jag att kontakta en skola där det finns 
klasser för vuxna med en begåvningsnedsättning. Eleverna går i skolan två 
till tre timmar i veckan och övrig tid arbetar de flesta på vanliga 
arbetsplatser eller på Samhall och dagcenter. Eleverna kan välja olika 
inriktningar på sina studier, t.ex. matematik eller engelska. De kan också 
välja ett tema, t.ex. att flytta hemifrån eller datakunskap. Eftersom eleverna 
går i skolan så pass få timmar är det inte alltid viktigast att eleverna får nya 
kunskaper, det kan vara lika viktigt att underhålla befintliga kunskaper så att 
de inte faller i glömska.  
 
De grupper jag besökte var mycket blandade vad gäller t.ex. kön, ålder, 
intressen, arbeten och kunskapsnivå. Ur den aspekten kan jag inte se någon 
nackdel med att intervjupersonerna är hämtade från en och samma plats. Det 
som kan skilja intervjupersonerna från många andra läsare av lättläst 
samhällsinformation är att intervjupersonerna trots allt går i skolan några 
timmar varje vecka och får träning i t.ex. att läsa och diskutera aktuella 
frågor. Det skulle i så fall kunna innebära att intervjupersonerna har lättare 
än andra att ta till sig texterna. 
 

5.2.3 Intervjupersonerna 
Vilka elever skulle då delta i undersökningen? Skulle jag eller lärarna fråga 
några lämpliga? Mot vilken bakgrund skulle vi i så fall välja ut vilka som 
var lämpliga? Eller skulle jag fråga alla i de besökta grupperna och låta dem 
som ville anmäla sitt intresse? Hur jag än gjorde skulle jag kunna få ett 
snedvridet urval. 
 
När jag presenterade min undersökning verkade många av eleverna vara 
intresserade av att delta. Därför föll det sig naturligt att tillfråga alla. Jag 
hade dessutom texter av olika svårighetsgrad och skulle kunna anpassa valet 
av text till deltagaren. Följaktligen frågade jag ca tjugo personer om 
huruvida de ville delta. Eleverna fick anmäla sitt intresse till lärarna när jag 
hade lämnat klasserna. Tio personer meddelade att de ville delta. Tre var 
män och sju var kvinnor. De flesta var i åldern tjugo till trettio och några var 
medelålders. 
 

5.2.4 Genomförande 
Jag besökte skolan under tre eftermiddagar utspritt på tre veckor under april 
2005. Första besöket var enbart ett studiebesök. Jag träffade ett par klasser, 
pratade med eleverna och såg vad de gjorde. Jag blev bekant med eleverna, 
kunde förklara mitt syfte och lärarna kunde berätta för mig om skolan och 
undervisningen. Jag rådgjorde också med lärarna om rent praktiska frågor, 
t.ex. lämpliga tider för intervjuerna och om det fanns något ledigt rum. Det 
första besöket var oerhört värdefullt. Det bidrog till att själva intervjuerna 
blev avspända och trevliga. Det gav mig också en uppfattning om vilka 
texter som kunde vara lämpliga. 
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Jag genomförde intervjuerna under två eftermiddagar. De ägde rum på 
skolan enskilt i ett tomt klassrum samt i ett lärarrum. I båda rummen 
förekom enstaka störningar, t.ex. att någon tittade in genom dörren eller att 
en telefon ringde. 
 
Tio personer deltog i undersökningen. Varje person läste en text, med 
undantag av två personer som läste två texter. Det innebär att det blev tolv 
intervjuer. Vid två tillfällen hann vi inte igenom hela texten eftersom 
eleverna skulle sluta för dagen. En av dessa kortare intervjuer blev av 
misstag inte inspelad. Därmed finns elva intervjuer på band. 
 
Jag bestämde vilken av de utvalda texterna intervjupersonen skulle läsa. Jag 
rådgjorde i vissa fall med lärarna som kunde säga om en lättare eller svårare 
text skulle passa eleven. Bedömningen av vad som var en lättare respektive 
svårare text framkommer i avsnittet om materialet. Jag utgick också från den 
uppfattning jag själv fick av eleverna vid mitt första besök. Jag fick t.ex. 
veta att en del hade körkort eller höll på att ta körkort och utifrån den 
kunskapen valde jag en text om trafikförsäkringar. 
 
Alla intervjupersoner kunde läsa och läste därför texterna själva. Jag var 
emellertid öppen för att hjälpa till med läsningen om de behövde hjälp med 
vissa ord eller stycken. Jag bad intervjupersonerna att läsa texten högt. På så 
sätt kunde jag ställa kontrollfrågor och få en uppfattning om huruvida en 
felläsning berodde på t.ex. ett uttalsfel eller om det berodde på att man inte 
förstod begreppet. Intervjupersonen fick läsa några stycken i taget. Därefter 
stannade vi till och pratade om texten. Innebörden i instruktionen till 
intervjupersonen var att: ”Du kan läsa en liten bit och sen stannar vi och tar 
paus och så får du berätta vad texten handlar om. Då kommer jag också att 
ställa frågor om texten”. Jag ställde frågorna muntligt och intervjupersonen 
fick svara muntligt. Därför påverkades inte resultatet av försökspersonens 
förmåga att skriva. Om läsaren inte kunde svara uppmuntrade jag personen 
att läsa texten igen. Om läsaren tycktes gissa eller svarade utifrån 
förkunskaper som inte stämde med textens innehåll, försökte jag styra 
honom/henne till att beakta informationen i texten genom att be personen att 
läsa textstycket igen, gärna tyst om det skulle förbättra förståelsen. 
 
Jag bedömde att intervjutiden inte fick överstiga ca trettio minuter. Med en 
längre intervju skulle jag riskera att intervjupersonen tröttnade, vilket 
bekräftades av en lärare. Eftersom jag begränsade intervjutiden ställde jag 
inte som krav att läsaren skulle hinna igenom hela texten. Läsningen och 
intervjuerna visade sig emellertid ta cirka tjugofem minuter. Tiden varierade 
bland annat beroende på hur lång den undersökta texten var. 
 

5.3 Databearbetning och analys 
Analysen är en fortsättning på samtalet som inleddes under intervjun, anser 
Kvale (1997). Det finns ingen standardmetod genom vilken man kan komma 
fram till den inneboende meningen i intervjun. En förutsättning för att man 
ska nå en giltig tolkning är dock att man har kunskap om ämnet. Kvale 
menar dessutom att det inte bara är frågorna till intervjupersonen, utan också 
frågorna som ställs till texten som bidrar till att skapa svaren. 
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I ett första steg måste man registrera intervjun. Jag såg det som helt 
nödvändigt att spela in intervjuerna för att kunna analysera såväl helhet som 
detaljer. Detta är också det vanligaste sättet att registrera en intervju. En av 
fördelarna är att intervjuaren kan koncentrera sig på samtalet. Ett par av 
nackdelarna är att bandinspelningen inte innehåller kontexten och 
kroppsspråket.  I nästa steg måste man strukturera intervjun i en form som 
lämpar sig för tolkning, ofta innebär det en utskrift. Detta är ett tidsödande 
arbete och det finns risk för misstag vid utskriften. Vilken typ av utskrift 
forskaren bör göra – ordagrann, litterär eller en utskrift där tonlägen och 
pauser m.m. markeras – beror på syftet med intervjun. (Kvale, 1997) 
 
Jag har skrivit ut alla intervjuer noggrant. Intervjupersonens formuleringar 
har jag skrivit ut ordagrant. Mina egna formuleringar har jag i princip skrivit 
ut ord för ord, men av tidsskäl har jag gjort undantag för talspråkliga ”fel” 
som inte har betydelse för frågans utformning. Jag skrev inte heller ut det 
som intervjupersonen läste högt om han/hon läste felfritt. I de flesta fall 
skrev jag dock ut den upplästa texten eftersom flera läsare stakade sig eller 
läste ord fel lite här och där.  
 
Jag har valt att analysera genom meningskoncentrering (Kvale, 1997). Jag 
har gått igenom intervjuerna som helhet flera gånger, plockat ut det 
väsentliga utifrån undersökningens syfte och frågornas teman. Därefter har 
jag jämfört intervjupersonernas uppfattning med den tolkning jag gjort av 
textens budskap. Denna framkommer i avsnittet Resultatet och analys. 
Vidare har jag bedömt i vilken mån läsaren fick hjälp av mig att komma 
fram till svaret och vad denna hjälp bestod av. 
 
Kvale (1997) anser att det är viktigt att kontrollera analysen, t.ex. genom att 
flera personer tolkar samma intervju för att se om svaren från en intervjuare 
skiljer sig markant från övrigas. Några sådana kontroller har dock inte varit 
möjliga att göra inom studiens ram. 
 
Jag kunde förvänta mig att läsarna hade förkunskaper i de ämnen som 
texterna behandlade. Det är naturligt att en läsare aktiverar dessa, när målet 
med läsningen är att förstå innehållet, eftersom läsaren måste införliva 
textens innehåll med tidigare kunskaper och erfarenheter (Gunnarsson, 
1989a). Det betyder att det kunde vara svårt att avgöra ifall personen 
svarade utifrån textens innehåll eller sin förförståelse (eller gissade, men 
gissningar hämtas också från tidigare kunskaper). Jag studerade emellertid 
intervjupersonernas svar och gjorde en bedömning utifrån om personernas 
ordval och förklaringar överensstämde med textens. I bedömningen vägde 
jag också in det jag fick veta om personen under intervjun.  
 
Det kan enligt Kvale (1997) finns olika sätt att tolka en text. Ska man tolka 
textens bokstav eller anda? Ska man tolka det intervjupersonen säger eller 
en bakomliggande mening? Eftersom en del av intervjupersonerna kunde ha 
svårt att uttrycka sig, försökte jag göra en rimlig tolkning av vad personen 
menade. Av samma skäl krävde jag inte heller att läsarnas svar skulle vara 
precisa. För att pröva min tolkning ställde jag kontrollfrågor under intervjun, 
t.ex. ”Menar du …?” Det är dock inte givet att dessa kontrollfrågor hade så 
stort värde; intervjupersonen kan ha hållit med för att tillfredsställa mig som 
intervjuare, eller för att han/hon inte hade förmåga att argumentera mot 
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tolkningen. Ett annat problem är att de forskningsfrågor som ställs till en 
text inte formuleras tillräckligt klart, vilket kan leda till en snedvriden 
subjektivitet; dvs. forskaren lägger bara märke till det som stöder hans egen 
uppfattning (Kvale, 1997). Eftersom jag är medveten om detta har jag 
ständigt försökt att läsa intervjuerna med nya ögon för att hitta alternativa 
tolkningar. 
 
En vanlig invändning mot tolkningar av intervjuer är enligt Kvale (1997) att 
olika uttolkare hittar olika innebörder. Därför skulle intervjuer inte vara en 
vetenskaplig metod. Resonemanget bygger på att det bara skulle finnas en 
objektiv tolkning. Men Kvale hänvisar till hermeneutiken som anser att det 
kan finnas flera legitima tolkningar av en text. Han säger vidare att 
perspektivistisk subjektivitet kan vara en styrka. Det innebär att olika 
forskare har olika perspektiv vid tolkningen och därmed kommer fram till 
olika meningar. Om perspektiven och frågorna tydliggjorts leder 
mångfalden till rikedom. 
 

5.4 Textanalys 
Förutom att genomföra intervjuer har jag analyserat texternas innehåll, eller 
den ideationella strukturen (Hellspong & Ledin, 1997). I textanalysen har 
jag strävat efter att upptäcka tänkbara svårigheter i texterna. Framför allt har 
jag dock strävat efter att bilda mig en uppfattning om vad texterna handlar 
om, dels som underlag för intervjun, dels som underlag för analysen av 
intervjun. Hellspong och Ledin (1997) påpekar att innehållet i en text inte 
alltid är given en gång för alla. En text har en innehållspotential och en del 
slumrande betydelser blir aktuella och intressanta för vissa läsare i vissa 
situationer. Två personer som analyserar vilka teman en text har kan komma 
fram till olika resultat. För att inte begränsa läsarnas utrymme att tolka 
texten har jag därför hållit min innehållsanalys på en övergripande nivå.  
 
Hellspong och Ledins (1997) analysmodell innehåller en rad olika faktorer. 
Det jag ansåg vara relevant att analysera mot bakgrund av mitt syfte var: 

• Kontexten – i vilket sammanhang finns texten? 
• Teman och mikroteman – vad handlar texten om? 
• Vilka propositioner gör texten om sina teman, dvs. vad vill texten ha 

sagt? 
• Finns det uttalade eller outtalade antaganden? 
• Kräver texten förkunskaper? 
• Måste läsaren själv dra slutsatser? 

 
Jag vill nämna att de krav på förförståelse som jag pekar på i analysen inte 
nödvändigtvis behöver innebära ett problem för läsaren; vissa begrepp är 
tämligen självklara, medan andra inte är det. 
 

5.5 Etiska överväganden 
Etiska frågor kan aktualiseras under hela intervjuundersökningen. Därför 
måste de övervägas från början till slut. Några bestämda lösningar finns 
sällan, men Kvale (1997) presenterar tre etiska riktlinjer:  
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• Informerat samtycke, vilket betyder att man informerar 
undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte, hur 
den är upplagd och fördelar och nackdelar med detta. 

• Konfidentialitet, dvs. att information som kan identifiera 
undersökningspersonerna inte redovisas. Om informationen kan 
kännas igen av andra måste intervjupersonerna ha godkänt detta. 

• Konsekvenser, vilket innebär att konsekvenserna av en 
intervjuundersökning måste uppmärksammas, både vad gäller skador 
och fördelar. Forskaren har även ett ansvar för att tänka på 
konsekvenser för dem som intervjupersonen representerar. 

 
De etiska frågorna är utmanande när en studie involverar personer med en 
begåvningsnedsättning. Forskare ska respektera individens autonomi och 
förmåga att själv bestämma om han/hon vill delta, men samtidigt skydda 
sårbara personer från sociala, psykologiska och fysiska risker med att delta i 
en undersökning.  Ett absolut krav är att de personer som ingår i studien har 
gett sitt samtycke. Det kräver att de har förmåga att göra det, att de har fått 
information samt att samtycket är frivilligt. (Freedman, 2001) 
 
Det jag studerat är framför allt texterna, inte personerna. Mitt ämne rör inte 
heller känsliga personliga frågor som t.ex. en medicinsk eller 
beteendevetenskaplig studie kan göra. Jag kunde därför inte se att ett 
deltagande skulle föra med sig några risker för intervjupersonerna och 
eftersom eleverna är myndiga såg varken jag eller lärarna någon anledning 
att ifrågasätta deras kapacitet att själva avgöra om de ville delta. Jag kan 
däremot se fördelar med att delta eftersom avsikten är att öka kunskaperna 
om lättläst samhällsinformation, vilket intervjupersonerna och andra i 
samma situation kan ha nytta av.  
 
Eleverna fick muntlig information i klassrummet samt skriftlig lättläst 
information (bilaga 2) som lärarna kunde ge till dem som önskade delta. 
Den skriftliga informationen beskrev syftet med undersökningen, att jag 
önskade spela in intervjuerna på band samt att intervjupersonerna skulle få 
vara anonyma. Jag berättade också att jag skulle framföra resultatet till 
myndigheterna, vilket flera uttryckte sig positivt över. Eleverna kunde 
dessutom vända sig till lärarna med frågor. Det var även lärarna som skulle 
ta emot beskedet från de elever som ville delta. Jag var inte närvarande och 
påverkade inte deras beslut. Intervjuerna påbörjades en vecka efter mitt 
första besök så eleverna hade gott om tid att fundera över om de ville dela. 
 

5.6 Tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet 
Man måste alltid granska metodvalet för att avgöra dess reliabilitet, dvs. 
tillförlitlighet och dess validitet, dvs. om man mäter det man avser att mäta. 
Kvale (1997) försöker använda begreppen på ett sätt som är relevant för 
intervjuforskning. Han menar att validering inte bara handlar om logisk 
argumentering och exakta observationer, utan också om att uppnå 
”försvarbara kunskapsanspråk”. 
 
Jag har strävat efter ett tillförlitligt och giltigt resultat genom att granska 
metoden och anpassa den till de förutsättningar personer med en 
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utvecklingsstörning kan ha. Intervjupersonerna har t.ex. fått svara muntligt, 
de har inte haft begränsad lästid och de har inte behövt komma ihåg 
innehållet, utan de har kunna gå tillbaka till texten och läsa den igen. Jag har 
dessutom strävat efter att anpassa frågorna till varje intervjupersons förmåga 
att läsa och förstå skriftlig information. Man kan invända och hävda att 
möjligheten att jämföra personernas svar försämras eftersom inte alla fått 
exakt samma frågor. Å andra sidan blir inte intervjupersonernas svar 
tillförlitliga om de inte förstått frågan. Som en följd av att frågornas 
formulering varierat har jag dock varit försiktig vid tolkning och jämförelser 
av intervjupersonernas svar. 
 
Jag noterade att läsarna ibland tycktes läsa passivt. Därför uppmuntrade jag 
vid behov intervjupersonerna att läsa texten tyst en gång till och fick på så 
sätt säkrare svar som hämtades ur texten. Vidare uppfattade jag att 
deltagarna var motiverade att delta i studien, vilket är positivt för 
tillförlitligheten. 
 
Verifiering av information och kunskap är inte något man gör vid ett 
tillfälle, utan återkommande under hela undersökningen, anser Kvale 
(1987). Intervjuaren ska t.ex. ställa kritiska frågor för att pröva 
tillförlitligheten och giltigheten i det som intervjupersonen säger. Jag har 
försökt följa Kvales råd och tolkat intervjuerna allteftersom de fortskred 
genom att ställa kontrollfrågor och ibland har jag lämnat ett tema som verkat 
svårt och sedan tagit upp det igen innan intervjun avslutades. Som jag nämnt 
är det inte helt självklart att kontrollfrågor fyller sitt syfte eftersom 
intervjupersonen kan påverkas att hålla med intervjuaren. Jag kan inte heller 
i övrigt bortse från risken att jag som intervjuare påverkat 
intervjupersonernas svar, inte minst på grund av att jag är ovan vid att 
intervjua denna målgrupp. Andra sätt att kontrollera tillförlitligheten är att 
låta fler än en person göra intervjuer och analyser. Det har jag dock inte 
kunnat åstadkomma inom ramen för studien.  
 
Kvale (1997) menar att man måste ha en teoretisk föreställning om vad som 
undersöks för att avgöra om en metod undersöker vad den avser att 
undersöka. Därför har jag strävat efter att skaffa mig bakgrundskunskap om 
hur vi människor läser, förstår och minns samt om 
begåvningsnedsättningens innebörd. 
 
Jag anser att de personer jag intervjuat mycket väl kan ingå i målgrupperna 
för det undersökta materialet, vilket är en förutsättning för ett giltigt resultat. 
Jag har dessutom använt både enklare och svårare texter med olika innehåll. 
Därför har jag haft viss möjlighet att ”para ihop” intervjupersonen med en 
lämplig text. En annan faktor som påverkar giltigheten är 
intervjupersonernas förkunskaper; svarade personerna utifrån sina 
förkunskaper eller utifrån texten? Genom att jag intervjuat personerna har 
jag dock haft viss möjlighet att bedöma detta.  
 
Jag kan inte hävda att jag mätt begripligheten eller enskilda faktorer i texten; 
det skulle ha krävt högre grad av standardisering och kontroll på faktorer 
som kan påverka resultatet. Jag kan inte heller presentera ett statistiskt 
försvarbart resultat. Jag kan därför inte säga att resultatet är generaliserbart, 
men min avsikt var inte heller att mäta eller generalisera. Sammantaget 
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bedömer jag att jag valt en bra metod för syftet, att jag tillämpat den på ett 
sätt som lämpar sig för deltagarna i studien samt att intervjupersonerna kan 
tillhöra texternas målgrupp. Därför anser jag att studien uppfyller tämligen 
höga krav på tillförlitlighet och giltighet. 
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6 Material 
 
Jag fick förslag på texter från Centrum för lättläst, men jag sökte också själv 
texter på myndigheters webbplatser på Internet. Jag kontaktade de 
myndigheter som ansvarade för texterna innan jag genomförde intervjuerna. 
Vägverket fick dock information i efterhand eftersom jag valde den texten 
så sent. Min utgångspunkt har varit att texterna ska behandla 
samhällsinformation. Mina övriga kriterier vid valet av texter har varit att de 
ska vara 

• tänkta för personer med en begåvningsnedsättning 
• handlingsinriktade 
• vardagsnära 
• relevanta för målgruppen. 

 
Med tänkta för personer med en begåvningsnedsättning menar jag att denna 
målgrupp ska vara uttalad eller att texten finns under rubriken Lättläst på 
myndighetens webbplats och att man inte specifikt sagt att texten riktar sig 
till någon annan målgrupp. Att texterna är handlingsinriktade och 
vardagsnära innebär att de kan vara till nytta i vardagslivet, t.ex. att de ger 
råd, instruktioner eller sådan information som man skulle kunna omvandla 
till handling. Till handlingsinriktade texter räknar jag inte en beskrivning av 
en myndighets ansvarsområde och inte heller generella beskrivningar över 
hur landet eller en kommun styrs. Vidare höll jag mig till information som 
berör vardagslivet för att öka chansen att texterna skulle uppfattas som 
relevanta av läsarna. Jag valde dessutom att använda texter med olika 
svårighetsgrad. På så sätt har jag haft en viss möjlighet att anpassa texten till 
läsaren. 
 
Mot bakgrund av dessa kriterier valde jag fyra texter: 

• Nyckelhålet är bilden som visar mager och fiberrik mat, 
Livsmedelsverket (bilaga 3) 

• Fakta om läkemedel, Läkemedelsverket (bilaga 4) 
• Så här gör du om du vill ringa billigare, Post- och telestyrelsen. 

(bilaga 5) 
• Försäkring, Vägverket (bilaga 6). 

 
Jag valde att ha flera texter dels för att kunna välja en text som passade 
läsarens förmåga och intresse, dels för att betona att mitt syfte inte är att 
utvärdera en enstaka text. Jag kan inte se att en enda text kan representera 
myndigheternas samhällsinformation. Samtidigt innebär detta en svaghet i 
metoden eftersom varje text lästes av så få personer. 
 
Samtliga texter är skrivna av Centrum för lättläst, som haft en svårare 
version av texten som utgångspunkt för sin bearbetning. Tre av texterna har 
jag använt oavkortade. Läkemedelsverkets text har jag kortat genom att 
utesluta flera textstycken. Dessa textstycken är inte nödvändiga för 
förståelsen av den kvarvarande texten. Orsaken till att jag kortade texten var 
att jag ville ha ett par texter som kunde representera lite enklare texter. De 
textstycken jag tog bort handlade bland annat om ämnen som jag inte visste 
om läsarna skulle vara berörda av: läkemedel vid graviditet, amning, idrott 
och bilkörning. Vidare tog jag bort ett textstycke vars innehåll jag inte kan 
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se att man har nytta av i vardagen. Jag presenterar stycket här eftersom jag 
återkommer till det i diskussionen: 
 

Läkemedlens namn 
Läkemedel har 3 olika sorts namn. 
Företagen hittar på ett namn på läkemedlet. 
Ett annat namn är det ämne som gör att läkemedlet 
fungerar som medicin. 
Ett tredje namn är det kemiska namnet som visar 
vilka ämnen som finns i läkemedlet. 
Till exempel finns det värktabletter som heter 
Panodil, Alvedon och Curadon. 
Ämnet som gör att värktabletten gör nytta heter paracetamol. 
Det kemiska namnet heter N-Acetyl-p-aminofenol. 
(Läkemedelsverket, Fakta om läkemedel, 2005) 

 
Utöver texten om läkemedel räknar jag texten om nyckelhålet som en 
”enklare” text. Den bedömningen grundar sig på att texternas ämnen är 
konkreta, nämligen mat och medicin. De texter som jag bedömer som 
svårare har abstrakta teman; telefonabonnemang och försäkringar. Dessa 
texter är också lite längre. Texten om försäkringar – som närmare bestämt 
handlar om trafikförsäkringar – valde jag efter första besöket på skolan, då 
jag fick veta att några av de presumtiva intervjupersonerna hade eller ville ta 
körkort. Min förhoppning var att de skulle tycka att det var meningsfullt att 
läsa en sådan text. 
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7 Resultat och analys 
 
I det här avsnittet presenterar jag de analyser som jag gjort av innehållet i 
undersökningens fyra texter samt resultatet från intervjuerna. Jag redogör 
för en undersökt text i taget. Vid presentationen av intervjuerna redovisar 
jag svaren tema för tema. Eftersom intervjuerna inte var standardiserade har 
dock inte alla intervjupersoner fått exakt samma frågor. Jag redovisar även 
om jag eventuellt gett personen någon form av uppmaning (”titta i 
texten…”) eller hjälp. Svaren är inte redovisade ordagrant; upprepningar är 
borttagna och talspråk är ersatt med skriftspråk. Eftersom flera 
intervjupersoner hade svårt att ge precisa förklaringar innebär det att jag 
redovisar min tolkning av deras svar.  
 
Tio personer läste texterna. De flesta läste en text, men två personer läste två 
texter. Den tolfte intervjun blev av misstag inte inspelad. En noggrann 
analys kräver dock att intervjun finns på band. Därför är resultatet från elva 
intervjuer redovisat nedan, med ett par markerade undantag då jag även 
redovisat svar från den tolfte intervjupersonen, benämnd Z. 
 
Texten om… lästes av… 
nyckelhålet 4 personer: A, B, C, D 
läkemedel 3 personer: D, E, F 
att ringa billigare 2 personer: G, H, (Z) 
trafikförsäkringen 2 personer: C, I 
 

7.1 Förmågan att avkoda 
Innan jag redovisar analyser och intervjuer vill jag visa hur läsarna avkodar 
– dvs. läser – vid högläsning. Det är tänkbart att redovisningen skulle se 
annorlunda ut vid tyst läsning. Här är ett exempel på en mening som den 
läses av fyra personer: 
 

A. Nyckelhålet hjälper oss att hitta de varor som är magra och fiber… 
fiberrika ska det vara. Väljer vi mat med nyckelhålet får vi också bra 
matvanor. 

 
B. Nyckelhålet hjälper oss att hitta de varor som är magra och fiberrika. 

Väljer vi mat med nyckelhålet får vi också bra matvanor. 
 

C. Nyckelhålet hjälper att hitta de varor som är magra fiberrika för de vi 
mat som nyckelhål får vi också bra matvanor. 

 
D. Nyckelhålet hjälper oss att hitta de varor som är magra och fiber.. vi 

med innehåller så vi också bra matvaror. 
 
Som jag varit inne på förut är det inte givet att den som läser mest korrekt 
även förstår mest av innehållet. 
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7.2 Nyckelhålet är bilden som visar mager och fiberrik mat 
 
Jag har bedömt att den här texten är en av de enklare i min studie eftersom 
ämnet är konkret. 

7.2.1 Textanalys 
Situationskontexten är att myndigheten berättar om en del av sitt 
ansvarsområde, texten är pedagogisk och syftet är att ge råd till 
medborgarna. Eftersom situationskontexten är densamma för samtliga texter 
i min studie presenterar jag den inte vid övriga texter.  
 
Textens teman och mikroteman är 

• mager och fiberrik mat 
• nyckelhålet 
• matvanor och hälsa 
• varor som inte är nyckelhålsmärkta. 

 
Propositioner – vad säger texten? 
Mat som är märkt med nyckelhålet innehåller mer fibrer och mindre fett än 
andra liknande varor. Sådan mat är bra för vår hälsa och följaktligen tolkar 
jag texten som att det är bra att välja mat som är nyckelhålsmärkt. Maten är 
märkt med nyckelhålet för att den ska vara lättare att hitta. Det finns även 
färdiglagad mat som är märkt med nyckelhålet. Mat som helt naturligt är 
mager eller fiberrik är däremot inte märkt med nyckelhålet. Vidare säger 
texten att vi kan bli sjuka om vi äter fel mat. 
 
Förförståelse och krav på slutsatser 
Texten utgår från att man känner till begrepp som livsmedel, mager och 
fibrer. Det står inte uttalat i texten, men jag antar att fel mat betyder fet och 
fiberfattig mat 

 
Texten gör en logisk kullerbytta vid den andra underrubriken: ”Vilka varor 
är inte nyckelhålsmärkta?” Efter att ha läst de första textstyckena är den 
naturliga slutsatsen att fet och fiberfattig mat inte är nyckelhålsmärkt. 
Stycket handlar dock om att livsmedel som alltid är magra och fiberrika inte 
behöver märkas.  Vidare besvaras egentligen inte frågan i den sista 
underrubriken – ”Vad krävs för att en vara ska vara nyckelmärkt?” [sic!] – i 
texten. Texten förklarar bara att det finns särskilda regler.  
 

7.2.2 Resultatet av intervjuerna 
Fyra personer (A, B, C, D) läste texten. Alla kände igen nyckelhålet och 
hade sett det i affären eller på förpackningar. De flesta tycktes ha en praktisk 
förståelse av symbolen redan innan läsningen, även om förståelsen kanske 
begränsade sig till att ”Det kanske är nåt bra. --- Godkänt” (D). A tittade 
efter nyckelhålet i affären för att han/hon ansåg sig behöva gå ner i vikt. 
 
Vad betyder nyckelhålet? Varför är det ett nyckelhål på en del mat? 
Svaren visar att intervjupersonerna förknippade symbolen med nyttig mat. 
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A kunde inte svara direkt, men efter att ha läst texten igen svarade A 
”mindre fett än vanligt” samt ”mer fibrer”. 
 
B svarade ”innehåller mindre fett”.  B sade samtidigt att han/hon inte riktigt 
förstått varför det finns ett nyckelhål på en del mat. B kompletterade med 
”mindre fett och socker”, efter att ha ombetts läsa texten igen. Socker nämns 
inte i texten, men läsaren använde sannolikt sin förförståelse om nyttig mat. 
B tycktes blanda ihop fibrer, fett och socker. Läsaren svarade dock enligt 
min mening korrekt att viss mat är märkt ”så man vet vad det är, så man vet 
att det är mindre fett och att man kan läsa det”. 
 
”Det är nyttig mat som inte innehåller så mycket fett”, svarade C. C tillade 
”fibrer” efter en följdfråga. 
 
”Matvaror och fiberrik”, svarade D. Efter en uppföljande ledtråd om att det 
inte bara är fiberrik mat utan också… lade D till ”tvättmedel”. Sannolikt 
använde personen sina förkunskaper om att vissa varor kan ha en symbol för 
miljömärkt. Senare under intervjun svarade D ”för de kanske har fibrer”. 
 
Varför är det bra att äta mat som är märkt med nyckelhålet? 
Samtliga intervjupersoner menade att nyckelhålsmärkt mat är bra mot 
sjukdomar eller för dem som har sjukdomar.  
 
Efter en uppmaning om att läsa texten igen läste A ”matvanor påverkar ju 
hälsan”, och kommenterade ”ja, det gör det ju” – vilket jag anser styrker 
förståelsen. Därefter fortsatte A att läsa ” Många av oss skulle må bra av att 
äta mat med mer fibrer och mindre fett”. 
 
”För att dem som det inte är nyckelhål på är mer feta”, svarade B. Efter flera 
följdfrågor kom läsaren fram till ”bra matvanor”. I det sammanhanget 
nämnde läsaren även kostcirkeln, vilken inte nämns i texten. Efter en 
uppmaning att läsa texten igen svarade personen ”man kan få sjukdomar om 
man äter fel”. 
 
”För dem som har sjukdomar”, svarade C. 
 
”Det är bra för övervikt och hjärt-kärlsjukdomar och mot cancer”, sade D. 
 
Får affären bestämma själv om den vill märka något? 
Ingen tycktes notera textens information om att det finns regler för 
nyckelhålsmärkningen. Frågan var dock ganska svår eftersom den krävde att 
läsaren drog en slutsats från texten. Jag ansåg inte att det skulle gå att 
använda frågan i underrubriken – ”Vad krävs för att en vara ska vara 
nyckelmärkt?” [sic!] – eftersom texten som följer egentligen inte besvarar 
frågan. 
 
C besvarade min fråga med: ”Nej, för då bryter de mot konsumentlagen.” 
Konsumentlagen nämns inte i texten, utan här använder personen sin 
förkunskap. 
 
Övriga intervjupersoner uttryckte tveksamma svar. 
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Vilka varor är inte nyckelhålsmärkta? 
Som jag nämnt i textanalysen gör texten en logisk kullerbytta när den i en 
rubrik frågar ”Vilka varor är inte nyckelhålsmärkta?” Det naturliga svaret är 
varor som är feta och fiberfattiga och det var följaktligen det svar som jag 
fick på frågan. I sammanhanget är det fel eftersom texten handlar om 
naturligt magra och fiberrika varor. Jag försökte ställa frågan på olika sätt, 
men lyckades inte få fram textens budskap i svaren. 
 
Svåra ord eller passager i texten 
Här redovisas svaren från dem som fick en fråga kring orden nedan eller 
som nämnde orden själva: 

• Mager. – A kunde inte ge en förklaring. ”Mindre fett, va?”, sade B. 
”Att den inte innehåller så mycket fett. Bara nån procent”, svarade 
C. 

• Livsmedel. – A kunde inte förklara ordet. ”En vara som man köper 
och som man kan äta”, sade C. ”Matsaker”, svarade D.  

• Fibrer. – Under högläsningen hakade ett par läsare (C, D och i viss 
mån A) upp sig på ”fiberrika”. Jag bad dock inte någon av 
intervjupersonerna att förklara ordet fibrer. 

• Förstoppning. – B sade själv att det var ett svårt ord.  
 
Synpunkter på texten? Lätt eller svår? 
De flesta tyckte att texten var lätt eller ganska lätt. B tyckte att den var lite 
lätt, men att det här med fett var svårt. A lade till: ”Det var spännande det 
här. Faktiskt --- Intressant.” 
 
Det är intressant att C noterade och ville ha den vaga beskrivningen ”en del” 
förklarad: ”En del restauranger. Hur många är det?” 
 

7.2.3 Analys av intervjuerna 
Jag bedömer att det övergripande budskapet, dvs. att mat med nyckelhål är 
nyttigare än mat utan nyckelhål, uppfattades av samtliga fyra läsare. Alla 
förknippade symbolen med mat, även om en person (D) vid ett tillfälle 
blandade samman symbolen med miljömärkning.  
 
Jag bedömer dock att intervjupersonerna inte förstod alla detaljer i texten. 
Läsarna tycktes inte uppfatta resonemanget om att varor som är magra och 
fiberrika av sig själva inte är märkta. Här spelade sannolikt en missledande 
rubrik en negativ roll. Dessutom kunde jag inte se att läsarna uppfattade 
innebörden av att det finns regler kring nyckelhålsmärkningen. Att läsarna 
gissade på denna fråga, eller gav svar som inte baserade sig på innehållet i 
texten, kunde bero på att man inte lade vikt vid informationen men det kan 
också ha berott på att frågan var för svår. Läsarna uppfattade däremot att 
nyckelhålsmärkt mat innehåller mindre fett eller mer fibrer (ibland nämnde 
läsaren bara ett av dessa begrepp), men ingen använde textens precisering 
”än andra livsmedel av samma sort”. 
 
Den läsare som före läsningen sade att nyckelhålet betydde någonting 
godkänt, sade efter intervjun att det betydde ”Mindre fett i mat, ost och 
bröd” (D). En annan läsare summerar ”Man ska alltid tänka på att varor inte 
ska innehålla så mycket fett” (A). När man värderar dessa svar måste man 
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dock beakta att intervjun i sig innebar att texten bearbetades tillsammans 
med intervjuaren. 
 

7.3 Fakta om läkemedel 
Även denna text bedömer jag vara en av de enklare i studien eftersom ämnet 
är konkret. 

7.3.1 Textanalys 
Textens teman och mikroteman är 

• medicin 
• vad ett läkemedel är 
• receptfria läkemedel 
• råden i förpackningen 
• när man bör kontakta läkare 
• att läkemedel påverkar varandra 
• biverkningar 
• läkemedel i TV, radio och tidningar 
• var man ska köpa läkemedel 
• olaglig försäljning. 
 

Propositioner – vad säger texten? 
Ett läkemedel botar eller lindrar sjukdom. En del läkemedel kan man köpa 
på apoteket utan att först gå till läkare. Ibland kan man få problem av 
medicinen, t.ex. ont i magen, utslag eller trötthet. Då ska man kontakta 
läkaren. Vidare är det viktigt att läsa de råd som finns i förpackningen. Man 
ska dessutom alltid berätta för läkaren om man redan äter mediciner. Om 
man tar flera olika mediciner kan de förstöra varandra. 
 
TV, radio, och tidningar berättar mycket om läkemedel. Ofta är 
informationen bra, men det finns också mycket information som inte 
stämmer. Trots det säger texten till läsaren att han/hon kan läsa [sic!] mer 
om läkemedel i tv, radio och tidningar och på Internet.  Om man blir orolig 
av något man läst ska man ändå inte sluta ta sin medicin. Man ska kontakta 
sin läkare istället.  
 
Det är bara apotek som får sälja läkemedel. Den medicinen är kontrollerad. 
Texten avråder från att köpa medicin olagligt eftersom den kan vara dålig 
eller farlig. Texten avråder också från att beställa läkemedel på Internet. Av 
texten kan man uppfatta att den direkta orsaken till denna avrådan är att det 
är farligt för att tullen har rätt att förstöra läkemedel som den hittar. Om jag 
antar att det finns en djupare förklaring så drar jag slutsatsen att meningen 
”Medicin som säljs olagligt---” även syftar på medicin som säljs på Internet. 
Därmed borde förklaringen – att medicinen kan vara dålig – gälla även 
medicin som köps på Internet.3 
 

                                                
3 På sin webbplats säger Läkemedelsverket (1999) att många preparat som säljs på Internet 
kan vara olämpliga för egenvård och kan få hälsovådliga konsekvenser. Det är dock lagligt 
att beställa läkemedel per post från ett land inom EU/EES under vissa förutsättningar, t.ex. 
att läkemedlet är för eget bruk och att det är inköpt på ett apotek eller motsvarande. 
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Förförståelse och krav på slutsatser 
Texten utgår från att man känner till begrepp som läkemedel (det förklaras, 
men kopplingen till begreppet medicin görs först en bit ner i texten) och 
naturläkemedel samt att man vet vad apotek och tull är. Texten utgår också 
från att man vet att man kan beställa medicin på Internet. 
 
Texten kan uppfattas som motsägelsefull när den å ena sidan säger att 
mycket information i tv, radio etc. inte stämmer, men ändå påpekar för 
läsaren att man kan få mer information via tv, radio etc. Texten säger dock 
även att informationen ofta är bra. 
 
Det är tveksamt om det är meningsfullt att uppmana läsarna (i det här fallet 
personer med en begåvningsnedsättning) att titta på papperet i 
medicinförpackningen. Texten i detta papper torde vara alltför svår för dem 
själva att läsa och förstå. 
 
Det står inte i uttalat i texten, men jag antar att det förekommer olaglig 
försäljning av läkemedel i Sverige. 
 

7.3.2 Resultat av intervjuerna 
Tre personer läste texten, D, E och F. En av läsarna, F, utmärkte sig genom 
att ha goda förkunskaper och dessutom mycket god förmåga att läsa och 
förstå texten. Men även övriga intervjupersoner tycktes ha förkunskaper om 
läkemedel, vilket är ganska naturligt. 
 
Vad handlar texten om? 
Efter de tre första styckena uppfattade de två som fick ovanstående fråga att 
texten handlar om olika recept och olika mediciner (D) samt om när man ska 
köpa läkemedel (E). Jag bedömer att svaren följer den tolkning jag själv 
gjort av det övergripande budskapet. 
  
Vad betyder det att ett läkemedel är receptfritt? 
Två läsare, D och E, tycktes ha en viss uppfattning om vad begreppet 
receptfritt innebär, medan F gav en god beskrivning. Samtliga läsares 
förklaringar avvek dock från textens. 
 
D svarade: ”Det är vissa som man går till läkare och beställer.” 
 
E svarade: ”Att man kan köpa det på apoteket bara si så där.” 
 
F svarade: ”Man kan gå och köpa huvudvärkstabletter receptfritt. Ja, det 
finns mycket som är receptfritt, men ska man ha mycket då måste man gå 
till läkare, för det kan vara sånt som det är farligt att äta för mycket av.” 
 
Varför ska man berätta för läkaren om man redan äter någon medicin? 
Två av läsarna, D och E, gav vaga förklaringar som inte med säkerhet visar 
att de förstod texten. Den tredje läsaren, F, drog en slutsats som jag bedömer 
följer textens intentioner. 
 
”En del kan påverka” sade D. På en kontrollfråga i slutet av intervjun  
svarade D: ”Så det inte skulle bli olika påverkan.” 
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E svarade: ”Det kan bli fel. … Man kanske kan må dåligt.” Efter en del 
hjälp kom E fram till att ”det hjälper väl inte”. Läsaren fick en motsvarande 
fråga i slutet av intervjun och svarade då: ”Ja, det kan väl bli fel så man kan 
få någon biverkning.” Svaret stämmer fortfarande inte överens med textens 
budskap.  
 
F förklarade: ”Ja, en del mediciner kan inte vara ihop med andra får då blir 
de förstörda.”  
 
Vad är biverkningar? 
Ingen av läsarna kunde svara på frågan direkt efter att ha läst texten. D och 
E hittade förklaringen efter att ha fått hjälp med hänvisningar i texten, men 
ingen av dem läste eller förklarade ”verkar på ett sätt som du inte vill” 
korrekt. D läste: ”En biverkning är när ett ämne som verkar… på ett sätt 
som inte vill.” E läste korrekt, kunde inte uttrycka en korrekt förklaring: 
”Det verkar inte på det sättet man inte vill.” På en kontrollfråga i slutet av 
intervjun förklarade D och E begreppet biverkningar med hjälp av 
exemplen. 
 
F hittade däremot exemplen själv efter att ha ombetts läsa stycket tyst. Inte 
heller denne läsare nämnde textens förklaring ”verkar på ett sätt som du inte 
vill”.  
 
Vad ska man göra om man får problem med en medicin? 
Samtliga läsare svarade enligt textens budskap, dvs. att man ska kontakta 
läkaren. Det går inte att avgöra om läsarna svarade mot bakgrund av 
förkunskaper eller med hjälp av texten (eller frågans formulering). 
 
Vad ska man göra om man blir orolig av det man läst i tidningar? 
Samtliga svarade att man ska kontakta sin läkare, vilket också sägs i texten.  
 
D fick följdfrågan ”varför?”, men kunde inte svara. 
 
E fick följdfrågan ”vad ska man inte göra då?”, vilket kan ha förvillat 
läsaren. E svarade nämligen: ”man ska inte fortsätta och äta medicin som 
man inte mår bra av.” Textens budskap är dock att man inte ska sluta äta 
medicinen på eget bevåg. 
 
F kompletterade sitt svar med: ”För det är inte bra att sluta. Då blir man ju 
värre sjuk. Man har den ju för att man ska bli bra.” Det stämmer överens 
med textens innehåll, men läsaren gjorde ytterligare förtydliganden. 
 
Vem är det som får sälja medicin i Sverige?  
Samtliga visste att det är apoteken.  
 
Varför kan det vara farligt att köpa medicin som säljs olagligt?  
Två av läsarna, D och E, gav vaga, men inte felaktiga förklaringar. 
 
D svarade: ”Nej. Då vet man inte vad det är. Om det är nåt konstigt.” 
Detta svar kan innebära att läsaren drog en slutsats från textens ”kan 
innehålla vad som helst”. 
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E svarade: ”Den kanske inte är bra. Man kan bli mer sjuk av den.” 
 
F hann inte få frågan utan resonerade själv vidare utifrån en fråga om vad 
begreppet olagligt betyder: ”För det kan vara farligt att äta sånt [som är 
insmugglat. Min anm.]. Står det i texten i alla fall. Och får tullen tag på det 
så förstör dom det, stod det. Och det är väl rätt. Det kan vara sånt som är 
farligt i dom.” Denne läsares förklaring anser jag stämma väl med den 
tolkning jag gjort av textens budskap. 
 
Varför är det inte bra att beställa medicin på Internet? 
Två av läsarna, D och E,  gav vaga förklaringar som inte kan sägas visa att  
de hämtade information från texten. 
 
D svarade: ”Kanske nåt fel, och så står det kanske nånting när man får hem 
det och så vet man inte vad det innehåller.” Här kanske läsaren menade att 
man inte förstår språket på förpackningen. 
 
E svarade: ”Det är väl inte bra att göra det.” 
 
Den tredje läsaren, F, fick inte en specifik fråga om Internet, men tycktes ha 
sett sambanden mellan olaglig försäljning och farlig medicin respektive 
apoteket och kontrollerad medicin. Läsaren refererade flera gånger till 
texten. 
 
Råden i förpackningen 
Bara F, som hade goda förkunskaper, fick en fråga om råden i 
förpackningen. F svarade först genom att läsa ”Det är alltid viktigt att följa 
råden inuti förpackningen”. Läsaren kommenterade därefter: ”Ja, det ska 
man göra, för det är bra. För det kan ju vara så att man inte får äta hur 
mycket som helst och då står det ju om det är farligt eller inte.” Läsaren 
förstod informationen och kunde dessutom förtydliga den. 
 
Svåra ord eller svåra passager i texten 
Här redovisas svaren från dem som fick en fråga kring orden nedan eller 
som nämnde orden själva: 

• Läkemedel. – D sade: ”Hjälper människor och djur så man inte blir 
sjuk och får mindre sjukdom.” Här tycktes D ha hämtat 
informationen från texten. ”Det är om man är sjuk… och medicin”, 
sade E. F svarade: ”Tabletter och flytande medicin som man får mot 
sjukdomar man har. För att man ska bli bra igen.” 

• Läkemedelslagen. – D läste ”läkemedel”, E läste 
”Läkemedelsförslagen”. 

• Naturläkemedel. – D läste ”Naturmedicin” och E läste 
”Naturmedel”. F förklarade: ”Ja, det köper man på Naturapoteket. 
Men det är det ju en del läkare som inte tycker om.” 

• Olaglig. – D läste ”ovanlig” och E läste ”olaget”, men läsarna 
tycktes förstå begreppet, dvs. ”Nåt brott eller nåt” (D), ”Nåt som 
man inte får sälja här i Sverige” (E). F förklarade: ”Ja, dom smugglar 
in. Det är inte rätt.” 

• Påverka. – Åtminstone D tycktes ha svårt att förstå ordet och sade 
själv att begreppet var lite svårt. 
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Synpunkter på texten? Lätt eller svår? 
Läsarna tyckte att texten var lätt eller ganska lätt. F tyckte att en del var 
svårt.  
 

7.3.3 Analys av intervjuerna 
En av de tre läsarna, F, visade en god förståelse av såväl helhet som delar. 
Två av läsarna, D och E, uppfattade helheten, men hade svårigheter med 
delarna. För dessa två skulle sannolikt en kortare och enklare text ha varit 
lämpligare.  
 
Stycket om att läkemedel påverkar varandra tycktes vara svårt att förstå för 
två av de tre läsarna (D och E). De kunde inte förklara närmare varför man 
ska berätta för läkaren om man redan äter någon annan medicin. Sannolikt 
var det textens abstrakta förklaring ”påverka varandra” som ledde till 
svårigheter; en av läsarna uttryckte själv att ”påverka” var ”lite svårt”. Den 
tredje läsaren, F, gav en konkret förklaring: ”Ja, en del mediciner kan inte 
vara ihop med andra får då blir de förstörda.” 
 
Efter första genomläsningen var det ingen som sade sig veta vad 
biverkningar är. Efter att ha läst texten en gång till föredrog läsarna att 
förklara ordet genom att använda exemplen. Begreppet biverkningar tycktes 
med andra ord inte bli begripligt med hjälp av den abstrakta förklaringen 
”när läkemedlet verkar på ett sätt som du inte vill”, medan förståelsen 
gynnades av de konkreta exemplen. Att abstrakta begrepp är svårare att 
förstå än konkreta har också framkommit bland annat i avsnittet om vad en 
begåvningsnedsättning innebär (Kylén, 1981; Göransson,1982). Dessutom 
påpekar Witting (1977) att abstrakta begrepp måste fyllas med konkret 
innehåll. 
 
Samtliga läsare svarade att man ska kontakta sin läkare om man får problem 
med en medicin eller om man blir orolig av något man läst i tidningen. Det 
är dock svårt att avgöra om det är texten som är tydlig eller om man 
använder sina förkunskaper. Vidare tycktes alla ha en viss förståelse av vad 
receptfritt innebär, även om det bara var en som gav en god förklaring av 
begreppet. Eftersom läsarnas ordval avvek från textens är det möjligt att 
läsarna i hög grad använde förkunskaper. Bara en läsare, F, nämnde att det 
kan krävas recept för stora förpackningar. Läsaren gav också en förklaring 
till det som inte nämns i texten. 
 
Alla vet att det är apoteken som får sälja medicin i Sverige. Apotek är en 
vanlig företeelse i vardagslivet och det är svårt att avgöra om läsarna 
svarade utifrån innehållet i texten eller med hjälp av förkunskaper. En 
läsare, F, fyllde dock ut sitt svar med ”Den [medicin som säljs på apoteket. 
Min anm.] är kontrollerad, stod det”, vilket visar att läsaren hämtade 
information i texten. De tydliga svaren får mig att anta att apotek är ett känt 
begrepp. 
 
En läsare, E, överrumplades av textens konstaterande att det är farligt att 
beställa läkemedel på Internet. Läsaren visste inte att man överhuvudtaget 
kunde beställa medicin på Internet. På frågan om varför det är farligt att 



 46 

beställa medicin på Internet gav två av de tre läsarna, D och E, vaga 
förklaringar. Den tredje läsaren, F, fick inte specifikt frågan om Internet, 
men gjorde en tydlig koppling mellan olaglig medicin och farlig medicin. 
Frågan var emellertid ganska svår. Om man inte nöjer sig med textens 
förklaring om att tullen får förstöra läkemedlet, så måste man själv göra en 
koppling till medicin som säljs olagligt och att den kan vara dålig och farlig. 
 

7.4 Så här gör du om du vill ringa billigare 

7.4.1 Textanalys 
Textens teman och mikroteman är 

• att välja telefonbolag. 
• orsaken till att man kan välja ett telefonbolag 
• poängen med att välja telefonbolag utifrån ens egna telefonvanor och 

serviceönskemål 
• Post- och telestyrelsens ansvar 
• vad förval innebär 
• vad man ska tänka på när man väljer bolag 
• var man kan göra en prisjämförelse 
• vad man gör när man bestämt sig 
• byte av telebolag  
• vad begreppet prefixkund innebär 
• problem med telefonbolaget 
• vad direktanslutning är 
• vilka man får telefonräkning från 
• att flytta 
• att inte välja telefonbolag 

 
Propositioner – vad säger texten? 
Det har blivit billigare att ringa eftersom telebolagen måste konkurrera med 
varandra. Följaktligen kan man tjäna pengar på att aktivt välja ett 
telefonbolag. När man väljer bolag ska man fundera över hur och när man 
ringer samt hur mycket man brukar ringa, eftersom olika telefonbolag har 
olika priser. Man ska också fundera över om man vill använda någon annan 
service hos telebolaget. Det är inte säkert att alla bolag har samma service. 
 
Man kan välja två olika bolag: ett för utlandssamtal samt ett för 
mobilsamtal, inrikessamtal och för att surfa på Internet. Man kan dessutom 
ringa tillfälligtvis med ytterligare ett annat bolag. 
 
Det är gratis att byta bolag och man kan byta så många gånger man vill. 
Man behöver bara kontakta det eller de bolag man vill byta till. Därefter 
sköter de kontakten med Telia. Om man flyttar och byter telefonnummer 
måste man meddela både Telia och de telebolag som man har valt. 
 
Man ska kontrollera att man kan få tag på bolaget om man får problem. Man 
bör också skaffa sig ett papper på överenskommelsen med telefonbolaget. 
Om det blir några problem ska man ringa eller skriva till bolaget. Man kan 
dessutom få hjälp av konsumentvägledaren om man inte kommer överens 
med bolaget. 
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Telia äger ledningarna och ser till att vi har telefonnummer. Därför betalar 
man en fast abonnemangsavgift till Telia. Dessutom får man räkningar från 
de bolag man valt. 
 
Förförståelse och krav på slutsatser 
Texten utgår från att man känner till begrepp som Europeiska unionen, 
abonnemang, plustjänster, service, kundtjänst och konsumentvägledare. 
 
Det är tveksamt om det är meningsfullt att skriva ”kan du se hur mycket det 
kostar…” eftersom prisjämförelserna på de webbsidor4  texten hänvisar till 
torde vara mycket svåra att förstå för en person med en 
begåvningsnedsättning. Enligt Göransson (1982, 1986) är det svårt för den 
som har en lindrig begåvningsnedsättning att jämföra för- och nackdelar för 
att avgöra vilket alternativ som är bäst samt att göra sifferjämförelser. 
 
Det står inte uttalat i texten, men jag antar att det är bra att välja 
telefonbolag, eftersom man kan tjäna pengar på det. 
 

7.4.2 Resultatet av intervjuerna 
Bara en person, G, läste hela texten. Ytterligare två, H och Z, läste fram till 
”Hur ringer jag när jag har valt telebolag?” Därefter avbröt vi läsningen 
eftersom skoldagen var slut. En av dessa korta intervjuer – med Z – blev inte 
inspelad.  
 
G hade goda förkunskaper eftersom en familjemedlem noga hade gått 
igenom vad det innebär att välja telefonbolag. Läsaren sade själv att han/hon 
kände igen saker i texten. H hade ingen egen fast telefon, men det fanns en i 
gruppbostaden. Denne läsare pratade inledningsvis om mobiltelefoni, varför 
jag förtydligade att texten handlade om fast telefoni. Svaren från den 
intervju som inte spelades in redovisar jag inte, eftersom det inte går att göra 
en fullödig redovisning och analys utan inspelning, med ett par undantag 
som är markerade med Z. 
 
Vad handlar texten om? 
Både G och H fick frågan efter att ha läst de tre första styckena. Jag 
bedömer att båda personernas svar stämmer överens med textens budskap. 
 
G uppfattade att texten handlade om ”att ringa billigare. Och om EU. Det 
står om att ringa billigare inom EU”. G fyllde på med: ”Man kan välja själv 
vilket bolag som man tycker, man kan kolla från bolag till bolag.” Eftersom 
texten ännu inte nämnt hur man kan gå tillväga bedömer jag att G fyllde ut 
svaret med sin förkunskap. 
 
H svarade ”att man ska välja bolag … och vad EU har bestämt”. 
 
Vad är förval? 
Läsarna tycktes få god (G) respektive viss förståelse (H) av texten. 
 

                                                
4 Post- och telestyrelsen: http://www.telepriskollen.se/Oversikt.aspx 
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G svarade: ”Att man väljer vilket telefonbolag som man vill ringa med. Men 
man får ändå betala fast avgift till Telia eftersom de måste ha ledningar.” 
Även här fyllde personen på med sin förkunskap; fast avgift och ledningar 
hade ännu inte nämnts i texten. 
 
”Man måste välja nåt, tror jag att det är”, sade H. 
 
Hur ska man veta vilket telefonbolag som är bäst för en själv? Vad ska 
man fundera på? Det finns lite råd i texten. 
Båda läsarna tycktes förstå allt eller nästan allt i texten.   
 
G förklarade: ”[Man ska fundera på… Min anm.] om man ringer till andra 
länder eller till mobiltelefoner eller om man använder Internet. För om man 
ringer till andra länder, mobiltelefoner eller Internet kan det bli ganska dyrt 
om man väljer fel.” Här drog läsaren själv en slutsats som inte är direkt 
uttalad i texten. Efter en rad följdfrågor konstaterade G helt korrekt att 
bolagen har olika priser, att man också bör fundera över när man ringer mest 
samt hur mycket man ringer ”för de tar betalt för varje gång man ringer”. 
 
H svarade: ”Det beror på om det är billigt att ringa på morgonen eller på 
kvällen eller på helgerna eller om man surfar på Internet.” Efter en 
följdfråga kompletterade läsaren med att man ska fundera på ”om man vill 
ringa utomlands och hur många samtal man ringer”. Trots att H fick flera 
följdfrågor kan jag inte helt säkert avgöra om läsaren förstod att det kostar 
pengar varje gång bolaget öppnar linjen.  
 
I stycket om att olika telebolag kan ha olika service kunde ingen av läsarna 
egentligen reda ut vad man skulle ta reda på.  
 
Följande teman kommenterades bara av en person, G, som dessutom 
hade goda förkunskaper: 
G förstod att man bör kunna ringa till en kundtjänst om det blir problem.  
Läsaren hade också uppmärksammat ”att man ska få ett papper på vad man 
kommit överens om ifall det blir nåt fel … så man inte blir lurad”. 
 
G förstod först inte hur man skulle gå tillväga när man bestämt sig för att 
byta bolag. Efter att ha blivit ombedd att läsa texten tyst igen blev svaret helt 
korrekt: ”Man ringer till det bolag man vill ha och så skriver dom till Telia. 
--- Och sen får man ett brev från Telia som bekräftar det man valt.” 
 
G var också helt klar över vilka man får telefonräkningar från: ”En från 
Telia som är grundavgiften och så får man den andra från det telebolag man 
valt, så mycket som man ringt för.” Även här använde läsaren sin 
förkunskap, eftersom grundavgift inte nämns i texten. Vidare svarade G att 
man ringer med Telia om man inte väljer något bolag, att det är gratis att 
byta och att man kan byta bolag flera gånger. 
 
Svåra ord eller svåra passager i texten 
Här redovisas svaren från dem som fick en fråga kring orden nedan eller 
som nämnde orden själva: 

• Post- och telestyrelsen. – H läste Post- och telesystemen. 
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• Adressen www.pts.se. – H hade svårt att läsa adressen. Ingen hade 
problem med att förstå innebörden. 

• Nummerpresentatör. – H hade svårt att läsa ordet. G, H och Z kunde 
förklara begreppet. 

• Abonnemang. – Två läsare ombads förklara ordet. Z förknippade det 
med fast telefonnummer som låses i ett eller två år. G, som hade 
goda förkunskaper, kunde inte förklara ordet, men förknippade det 
med grundavgift.  

• Direktanslutning. – G läste ”direktnummer”, Z läste ”diktatorsluten”. 
• Konsumentvägledare. – ”Låter bara som någon som led… som kan 

hjälpa om man har problem”, sade G. 
• Prefixkund. – G stakade sig vid läsningen, men tycktes förstå 

innebörden.  
 
Synpunkter? 
”Vissa bitar var svåra”, ansåg G: ”Det var så mycket man skulle välja så det 
blev bara ’kan man välja så mycket’!” På frågan om det var något som var 
nytt i texten svarade G: ”Att man kunde välja massor av telefonnummer, ett 
till utlandet, ett till mobilen hemma och ett till Internet. Det där kände jag 
inte till. Utan jag trodde man kunde ha ett telefonnummer till alltihop.” 
 

7.4.3 Analys av intervjuerna 
Den som läste hela texten, G, hade goda förkunskaper och fick en god 
förståelse av textens innehåll. Denne läsare fyllde ofta på svaret med 
information som inte nämns i texten. Även den som läste halva texten, H, 
tycktes få en god uppfattning om innehållet.    
 
Båda läsarna (samt Z) kom av sig i stycket om service och 
nummerpresentatören. Det verkade vara svårt att förstå vad som menas med 
”olika service” och att i nästa led koppla det till ”saken” nummerpresentatör 
samt andra tjänster. Därför blev det oklart vad man skulle ta reda på. 
Läsarna visste vad en nummerpresentatör är, så detta begrepp innebar inga 
svårigheter i sig.   
 
En läsare, G, tycktes ha svårt för att reda ut hur många telebolag man kan 
ha. Vid ett par tillfällen i intervjun nämnde läsaren att man kan ha ett till 
utlandet, ett till mobiler och ringa inom Sverige och ett att surfa på nätet. 
Läsaren tycktes blanda ihop telefonbolag och telefonnummer, men det kan  
ha handlat om en felsägning.  
 
I texten finns en del ord som kan vara svåra att både läsa och förstå, t.ex. 
abonnemang, plustjänster, prefixkund, förval och direktansluten. Trots detta 
kan det vara motiverat att använda vissa fackuttryck i en lättläst text 
eftersom läsarna sannolikt kommer att stöta på dem t.ex. i kontakter med 
kundtjänst eller på fakturor. Flera ord förklaras i texten, men inte t.ex. 
abonnemang. 
 
Att välja telefonbolag verkade vara ett aktuellt ämne för läsarna. Den ene 
läsaren, G, hade förvisso redan skaffat sig mycket kunskaper själv, men det 
indikerar ju samtidigt att denna typ av information – som rör 
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privatekonomin – är värdefull. En annan intervjuperson, H, relaterade 
informationen i texten till bekantas situationer och fann svar på en fråga som 
han/hon funderat över. 
 

7.5 Försäkring 

7.5.1 Textanalysen 
Textens teman och mikroteman är 

• trafikförsäkring 
• trafikskadelagen 
• hur en trafikförsäkring fungerar 
• konsekvenser av att inte ha en trafikförsäkring 
• vem som är skyldig att köpa en trafikförsäkring 
• när man ska köpa en trafikförsäkring 
• andra försäkringar. 

 
Propositioner – vad säger texten? 
Man måste ha en trafikförsäkring om man äger ett motorfordon som 
används i trafik. Det är den som äger bilen som ska köpa trafikförsäkringen. 
Man ska köpa försäkringen samma dag som man köper bilen. Man kan säga 
till att man inte behöver sin trafikförsäkring om man sålt, avställt eller 
avregistrerat bilen eller om man köpt en trafikförsäkring av ett annat 
försäkringsbolag. 
 
Alla som skadas i en trafikolycka får pengar om bilen har en 
trafikförsäkring. Jag får inte så mycket pengar för mina skador om jag 
bidragit till olyckan genom att vara full eller oförsiktig. Den som är skyldig 
får betala den andres skador (person- och fordonsskador?) via 
trafikförsäkringen. Om man själv är skyldig till olyckan får man ingen 
ersättning för skador på sin egen bil eller saker som fanns i bilen. Vidare 
måste man ha andra försäkringar för att få betalt om det brinner i bilen, om 
något blir stulet eller om någon förstör bilen. 
 
Förförståelse och krav på slutsatser 
Texten utgår från att man vet att det finns en trafikskadelag, vad en 
försäkring innebär, att fordonsägare registreras hos Vägverket, vad 
avregistrera innebär, var man kan köpa en trafikförsäkring och att det finns 
en trafikförsäkringsförening. 
 
Det står inte uttalat i texten, men jag antar att 

• man köper trafikförsäkringen hos ett försäkringsbolag 
• jag inte får så mycket pengar för mina personskador om jag varit full 

eller oförsiktig. 
 

Det framgår inte 
• varför det är bra att veta att jag inte får pengar för skador på min bil 
• vem som betalar skadorna om den skyldige inte har en 

trafikförsäkring 
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• vilka skador som ersätts om man kör på t.ex. en lyktstolpe. Texten 
”får du oftast skadorna betalade…” leder mina tankar till 
personskador och skador på fordonet. 

 
Texten är lite ojämn i detaljeringsnivån. Den knyter noga begreppet ägare 
till Vägverkets register. Däremot kan man förledas att tro att ett fordon 
automatiskt blir avställt om man slutar att använda det. Dessutom 
framkommer inte själva syftet med trafikförsäkringen tydligt. Texten 
hänvisar bara till lagen. 
 

7.5.2 Resultat av intervjuerna 
Texten lästes av två personer, C och I. C höll på att ta körkort och tycktes 
endast ha begränsade förkunskaper om försäkringar. I hade däremot körkort 
och körde även bil/lastbil i sitt arbete. Denne läsare hade förkunskaper om 
hur man avställer en bil och tycktes även ha förkunskaper om försäkringar.  
 
Vad handlar texten om? 
Efter att ha läst de första tre styckena svarade C: ” Ja, den handlar om olika 
försäkringar. Och det finns ju hur mycket som helst. Vad ska man välja?” 
Läsaren fick även motsvarande fråga efter att ha läst hela texten och svarade 
då: ”Om olika försäkringsbolag. Låter det som. Men det står inte vad man 
ska tänka på eller vad som är bra att veta… [eller] vad man ska tänka på när 
man ringer till försäkringsbolag.” Jag bedömer att svaren inte motsvarar 
textens budskap. 
 
I svarade: ”Ja, den handlar ju om försäkring på bilen och om du kört på en 
person.” Här gjorde I en tolkning som inskränker textens budskap; texten 
handlar inte bara om att man kört på en person. 
 
Måste man ha en trafikförsäkring? 
C svarade: ”Måste, måste man inte, men det är ju ett hjälpmedel ifall det 
skulle hända nåt.” Jag bedömer att det inte är ett korrekt svar. 
 
”Ja”, svarade I. På följdfrågan om vad som händer om man inte har en 
trafikförsäkring svarade läsaren: ”Kör du på någon annan får ju du stå för 
alltihop. Alla hans skador.” Eftersom innehållet i läsarens svar inte återfinns 
i texten fick läsaren frågan: ”Vad säger texten?” Läsaren svarade då: ”Ja, då 
får jag betala högre avgift.”  Det är möjligt att I:s första svar kan sägas vara 
korrekt i praktiken i och med att bilföraren (eller ägaren) kan bli skyldig att 
betala tillbaka ersättning som Trafikförsäkringsföreningen betalat ut om 
fordonet varit oförsäkrat.5 Det fanns dock inget i samtalet som tydde på att 
läsaren gjorde denna koppling. 
 
Varför ska man ha en trafikförsäkring? 
”Ifall man får lite pengar för sin skada”, svarade C. 
 
”Ja, det är ju för att betala de skador som man gör”, svarade I. 
 

                                                
5 Uppgiften är hämtad från Trafikförsäkringsföreningen (u.å). 
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Frågan torde vara ganska svår eftersom läsaren själv måste dra en slutsats 
utifrån informationen i texten. Med utgångspunkt från min tolkning av 
texten borde svaret ha innebörden ”För att man måste det enligt lag” 
och/eller ”För att få ersättning för skador samt ersätta motpartens skador”. 
Inget av svaren var därför helt komplett.  
 
Om det är du som är skyldig till olyckan, vilken försäkring är det då 
som betalar skadorna? 
”Ja, då får ju jag betala skadorna för de andra personerna”, svarade C. 
Läsaren fick även kontrollfrågan: ”Om du kör på mig får du då någon 
ersättning för skadorna på bilen?” Läsaren svarade först ”Tror nog man får 
ut lite och resten går till dig”, vilket var en felaktig gissning. Efter att ha 
uppmanats att läsa stycket tyst en gång till blev svaret korrekt: ”Ja, då får 
man inget.” 
 
C fick även frågan ”om det är du som varit oförsiktig…?” C svarade ”Ja, då 
är det jag som får böta”. Böter nämns inte i texten. När jag i slutet av 
intervjun ställde en motsvarande fråga svarade C: ”Då får jag knappt 
ingenting. Kanske en del.” Efter en ledande följdfråga (”Ja, du är på rätt 
väg”) kontrollerade läsaren texten. Därefter svarade läsaren korrekt: ”Ja, du 
får mindre pengar, står det.” 
 
”Min försäkring betalar ju mina skador”, svarade I. I samtalet fokuserade 
dock läsaren på exemplet att man kört på något stillastående. I nämnde inte 
att ersättningen kan minska om man varit full eller oförsiktig.  
 
Om du är oskyldig, vilken försäkring är det då som betalar skadorna? 
C svarade: ”Då får jag pengar.” Det framgick inte om C förstod att det är 
motpartens försäkring som betalar skadorna. 
 
I svarade: ”Det är hans [försäkring som betalar]”, vilket torde vara ett 
korrekt svar enligt texten. 
 
Om man krockar med t.ex. en lyktstolpe, gäller trafikförsäkringen då 
också? Vilken försäkring är det som betalar? 
C svarade: ”Ja, eller oftast. Det beror ju på om man är onykter eller gör det 
med flit. För det har man hört många gånger. En försäkring står inte fast.” 
Här fyllde läsaren på svaret med egna erfarenheter. 
 
”Ja, det är jag, den som kör på [som får betala. Min anm.]”, svarade I. ”Min 
försäkring betalar ju mina skador. --- Ja, det är ju så att det som står stilla får 
ju jag betala. Min försäkring. Självrisken.” Självrisk nämns inte i texten. Här 
använde läsaren sannolikt sin förkunskap om andra typer av försäkringar6. 
 
I slutet av intervjun repeterade vi några avsnitt som verkade svåra. Då 
kommenterade I, efter att ha läst att man oftast får skadorna betalda om man 
krockar med en lyktstolpe: ”Ja, det får jag. Om jag har kvitton och sådant.” 
 

                                                
6 En trafikförsäkring gäller normalt utan självrisk. Självrisk måste betalas om t.ex. föraren 
är under 24 år – vilket sannolikt inte gäller läsare I i min studie – eller om föraren kört 
rattfull. (Motormännen, u.å) 
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Vem ska köpa en trafikförsäkring? 
Båda läsarna svarade korrekt på frågan, dvs. att det är ägaren. 
 
När behöver man inte ha en trafikförsäkring? 
Jag fick uppmana läsarna att läsa texten tyst ytterligare en gång efter 
högläsningen. Därefter svarade båda läsarna korrekt eller nästan korrekt. En 
av läsarna, I, använde dessutom sin förkunskap och menade att man måste 
ha en avställningsförsäkring om bilen inte används.  
 
Om det är någon som har sönder din bil eller det brinner i bilen, får du 
då några pengar från trafikförsäkringen? 
C gissade fel, men svaret blev rätt efter en uppmaning om att läsa texten 
igen. 
 
I svarade tveksamt nej, men hänvisade till texten som säger att man inte får 
ersättning.  
 
Svåra ord eller passager i texten 
Här redovisas svaren från dem som fick en fråga kring orden nedan eller 
som nämnde orden själva: 

• Trafikförsäkringslagen. – C läste trafikförsäkring, I läste korrekt en 
gång, men läste trafikförsäkringslaget (eller -bolaget) när vi 
repeterade i slutet av intervjun. 

• Till exempel. – I stakade sig genomgående vid läsningen. 
• ”…får alla personer som blir skadade pengar”. – Båda läsarna 

stakade sig vid ”skadade pengar” och ingen förstod texten. I sade 
”Jag fattar inte vad dom menar med skadade pengar”. 

• Registrerade ägare. – C läste ”registerägaren” och I läste 
”regi…registreras ägare”. 

• Avställa sitt fordon. – ”Att man bara ställer sitt fordon och går iväg”, 
svarade C.  I hade själv ställt av en bil och svarade: ”Det är när man 
tar ifrån det [fordonet] från trafiken och inte får köra det.” 

• Avregistrera. – Ordet var svårt att avkoda. I hade själv avregistrerat 
en bil, C blev inte ombedd att förklara ordet.  

 
Synpunkter? 
C sade: ”Ja, det där med avställda [var svårt. Min anm.].” 
 
I sade: ”Man förstår inte vad de menar. … De kunde ha skrivit om texten 
lite bättre”.  Läsaren efterlyste också lite fler exempel, inte bara lyktstolpe – 
gäller det inte en cyklist eller ett fordon som står stilla? ” Men det här var ju 
bara trafik. … trafik det gäller ju dom skador som man gör, dom får man ju 
själv betala självrisken för.” 
 

7.5.3 Analys av intervjuerna 
Min bedömning är att C inte förstod textens huvudbudskap, men vissa delar 
av texten. Sannolikt berodde svårigheterna på att C inte hade de 
förkunskaper som texten kräver. Det innebar också att de facktermer som 
används i denna text hade en precisare innebörd för läsare I, dvs. ett annat 
intentionsdjup (Josephson, 1989). Texten tycktes dock innebära svårigheter 
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även för läsare I. Varken C eller I kunde t.ex. redovisa vems försäkring som 
betalar skador och vilka skador som ersätts. Texten är dock otydlig och inte 
heller jag kan ge en klar redovisning. Att texten ibland ger utrymme för 
egna tolkningar får till följd att det kan vara svårt att bedöma 
intervjupersonernas svar; ett svar skulle kunna vara rätt i sak även om det 
inte följer textens budskap. Intervjuerna tydde dock inte på att läsarna hade 
förkunskaper om trafikförsäkringar som de använde i sina svar. 
 
Den läsare som hade bil och körkort, I, kunde relatera till situationer som 
inte förklarades i texten. Läsaren frågade sig t.ex. vilka försäkringsregler 
som gäller om nycklarna sitter i bilen och ett barn tar bilen? Läsaren 
använde också sina förkunskaper om självrisk, men eftersom 
trafikförsäkringen normalt gäller utan självrisk är jag tveksam till om 
kunskaperna var relevanta i det här sammanhanget. I sade också att man kan 
få ersättning för skador om man kört på en stolpe – vilket texten också säger 
– förutsatt att man kan visa kvitton. Eftersom texten samtidigt säger att man 
inte får ersättning för skador på sin egen bil om man är skyldig till skadorna, 
är jag tveksam till om texten ledde läsaren in på rätt spår. Jag kan 
följaktligen konstatera att texten resulterade i flera obesvarade frågor. 
 
I denna text finns det en meningskonstruktion som gör texten svår att förstå, 
nämligen ”Om din bil har en trafikförsäkring och är med om en olycka  
får alla personer som blir skadade pengar”. Läsarna blev frågande och I 
kommenterade: ”Det är ju inte pengarna som blir skadade.” Här handlar 
svårigheten enligt min uppfattning om att syntaxen skapar oklarheter för 
läsarna. En sådan mening är enligt Platzak (1989) svårare än en mening som 
är entydig. Läsarna reagerade emellertid på meningskonstruktionen och sin 
egen tolkning av texten eftersom det är helt ologiskt att pengarna skulle bli 
skadade.  
 
C svarade fel på frågan om man måste ha en trafikförsäkring. Läsaren 
tycktes inte relatera ”Trafikskadelagen säger att…” till att man är skyldig att 
ha en trafikförsäkring (förutsatt att man har en bil som används i trafik). Jag 
bedömer att det är ogynnsamt för förståelsen att inleda lättlästa texter med 
att referera till lagar, vilket även texten om läkemedel gör. Fyra av de fem 
som läste dessa texter avkodade inte lagnamnen korrekt.  Som vi sett i 
teoriavsnittet störs läsningen om man måste lägga möda på att analysera 
detaljer i bokstäver och ord och det stjäl uppmärksamhet från förståelsen 
(Melin 1989a; Melin 1989b). 
 
Min bedömning är att man inte, till skillnad mot texterna om nyckelhålet 
och läkemedel, i första hand bör sträva efter att göra den här typen av texter 
kortare eller att beskriva innehållet mer översiktligt. Texten får inte ge 
utrymme för missförstånd och den får inte heller bli så översiktlig att den 
blir meningslös. Däremot bör innehållet bli klarare. Kanske är det bättre att 
fokusera mer på varför man ska ha en trafikförsäkring. 



 55 

8 Diskussion 
 

8.1 Resultatet 
Det går inte att dra säkra slutsatser om en enstaka texts begriplighet 
eftersom varje text lästes av så få personer. Däremot kan man i studien få 
indikationer om begripligheten och se mönster som är giltiga för samtliga 
texter. Sammanfattningsvis bedömer jag att begripligheten i texterna Fakta 
om läkemedel, Så här gör du om du vill ringa billigare samt Nyckelhålet är 
bilden som visar mager och fiberrik mat var tillfredsställande för fyra läsare, 
med undantag av enstaka detaljer. Man bör dock komma ihåg att läsare G 
hade förkunskaper om att välja telefonbolag som man inte kan förvänta sig 
att läsarna normalt sett har. 
 
Texternas begriplighet var däremot inte fullt tillfredsställande för övriga 
läsare. Läsarna A, B, D förstod det övergripande budskapet i texten 
Nyckelhålet är bilden som visar mager och fiberrik mat, men hade 
svårigheter med detaljer. Samma sak gällde D och E, som båda läste Fakta 
om läkemedel, samt I som läste Försäkring. C, förstod detaljer i texten 
Försäkring, men läsaren tycktes inte förstå det övergripande budskapet. 
Denna läsare hade inte förkunskaper om t.ex. bilinnehav och tycktes endast 
ha begränsade förkunskaper om försäkringar. 
 
Huruvida begripligheten är tillfredsställande kan man emellertid ha olika 
uppfattningar om. Man bör kunna acceptera att förståelsen blir olika djup 
beroende på vilket läsmål läsaren har (Gunnarsson, 1982, 1989a).  Man 
kanske också accepterar att en läsare som har lässvårigheter tillgodogör sig 
mindre av innehållet. Vidare kan man anse att det räcker med en någorlunda 
förståelse av nyckelhålet för att täcka vardagens behov, medan det krävs 
större förståelse av en text om försäkringar för att den ska vara till nytta. I 
denna studie anser jag emellertid att läsarna bör förstå i stort sett allt för att 
förståelsen ska vara tillfredsställande. Det ena skälet är att jag har försökt 
styra läsarna mot de läsmål som Gunnarsson benämner 4 och 5, vilket 
kräver relativt djup förståelse. Det andra skälet är att jag bedömer att 
innehållet i texterna kan vara relevant för intervjupersonerna. Därför bör 
texterna vara anpassade till deras förmåga att tillgodogöra sig innehållet. 
Följaktligen söker jag orsakerna till de svårigheter som läsarna mött hos 
texterna – inte hos läsarna.  
 
Vad är det då som innebär svårigheter för en del läsare? Det är bara vid ett 
tillfälle som jag kunnat se att den direkta orsaken låg i syntaxen. Det gällde 
meningskonstruktionen i texten Försäkringar som ledde till att ”skadade 
pengar” uppfattades som en fras. I övrigt indikerar resultatet att orsakerna 
är: ordval, abstrakta förklaringar och innehållsliga otydligheter i texten samt 
att texten krävde förkunskaper som läsaren inte hade. Dessa svårigheter är 
redan kända inom språk- och kognitionsvetenskap. Det intressanta är att det 
finns svårigheter trots att texterna bearbetats till lättläst. Det ska dock inte 
tolkas som att texterna är dåliga. Det visar snarare att det är svårt att skriva 
lättlästa texter. Det styrks av Melin (2004) som hävdar att det är lättare att 
tala om vad som gör en text svårläst än att tala om vad som gör den lättläst. 
Inte heller min studie – som har en explorativ karaktär med få undersökta 
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texter och få deltagare – kan lösa problemet. Därför vore det önskvärt att 
nya studier med fler deltagare tittade djupare på avgränsade områden. Nedan 
presenterar jag ett antal förslag på ämnen för fortsatt forskning. Jag ger även 
några förslag, som kan vara till praktisk nytta för informatörer och andra 
skribenter redan i dag, på hur lättlästa texter kan göras begripligare.  
 
Eftersom flera läsare inte förstod alla detaljer bedömer jag att en del texter 
skulle behöva göras ännu enklare för att fler läsare skulle få full behållning 
av dem. Jag tänker närmast på information i konkreta frågor som de flesta 
kommer i kontakt med i vardagen, t.ex. mat och medicin för att hämta 
exempel ur min studie. Ett tänkbart sätt vore att nivåindela denna 
samhällsinformation så att det finns en lätt version samt en lättare version 
som dessutom alltid bör ha bilder. Detta påminner om indelningen av 
böckerna på lättläst, de så kallade LL-böckerna, som har tre svårighetsnivåer 
(Centrum för lättläst, u.å). 
 
Ett alternativ till förslaget ovan vore att först presentera en mycket kort och 
enkel text som man bygger på med fördjupad information för dem som har 
intresse av samt förmåga att förstå en innehållsrikare text. Den korta, 
inledande sammanfattningen skulle tjäna två syften, dels ge information på 
en enklare nivå till dem som inte klarar den längre texten, dels lotsa in 
övriga läsare i fördjupningen. Läsarna skulle därmed få en kunskapsbas som 
de kan dra nytta av när de tolkar den djupare informationen. Detta förslag 
bygger på Josephsons (1989) och Gunnarssons (1989b) diskussion om hur 
förkunskaper och förväntningar påverkar hur vi förstår en text. 
 
Bilder saknas helt i de texter jag studerat, med undantag av 
nyckelhålssymbolen. Både Göransson (1986) och Wiman (2001) menar 
dock att bilder kan underlätta förståelsen av texten. Samma sak framkom i 
Renblads (2001) studie. Därför vore det intressant med forskning kring hur 
illustrationer skulle kunna stödja samhällsinformationen. Jag kan emellertid 
redan nu konstatera att texten om nyckelhålet skulle vara enkel att illustrera. 
Man bör även överväga att komplettera texten om läkemedel med bilder, i 
synnerhet som originalversionen är lång. Jag inser dock att det inte är helt 
lätt att illustrera det som intervjupersonerna hade vissa svårigheter med, 
nämligen biverkningar eller att läkemedel påverkar varandra. Även texten 
om trafikförsäkringen vore lämplig att illustrera.  
 
Centrum för lättläst rekommenderar att man inte ska ta kunskap för given i 
en lättläst text (Wiman, 2001). De lättlästa texter som används i denna 
studie kräver dock en del förkunskaper. Det är rimligt eftersom texterna 
annars skulle bli mycket omfattande och det nya och viktiga skulle dränkas i 
bakgrundsinformation. Men svårigheten är att avgöra vad som kan tänkas 
vara en rimlig förkunskapsnivå. Det tycks t.ex. inte vara nödvändigt att 
förklara att ett apotek är en affär där man köper medicin. Läsarna i denna 
studie hade nog också klarat sig utan en förklaring av vad en 
nummerpresentatör är. Däremot bör man förklara flera av de facktermer som 
används i texten om trafikförsäkringar, så vitt man inte bara vänder sig till 
dem som har erfarenhet av bilinnehav. Dessutom är abstrakta begrepp svåra 
att förstå. Innebörden av ord som ”påverka” verkade inte vara självklar och 
inte heller innebörden av ordet ”mager” i betydelsen låg fetthalt. Witting 
(1977) menar att man inte helt behöver avstå från abstrakta begrepp, men att 
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man måste ge dem ett konkret innehåll. Det vore därför intressant med 
forskning om hur de abstrakta begrepp som används inom myndighetssfären 
kan fyllas med ett konkret, begripligt innehåll. 

 
Att perspektivet har en avgörande betydelse för förståelsen har flera forskare 
påpekat i teoriavsnittet (Gunnarsson, 1982; Platzak, 1989; Melin, 2004). Det 
vore därför värdefullt att studera vilket perspektiv myndigheterna har i sina 
lättlästa texter och vilken betydelse det har för förståelsen. I avsnittet om 
materialet visade jag ett av de stycken som jag tog bort ur texten om 
läkemedel. Stycket handlade om att läkemedel kan ha olika namn fast de 
innehåller samma sak. Med utgångspunkt från teorier om perspektivets 
betydelse bedömer jag att begripligheten skulle bli högre om texten pekade 
på den nytta läsaren kan ha av informationen, t.ex. att man kan välja den 
billigaste medicinen eftersom de hjälper mot samma sjukdomar. Om man 
har nytta av informationen torde intresset öka och intresse är, som vi sett, 
gynnsamt för förståelsen (Witting, 1977; Göransson, 1986).  

 
Det är alltid bra att prova en text på målgruppen innan den anses färdig. Det 
kan ge en bild av hur texten förstås, vad läsarna tycker är intressant och om 
läsarna har de förkunskaper som texten kräver. Förkunskaper gynnar 
förståelsen, men eftersom vi tolkar ny information så att den passar in i våra 
förkunskaper kan de också leda till missuppfattningar (Araï, 2001). Här kan 
man dra en parallell till fenomenografins studier inom skolan där man 
försökt förstå hur elever uppfattar olika fenomen och därefter försökt 
bemöta eventuella missuppfattningar (Larsson, 1986). Genom en utprovning 
kan man dessutom få en uppfattning om hur personer som har en 
begåvningsnedsättning själva förklarar företeelser. Jag anser t.ex. att man 
kan hämta inspiration från en av intervjupersonernas förklaring till varför 
man ska tala om för läkaren om man redan äter mediciner: ”En del 
mediciner kan inte vara ihop med andra för då blir de förstörda.” Ett viktigt 
forskningsämne är därför att hitta metoder för utprovning av texter. 

 
Har man inte möjlighet att testa en text hos målgruppen kan ett 
analysverktyg hjälpa skribenten att upptäcka tänkbara svårbegripligheter. 
Jag kunde t.ex. reflektera över tänkbara svårigheter redan i den inledande 
textanalysen. Även detta vore ett viktigt forskningsämne: hur skulle ett 
analysverktyg för lättläst samhällsinformation kunna utformas och vilka 
kriterier skulle verktyget innehålla?7 

 

8.2 Reflektioner kring metoden 
Utöver svårigheter i texterna kan man lägga till ytterligare en tänkbar orsak 
till att läsarna inte tycktes förstå texterna helt och fullt, nämligen brister i 
metoden. Ett av de svåraste momenten i studien var att bestämma metoden. 
Jag frågade mig: Hur undersöker man om en människa har förstått en text? 
Hur ska jag kunna skilja mellan begripligheten i texten och läsarens 

                                                
7 Redan i dag kan myndigheter använda Klarspråkstestet för att testa språket i t.ex. 
broschyrer, rapporter eller beslut. Testet är dock inte inriktat på den typ av lättlästa texter 
som denna uppsats handlar om. Klarspråkstestet finns på regeringens webbplats, 
http://www.regeringen.se/sb/d/2984. 
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förkunskaper? Vilken metod är lämplig när deltagarna har en 
utvecklingsstörning? 
 
Det finns flera metoder för att studera läsförståelse, men jag såg 
begränsningar i var och en av dem. Efter mycket tankemöda bedömde jag att 
intervjuer var den metod, med vilken jag bäst skulle få fram svaren på mina 
frågeställningar. Jag är i efterhand nöjd med valet av metod även om den 
inte varit problemfri. Det svåra var framför allt att formulera begripliga 
frågor som inte var ledande. Ytterligare en svårighet var att flera av 
intervjupersonerna hade svårt för att uttrycka sina svar. Det fanns dessutom 
en gräns för hur många kontrollfrågor jag kunde ställa; jag ville naturligtvis 
inte att intervjun skulle uppfattas som en pressande utfrågning. 
 
Under intervjuernas gång blev det dessutom uppenbart för mig att 
förståelsen inte bara påverkades av texten, förkunskaper och förmåga att 
läsa, utan också av hur man läste: passivt utan att integrera den nya 
informationen med befintliga kunskaper, eller aktivt med avsikt att förstå. 
Många tycktes bortse från texten och svarade istället utifrån sina 
förkunskaper. Det kan hänga samman med att svaga läsare i regel läser 
passivt (Franzén, 2001). Det kan också hänga samman med att 
intervjupersonerna var koncentrerade på att delta i undersökningen i sig eller 
att de föredrog tyst läsning. Vid behov uppmuntrade jag därför 
intervjupersonerna att läsa texten tyst en gång till. Om någon annan vill göra 
en liknande undersökning skulle jag emellertid rekommendera att 
intervjupersonerna får läsa texten – ett stycke i taget – först tyst en gång och 
därefter högt en gång. 
 
När jag påbörjade uppsatsen var jag tveksam till att det skulle gå att 
standardisera frågor som är begripliga för alla deltagare och som skulle följa 
en naturlig rytm i samtliga intervjuer. Men om frågorna skiljer sig åt måste 
man vara försiktig vid tolkningen av resultaten. Det är inte heller givet att en 
följdfråga klargör, den kan ju också förvilla. Därför skulle jag tycka att det 
vore värdefullt att göra en intervjuundersökning som standardiseras i högre 
grad än min. Det är dock inte självklart att tillförlitligheten ökar; det är trots 
allt svårt att utforma frågorna så att de blir begripliga för alla. Dessutom 
kvarstår svårigheten med att objektivt utvärdera beskrivande svar 
(Reichenberg Carlström, 1995). 
 

8.3 Sammanfattande slutsatser 
Texterna lyckades oftast förmedla sitt övergripande budskap. Däremot 
misslyckades de med enstaka eller flera detaljer. Det tycktes framför allt 
bero på ordval, abstrakta förklaringar och innehållsliga otydligheter samt att 
texten krävde förkunskaper som läsarna inte hade. Dessa problem är i sig 
inte nya inom språkvetenskap och kognitionsvetenskap. Det intressanta är 
att vissa svårigheter kvarstår även i texter som bearbetats till lättläst.   
 
Eftersom det är svårt att hitta forskning som berör hur lättläst 
samhällsinformationen bör utformas, och deltagarna i min studie var alltför 
få för att resultatet ska kunna generaliseras, bör ytterligare forskning 
uppmuntras. Med utgångspunkt från resultatet av denna studie samt 
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befintliga teorier inom språkvetenskap och kognitionsvetenskap föreslår jag 
fortsatt forskning om 

• bilder som illustration till samhällsinformation 
• att fylla abstrakta begrepp med konkret innehåll 
• perspektivets betydelse i lättlästa texter 
• metoder för utprovning av texter 
• utformning av analysverktyg. 
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Sammanfattning 
 
I dag ställs det krav på att myndigheter ska ge ut viss information på lättläst 
svenska till grupper som har svårt för att läsa och förstå annan information. 
En av de målgrupper som denna information riktar sig till är personer med 
en begåvningsnedsättning. Det ställer särskilt höga krav på att texten är 
enkelt skriven och skribenten kan t.ex. inte utgå från att läsaren har 
förkunskaper eller kan förstå bildspråk. 
 
Det övergripande syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur 
myndigheternas lättlästa samhällsinformation kan göras begripligare för 
målgruppen personer med en begåvningsnedsättning. I studien undersöks 
fyra texter, med information som vi behöver i vardagslivet, från fyra statliga 
myndigheter. Studien försöker dels utröna hur begriplig den lättlästa 
samhällsinformationen är för målgruppen, dels vad det är som gör en text 
svår. Med utgångspunkt från svaren på dessa frågor förs en diskussion om 
hur texterna skulle kunna bli lättare att förstå för målgruppen. 
 
Undersökningen har en explorativ karaktär och forskningsansatsen är 
hermeneutisk. Studien utgår inte från någon vedertagen teori om lättläst 
samhällsinformation, men däremot utgör teorier inom språk-, kognitions- 
och handikappvetenskap en viktig bas.  
 
Studien består av en analys av innehållet i texterna. Textanalysen är 
framförallt avsedd att vara ett underlag för intervjuer och tolkningar av 
dessa. Analysen lyfter dock även upp tänkbara svårigheter i texterna. 
Studiens emiriska och viktigaste del består av intervjuer med tio personer ur 
texternas målgrupp. Samtliga personer hämtades från en skola för vuxna 
med en begåvningsnedsättning. Varje intervjuperson har fått läsa en text och 
därefter svarat på frågor om textens innehåll. Slutligen har jag jämfört om  
intervjupersonens svar stämmer överens med den tolkning jag gjort av 
textens budskap.  
 
Resultatet visar att texterna oftast lyckades förmedla sitt övergripande 
budskap, men att enstaka eller flera detaljer åsamkade läsarna svårigheter. 
Svårigheterna verkade bero på ordval, abstrakta förklaringar och 
innehållsliga otydligheter samt att texten krävde förkunskaper som läsaren 
inte hade. Att dessa faktorer kan leda till att förståelsen av en text försvåras 
är i sig inte nytt inom språkvetenskapen och kognitionsvetenskapen, men det 
intressanta är att svårigheter kvarstår även i texter som bearbetats till lättläst. 
Därför bör ytterligare forskning om lättläst samhällsinformation 
uppmuntras. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide avseende de fyra olika texter som förekom i 
studien 
 
Text 1: Nyckelhålet är bilden som visar mager och fiberrik mat 
Vad handlar texten om? 
Vad är livsmedel? 
Vad betyder bilden med nyckelhålet? 
Varför är en del mat märkt med nyckelhålet? 
Varför är det bra att äta mat med mycket fibrer och lite fett? 
Vad betyder det att en korv eller ost är mager? 
Vilka är varor är inte märkta med nyckelhålet? 
 
Text 2: Fakta om läkemedel 
Vad handlar texten om? 
Vad är läkemedel? 
Vad betyder det att ett läkemedel är receptfritt? 
Varför ska man berätta för läkaren om man redan äter någon medicin? 
Vad är biverkning? 
Vad ska man göra om man får problem  av sin medicin? 
Vad ska man göra om man hört eller läst i tidningen att den medicin man 
äter inte är bra? 
Vad är olagligt? 
Varför ska man bara köpa medicin på Apoteket och inte på Internet eller 
någon annanstans? 
 
Text 3: Så här gör du om du vill ringa billigare 
Vad handlar texten om? 
Vad är förval? 
Varför kan det vara bra att själv välja telefonbolag? 
Hur kan man ta reda på vilket telebolag som är bäst för en själv? 
Var kan man jämföra priserna? 
Vad ska man tänka på mer (än hur man ringer) när man väljer telebolag? 
Vad kan man göra när man har bestämt sig för att välja ett telebolag? 
Om det blir några problem  - vad kan man göra då? 
Vad betyder abonnemang? 
Vem skickar telefonräkning? 
Vad händer om man inte väljer ett telebolag? 
 
Text 4: Försäkring 
Vad handlar texten om? 
Vad är en försäkring? 
Varför ska bilen ha en trafikförsäkring? 
Om det händer en olycka – vad betalar en trafikförsäkring? 
Om det händer en olycka – vems försäkring betalar skadorna? 
Varför bör man ha andra försäkringar än bara trafikförsäkringen? 
Vem ska köpa trafikförsäkringen? 
När ska han/hon köpa trafikförsäkringen? 
Vad betyder det att man avställer sitt fordon? 
Måste man ha en trafikförsäkring? 
När kan man säga att man inte vill ha en trafikförsäkring? 
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Bilaga 2: Brev till de personer som anmält sitt intresse för att delta i 
studien 

 
Norrköping 4 april 2005 

 
 
Hej! 
 
Jag heter Lena Olsson Kihl. 
Jag studerar på Universitetet i Linköping. 
 
Nu ska jag undersöka 
om myndigheter är bra eller dåliga 
på att skriva lättläst information. 
Sen ska jag skriva en rapport om det. 
 
Jag vill gärna ha din hjälp. 
Jag vill veta vad du tycker 
om myndigheternas information. 
Är informationen lätt att förstå 
eller är den svår att förstå? 
 
Nästa gång som jag kommer hit till skolan 
har jag med mig texter 
som myndigheter har skrivit. 
Jag vill att du läser texterna. 
Sen pratar vi om texterna. 
Jag ställer också frågor till dig. 
 
Då kommer vi inte att sitta i klassrummet. 
Vi går till ett annat rum. 
 
Då har jag också med mig en bandspelare. 
Jag vill gärna spela in oss på band. 
Annars kanske jag glömmer vad du har sagt. 
Det är bara jag som ska lyssna på bandet. 
Ingen annan. 
 
Ingen får veta vad just du har sagt till mig. 
Jag kommer inte att skriva ditt namn 
i min rapport. 
 
Jag hoppas du vill hjälpa mig! 
 
Hälsningar 
 
 
Lena 
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Bilaga 3: Text 1 

�

Nyckelhålet är bilden som visar mager 
och fiberrik mat 

 

På många livsmedel finns det en bild av ett nyckelhål.  

Nyckelhålet betyder att livsmedlet innehåller mindre fett  

än andra livsmedel av samma sort eller att det innehåller mycket fibrer. 

 

Nyckelhålet hjälper oss att hitta de varor som är magra och fiberrika.  

Väljer vi mat med nyckelhål får vi också bra matvanor. 

 

Våra matvanor påverkar hälsan och många av oss skulle må bra av  

att äta mat med mer fibrer och mindre fett.  

 

Vissa sjukdomar, som till exempel övervikt, förstoppning, hjärt- och kärlsjukdom 

och vissa former av cancer kan bero på att vi äter fel. 

 

Vilka varor är nyckelhålsmärkta? 

I butikerna är den magra korven nyckelhålsmärkt.  

Bland ostarna hittar du de magra sorterna med hjälp av nyckelhålet. 

Och i brödhyllan ser du nyckelhålet på det fiberrika brödet.  

 

Det finns nyckelhålsmärkta färdiglagade rätter med litet fett.  

En del restauranger har rätter som är magra och nyckelhålsmärkta. 

 

Vilka varor är inte nyckelhålsmärkta? 

Varor som är magra av sig själva och innehåller litet fett eller mycket fibrer  

är inte märkta med nyckelhålet.  

 

Exempel på magra varor är: 

rent kött 

fågel 

fisk 
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Exempel på fiberrika varor är  

frukt 

grönsaker 

potatis  

rotfrukter. 

 

Vad krävs för att en vara ska vara nyckelmärkt? 

Det finns särskilda regler för hur mycket fett eller fibrer en produkt får 

innehålla  

för att få nyckelhålmärkas. 
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Bilaga 4: Text 2 

 

Fakta om läkemedel 

Vad är ett läkemedel? 
Läkemedelslagen säger att ett läkemedel 

är en vara som finns för att ge till människa och djur 

för att bota sjukdom, för att man inte ska bli sjuk, 

eller för att man ska få mindre problem av en sjukdom. 

 

Receptfria läkemedel 
En del läkemedel kan du köpa utan att du har fått 

recept av en läkare. 

De kallas receptfria läkemedel 

och finns för att du ska kunna hjälpa dig själv 

om du inte är allvarligt sjuk. 

 

Det är alltid viktigt att följa råden inuti förpackningen. 

En del läkemedel är receptfria i små förpackningar 

men du behöver recept om du ska köpa många. 

Om du behöver ta mycket av medicinen 

behöver du nog gå till en läkare istället. 

  

Läkemedel påverkar varandra 
Om du tar flera läkemedel samtidigt 

kan de påverka varandra på olika sätt. 

Det kan göra att de inte hjälper som de ska. 

Det är viktigt att du alltid berättar för din läkare 

om du äter annan medicin, också naturläkemedel. 

Du kan också fråga på apoteket 

om hur olika läkemedel påverkar varandra. 

Titta alltid på pappret i medicinförpackningen. 

Där står hur medicinen påverkas av annan medicin. 
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Biverkningar 
Läkemedel hjälper inte bara mot sjukdomen. 

De kan också ge biverkningar. 

Alla läkemedel kan ge biverkningar. 

En biverkning är när läkemedlet verkar 

på ett sätt som du inte vill. 

En biverkning kan till exempel vara ont i magen, utslag eller trötthet. 

Biverkningar kan vara olika för olika läkemedel 

och olika personer kan få olika problem. 

Får du problem av din medicin måste du kontakta 

läkaren som skrev ut receptet på medicinen. 

Titta alltid på pappret i medicinförpackningen. 

Där står om medicinens biverkningar. 

 

Läkemedel i tv, radio och tidningar 
Många tycker att det är intressant med läkemedel. 

Därför skriver de om det i tidningar 

och gör program om det i tv och radio. 

Ofta är det bra information som stämmer. 

Men det finns också mycket information om läkemedel 

i tv, radio och tidningar som inte stämmer. 

Om du blir orolig av något du läst, 

sett på tv eller hört på radio om läkemedel 

ska du prata med din läkare. 

Det är inte bra att själv sluta ta sin medicin 

för att de till exempel har sagt på tv att den inte är bra. 

Du kan läsa mer om läkemedel i tv, radio och tidningar 

och på internet. 
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Olaglig försäljning av läkemedel 
Bara apoteket får sälja läkemedel 

Svensk lag säger att bara apoteket 

får sälja läkemedel i Sverige. 

All medicin som säljs på apoteket är kontrollerad. 

Medicin som säljs olagligt 

kan innehålla vad som helst. 

Den kan vara dålig och inte fungera alls 

och den kan till och med vara farlig. 

Tullen har rätt att ta och förstöra läkemedel 

från utlandet som de hittar. 

Därför är det farligt att beställa läkemedel 

från internet. 
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Bilaga 5: Text 3 

Så här gör du om du vill ringa billigare 
 
Det går att ringa billigare. 

Du kan tjäna pengar på att välja ett telebolag 

som tar mindre betalt för telefonsamtalen.  

 

Europeiska unionen EU har bestämt 

att alla som bor i EU-länderna ska kunna välja telebolag. 

Telebolagen måste nu tävla med varandra 

för att många människor ska välja att ringa med dem. 

Därför har det blivit billigare att ringa. 

 

Post- och telestyrelsen ska se till att de olika telebolagen 

följer lagar och regler. 

 

Vad är förval? 
Förval betyder att du kan välja vilket telefonbolag 

du vill ringa med. 

När du har valt ett telebolag kopplas alla dina 

telefonsamtal genom det telebolaget, 

men du har kvar ditt fasta abonnemang hos Telia 

och får också räkning från Telia. 

 

Hur väljer jag? 
Fundera först på hur du brukar ringa 

Ringer du ofta till andra länder? 

Ringer du ofta till mobiltelefoner? 

Brukar du surfa på Internet? 

Telebolagen har olika priser. 
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Fundera också på när du ringer mest. 

Olika telebolag har olika tider 

när det är billigare att ringa. 

Det kan vara tidigt på morgonen, sent på kvällen 

eller på helgen. 

 

Fundera på hur många samtal du ringer. 

Telebolagen tar betalt för att öppna linjen 

varje gång du ringer. 

Det kostar ibland olika mycket hos olika telebolag. 

 

Du kan välja två olika telebolag. 

Du kan välja ett telebolag om du vill ringa till andra länder. 

Du kan välja ett annat telebolag för att ringa 

till mobiltelefoner och vanliga telefoner i Sverige 

och för att surfa på Internet. 

 

Hur vet jag vilka telebolag som är billigast? 

På Post- och telestyrelsens hemsida kan du se 

hur mycket det kostar att ringa med olika telebolag. 

Adressen är www.pts.se 

Gå vidare till Prisjämförelser. 

 

Tänk på det här också 
Olika telebolag kan ha olika service. 

Ta reda på om nummer-presentatör  

och andra plustjänster finns kvar när du byter. 

En nummer-presentatör gör 

att du ser vem som ringer till dig. 

Ta reda på vilken service du kan få från telebolaget. 
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Ta också reda på vad du kan få för hjälp 

om det blir problem. 

Har telebolaget en kundtjänst som svarar snabbt 

om du vill ringa och fråga något? 

 

Hur ringer jag när jag har valt telebolag? 
Du ringer precis som vanligt. 

 

Vad gör jag när jag har bestämt mig för ett eller två telebolag? 

Då ringer du till det eller de telebolag som du vill välja. 

Telebolaget skriver till Telia. 

Du får sedan ett brev från Telia. 

I brevet står det vilket telebolag du har valt 

och när du börjar ringa med det telebolaget. 

 

Det räcker att ringa till det telebolag du väljer. 

Men det är bra om du får ett papper 

där det står vad ni har kommit överens om. 

Du kan behöva ett sådant papper om det blir problem. 

 

Vad gör jag om det blir problem? 
Då ringer eller skriver du till telebolaget. 

Konsumentvägledaren i kommunen kan hjälpa dig 

om du inte kommer överens med telebolaget. 

 

Kan jag ringa med flera telebolag? 
Ja, du kan tillfälligt ringa med ett annat telebolag. 

Det är kanske ett telebolag som är extra billigt 

när du vill ringa till ett särskilt land. 

Då kan du bli prefixkund hos det telebolaget. 

Det betyder att du måste slå in några extra siffror 

före det vanliga telefonnumret när du ringer med det telebolaget. 
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Vad är direktanslutning? 
De flesta som bor i Sverige är direktanslutna till Telia. 

Det betyder att du har ett abonnemang hos Telia. 

Det är Telia som äger telefonledningarna in till ditt hus. 

Det är Telia som ser till att du har ett telefonnummer. 

Därför har du kvar samma telefonnummer 

när du väljer ett annat telebolag. 

 

Vem skickar telefonräkningen? 
Du får en telefonräkning för abonnemanget. 

De flesta får den räkningen från Telia. 

Du får också en räkning för de telefonsamtal du har ringt. 

Den räkningen får du från de telebolag som du har valt. 

 

Kan jag byta telebolag? 
Ja, du kan byta telebolag så ofta du vill. 

Det är gratis att byta. 

Ring det telebolag som du vill ringa med. 

 

Vad händer om jag flyttar? 
Om du byter telefonnummer måste du tala om det 

för både Telia och det telebolag, 

som du har valt. 

 

Vad händer om jag inte väljer telebolag? 
Du fortsätter att ringa alla dina samtal med 

det telefonbolag som du är direktansluten till. 

De flesta är direktanslutna till Telia. 
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Bilaga 6: Text 4 

Försäkring 
Här kan du läsa om vad trafikförsäkring är. 

Du kan läsa om när du ska köpa en sådan 

och vad som händer om du inte gör det.  

Vad är en trafikförsäkring? 
Trafikskadelagen säger att alla motorfordon till exempel bil, motorcykel,  

lastbil eller buss, 

som ska användas i trafik ska ha en trafikförsäkring. 

Du kan köpa till andra försäkringar om du vill. 

 

Här är några exempel på hur trafikförsäkringen fungerar: 

Om din bil har en trafikförsäkring och  

är med om en olycka  

får alla personer som blir skadade pengar. 

Du får mindre pengar  

om du har varit med om att skapa olyckan  

genom att vara full eller oförsiktig i trafiken. 

 

Om det är du som är skyldig till olyckan  

är det din trafikförsäkring som får betala skadorna. 

Är den person som du har krockat med  

skyldig till olyckan är det  

hans eller hennes trafikförsäkring  

som ska betala skadorna. 

Om du krockar med något annat som till exempel  

en lyktstolpe, 

får du oftast skadorna betalade av din trafikförsäkring. 

 

Det kan vara bra att veta 

att du inte får pengar för skador på din bil 

eller på det som du har haft i bilen  

om du själv är skyldig till skadorna. 
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Om du bara har en trafikförsäkring  

får du inte pengar för om någon har sönder din bil,  

om det brinner i bilen eller om något i bilen  

blir stulet. 

Då måste du ha andra försäkringar också. 

Vem ska köpa en trafikförsäkring? 
Det är fordonets registrerade ägare  

som ska köpa en trafikförsäkring. 

Det vill säga den person som står inskriven som ägare  

i Vägverkets register.  

När ska du köpa en trafikförsäkring? 
Du ska köpa en trafikförsäkring 

när du blir ägare till ett motorfordon. 

Försäkringen ska börja gälla från samma dag  

som du köper ditt fordon. 

 

Om du har avställt ditt fordon behöver du  

ingen trafikförsäkring. 

Att avställa sitt fordon betyder att man  

inte använder det. 

När ska din trafikförsäkring sluta att gälla? 
Du kan säga till att du inte  

vill ha din trafikförsäkring längre 

när du säljer ditt fordon, 

om du ställer av ditt fordon, det vill säga  

slutar att använda det, 

om du avregistrerar fordonet, 

eller om du köper en ny trafikförsäkring  

av ett annat bolag.  
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Vad händer om du inte har någon trafikförsäkring? 
Om du inte har köpt en trafikförsäkring  

får Trafikförsäkringsföreningen veta det. 

De ser till att du får betala en högre avgift  

än vad du annars skulle ha betalat. 

Man måste nämligen ha en trafikförsäkring säger lagen 

 

 
 

 


