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1 Sammanfattning  
 
Klarar 8 Sidor konkurrensen? En jämförande analys av informationsvärdet i 8 Sidor, Dagens 
Nyheter och Metro. 
   Uppsatsens syfte är att ta reda på hur 8 Sidor klarar konkurrensen informationsmässigt jämfört 
med D N och Metro. Jag har två hypoteser. Den första är att eftersom 8 Sidor är skriven på lättläst 
svenska, kanske inte informationsvärdet är lika högt i den jämfört med DN och Metro? Min andra 
hypotes är att en lättläst tidning sammantaget ger målgruppen mer information, oavsett vilken av 
artiklarna som faktiskt innehåller mest information. Det grundar jag på att språket i 8 Sidor är 
enklare och därför mer lättillgängligt för läsarna. Läsarna kan alltså förstå och ta åt sig större delar 
av innehållet i 8 Sidor än i de andra tidningarna. Undersökningen behandlar en artikel ur varje 
tidning med samma nyhet. Därför ger resultatet en indikation snarare än ett generaliserbart 
resultat. 
   För att ta reda på hur artiklarna håller sig till varandra har jag dels gjort textanalyser, dels 
intervjuat 8 Sidors målgrupp som är skolelever, personer med svenska som andraspråk och 
personer med utvecklingsstörning. 
   Resultatet visar att intervjupersonerna är mest positivt inställda och att de mindes mest av 
8 Sidor. Läsarna går inte miste om särskilt mycket information genom att läsa 8 Sidor. 
Informationsvärdet är högt även i 8 Sidor och klarar konkurrensen bra. Resultatet från 
textanalyserna visar också att 8 Sidor är mest lättläst. Däremot uppfattar sannolikt många läsare att 
flytet är sämre i 8 Sidor. Det beror på att varken tankehopp eller information lämnas för att läsas 
mellan raderna. Med det menas att 8 Sidor måste skriva ut precis allt för att bli tydligt nog. Det i 
sin tur kan göra att texten upplevs mindre smidig och mindre lättläst, framför allt för vana läsare. 
I stället presenterar 8 Sidor all information för att underlätta för målgruppen. För exakta svar och 
värden, läs under ”resultat” i uppsatsen.  
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2 Inledning 
 
Klarar en lättläst tidning konkurrensen innehållsmässigt med etablerade dagstidningar som 
Dagens Nyheter och Metro? Tidningen 8 Sidor vill anta utmaningen att jämföras. 8 Sidor är skriven 
på lättläst svenska. Det innebär att artiklarna oftast är kortare, har kortare rader och enklare ord. 
Den finns både i pappersform och på webben. För att jämföra tidningarna tar jag hjälp av mina 
kunskaper i informationsdesign och 8 Sidors målgrupp. 
   Vidare ska jag ta reda på hur mycket information som försvinner i en tidningsartikel ur 8 Sidor, 
jämfört med tidningarna Dagens Nyheter och Metro. 8 Sidor produceras av stiftelsen Centrum för 
lättläst, som är uppdragsgivare för uppsatsen. Centrum för lättläst vänder sig till människor som 
har lässvårigheter eller är otränade läsare. Deras texter ska vara lätta att ta sig igenom och lätta 
att förstå (www.lattlast.se). 

2.1 Lättläst 
Lättläst är: 

• till för de som har svårt för att läsa (Sundin, 2007:85). 
• berättar bara det läsaren behöver veta. Överflödig informations undviks (Sundin, 

2007:85). 
• att anpassa texterna till målgruppen (Sundin, 2007:85). 
• till för personer som inte når upp till grundskolans krav på läsförmåga 

(www.regeringen.se).  
 
I Lättläst –så funkar det refererar Maria Sundin till ett förslag från regeringen. Förslaget säger att 
alla ska ha tillgång till det svenska språket på en nivå som de kan förstå, det vill säga lättare 
svenska, vilket också är syftet med lättläst. Verkligheten visar att många har svårt att förstå de 
svåraste varianterna av svenskan (Sundin, 2007:13).  
   Lättläst är till hjälp för alla som har svårt att avkoda ord, för personer med dåligt 
korttidsminne och för den som vill läsa böcker, men är ovan (Sundin, 2007:163). 
 
I den här uppsatsen kommer jag endast att analysera en artikel ur vardera tidning. Därför 
kommer resultatet endast ge en fingervisning om hur tidningarna förhåller sig till varandra. 
Något generaliserbart resultat kommer därför inte att presenteras.  
 
Centrum för lättläst använder begreppet ”normal text” i motsats till en som är lättläst 
(www.lattlast.se). Den definitionen använder jag också i uppsatsen. Jag kommer även att 
använda begreppet ”normalläsare” för att beskriva 8 Sidors, DNs och Metros typiska läsare. 
 
Lättläst behövs. Det talas över 150 olika språk i Sverige och många som invandrar hit i vuxen 
ålder lär sig aldrig läsa information från myndigheter och företag. När de läser behöver de ofta 
hjälp med förkunskaper, sammanhang och ordförklaringar (Sundin, 2007:15,164).  
 

2.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att för Centrum för lättläst räkning, jämföra rapporteringen av en specifik 
nyhet i 8 Sidor, Dagens Nyheter och Metro. Fullständiga artiklar, se bilaga 1. Den nyhet jag har valt 
är det ryska presidentvalet som ägde rum 2 mars 2008. Min hypotes är att 8 Sidor som är skriven 
på lättläst svenska, inte ger samma mängd information vad gäller fakta, antal exempel med 
mera, som DN och Metro gör. Det grundar jag på att tidningen använder enkla ord och skriver 
korta texter. Å andra sidan finns det argument som talar för ett positivt resultat för 8 Sidor. Gör 
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de enkla orden och de kortare texterna att läsare minns mer än från de andra tidningarna? Det 
kan ju vara så att artiklar i DN är så svårlästa och så långa att läsare får svårare att redogöra för 
vad artiklarna handlar om? Om en DN-text exempelvis innehåller 50 fakta, men läsarna bara 
förstår eller minns hälften, blir bara 25 antal fakta värdefulla. Om en 8 Sidor-text innehåller 25 
antal fakta och läsarna kan redogöra och minns alla, blir kontentan att läsarna får ut lika mycket 
av texterna.  

2.3 Avgränsningar  
• Jag kommer bara att analysera och jämföra en artikel ur varje tidning. Därför kommer 

arbetet endast att ge en indikation om hur tidningarna förhåller sig till varandra. 
• Analyserna inkluderar endast text.  
• Intervjuer med normalläsare från DN och Metro finns inte med i arbetet. Eftersom 

uppdraget kommer från Centrum för lättläst är det innehållet i deras tidning som är 
utgångspunkt. Därför ligger DNs och Metros läsargrupp utanför ramen för arbetet.  

• Varje intervjuperson läser en av artiklarna. Det skulle inte vara någon mening att läsa 
alla tre, eftersom de skulle ha lärt sig svaren på intervjufrågorna efter första texten. 
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3 Bakgrund  
 
Jag fick upp ögonen för lättläst svenska när vi i en kurs hösten 2008 fick besök av stiftelsen 
Centrum för lättläst. När de sedan blev dags för utbildningens slutuppgift, fick jag chansen att 
arbeta vidare med Centrum för lättläst. De skriver om olika typer av texter till lättläst svenska och 
ordnar kurser i att skriva lättläst (www.lattlast.se). Mitt uppdrag passar bättre som uppsats än 
som examensarbete, eftersom ämnet är av utredande karaktär och att utreda och analysera 
befintligt informationsmaterial, inte att ta fram någon egen artefakt.  
 

3.1 Centrum för lättläst / 8 Sidor 
8 Sidor använder större teckengrad än vanliga dagstidningar, har kortare meningar och innehåller 
inga svåra eller ovanliga ord. Tidningen förutsätter inte att läsarna har förkunskaper (8 Sidor –
lättlästa nyheter, broschyr). Chefredaktör Mats Ahlsén berättar att redaktionen har 
morgonmöten där de bestämmer vilka nyheter som är intressanta att skriva om. Utrymmet är 
begränsat då tidningen oftast bara innehåller åtta sidor och kommer ut en gång i veckan. Det 
medför att nyheter inte kan följas upp alltför noggrant och ofta (Ahlsén, 2008-03-31). 
   Enligt Centrum för lättläst rapporterar 8 Sidor om nyheter som är anpassade till målgruppen, utan 
att viktig information går förlorad. Andra tidningar utgår från att läsare har förkunskaper. 8 Sidor 
ger en ingång till ämnet och ger läsaren nödvändig information. 8 Sidor är inte lika heltäckande 
som exempelvis DN men ger ändå en bred och tydlig bild av vad som händer i omvärlden 
(Bohman, 2008-03-25). 

3.2 DN  
Enligt Bengt Falkkloo, journalist, information & PR på DN, har tidningen ingen speciell 
målgrupp, utan riktar sig till alla läskunniga. Falkkloo refererar till grundaren Rudolf Wall som 
sagt att tidningen var ämnad för vanligt folk. Enligt DN:s läsarundersökningar har de sju 
kategorier läsare mellan 15 år och uppåt. De är skolungdomar, unga barnfamiljer, högutbildade 
singlar, barnfamiljer, tonårsföräldrar, högutbildade äldre och  
pensionärer 65 år och uppåt (Falkkloo 2008-03-26). 

3.3 Metro 
Om Metro kan man läsa att deras nyheter är sammanfattade och komprimerade 
(Hellspong & Ledin, 1997:81). Enligt Ylva Malmberg, analytiker på Metro, är deras 
normalläsare unga människor under 40 år som är på väg. De lever ett aktivt liv och 
rör sig på stan, män som kvinnor. Tidningen är tillräckligt kort för att kunna läsas 
från pärm till pärm på väg till jobbet (Malmberg, 2008-03-25). 
 

3.4 Tidigare forskning 
Det finns mer än bara forskning att ta del av i ämnet lättläst. Lättläst används redan i svenska 
tidningar, på webbplatser och förekommer internationellt. Litteraturen jag har tagit hjälp av i det 
här arbetet är bland annat kurslitteratur, hjälp av en bibliotekarie på Mälardalens högskola och 
genom sökningar på Internet och Centrum för lättläst hemsida. Bland annat har jag använt: 
 
Lättläst – så funkar det, av Maria Sundin, är skriven så sent som 2007. Den användes som 
kurslitteratur i kursen Lättläst och avlyssnat som inspirerade mig att skriva den här uppsatsen. 
Den är konkret och ger tydliga exempel på skrivtips för lättlästa texter. Det finns checklistor, 
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exempel från verkliga situationer, intervjuer med människor som av olika anledningar läser 
lättläst.  
   Ett samtal ur boken mellan Maria Sundin och Torbjörn Lundgren, författare och dyslektiker, 
vill jag lyfta fram. Torbjörn är styrelseledamot i Centrum för lättläst och i Tal- och 
punktskriftsbiblioteket och aktiv i föreningen Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter. 
Enligt Torbjörn pågår en debatt om vad som får kallas lättläst eller inte. Bland annat säger han att 
”det är enkelt att krångla till enkelt budskap men svårare att förenkla ett komplicerat budskap”. 
Han tycker att svåra ord kan stå kvar i texter, om de förklaras med exempelvis ordlista. Han 
menar också att begriplighet i text är beroende av hur intresserad en läsare är av innehållet.  
   Anmärkningsvärt är att Torbjörn frågar sig om lättläst verkligen är användbart för målgruppen. 
Han funderar på om lättläst lämpar sig bättre till vana läsare som är duktiga på att se vad som är 
viktigt i en text. Diskussionen fortsätter. 
 
 
Monica Reichenberg Carlström från Göteborgs universitet är forskare vid institutionen för 
pedagogik och didaktik. Hon har skrivit avhandlingen Att på svenskarnas språk förstå Sverige 
Invandrarelever och språket i gymnasiets SO-böcker som undersöker hur invandrarelever klarar 
skolgången. De läromedel som eleverna använder kräver baskunskaper i svenska, vilket gör att 
många invandrarelever har svårt att förstå vad de läser om. Reichenberg Carlström söker svar på 
följande frågeställningar: 
 

• Hur svårt är språket i läroböcker i historia, samhällskunskap och religionskunskap? 
• Vad är det som gör språket i läroböcker i historia, samhällskunskap och religionskunskap 

svårt? 
• Finns det språkliga kategorier i läroböcker i historia, samhällskunskap och 

religionskunskap som gör dem särkskilt svåra för andraspråksinlärare? 
 
Vidare är syftet med avhandlingen att visa och undersöka om språket i SO-läroböcker i sig utgör 
en speciell svårighet i läroböcker. Vad som gör att språket är komplicerat undersöks också. 
 Meningslängd och ordlängd är två faktorer som redan undersökts i många studier. Utifrån detta 
kan man konstatera att en varierad meningslängd underlättar läsningen. Till sina egna 
undersökningar har Reichenberg Carlström bland annat använt sig av enkäter som metod.  
   När det gäller läroböckernas svårighetsgrad skriver hon att de skulle vinna på att skrivas på mer 
lättläst svenska med ett språk som är bättre anpassat till målgruppen än vad det är idag. Då skulle 
läroböckerna bli mer tillgängliga för eleverna.   
 
 
Lena Olsson Kihl, Linköpings universitet 2005 har skrivit D-uppsatsen Hur begriplig är den lättlästa 
samhällsinformationen? Det är en studie om läsförståelse hos vuxna med utvecklingsstörning. Enligt 
henne är ämnet outforskat men hon söker svar på följande frågeställningar: 

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

• Vad är det som gör en text svår för dessa personer? 
 
Studien innehåller intervjuer och har ett hermeneutiskt forskningsperspektiv. Hon argumenterar 
för- och emot sina egna arbetssätt. Uppsatsen behandlar psykologi inom läsning, läs- och 
skrivsvårigheter, att skriva lättläst och metoder för läsförståelse. Hon provar ut texter på 
målgrupper och kommer fram till att det är svårt att få svar på hur begripliga enskilda texter är. 
Försöket inkluderat för få personer för det. Däremot får hon fram mönster som kan appliceras 
på alla texter hon provat ut. Svårigheter i texter finns i syntax, men också i ”ordval, abstrakta 
förklaringar och innehållsliga otydligheter i texten samt att texten krävde förkunskaper som 
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läsaren inte hade”. Det är intressant att texterna innehåller svårigheter trots att de är skrivna på 
lättläst svenska. Det förklarar hon med att det är svårt att skriva lättläst, snarare än att texterna är 
dåliga.  
   Sammanfattningsvis är den här uppsatsen enligt min uppfattning en gedigen undersökning som 
har hjälpt mig framåt i mitt eget arbete. 
 
 
Lättläst finns även etablerat internationellt i nätverket Easy-to-Read Network. Internationella 
forskare, förläggare, journalister och författare samlas i Barcelona. Från Sverige kommer bland 
andra Mats Myrberg, läsforskare och Mats Ahlsén, chefredaktör för 8 Sidor. Lättläst är en 
demokratisk fråga och ska vara tillgängliga för alla. Med nätverket hoppas man nå ut till fler 
(www.lattlast.se, 2008-05-22). 
 
 
 



 
 

11 

4 Problemformulering  
 
Jag vill med den här uppsatsen ta reda på om 8 Sidor ger samma mängd information till läsarna 
som DN och Metro gör, trots att 8 Sidor är lättläst. Jag kommer också att ta reda om 8 Sidor är 
målgruppsanpassad eller inte.  

4.1 Frågeställningar 
Min primära frågeställning är: 

• Hur mycket information går man miste om genom att läsa den lättlästa artikeln ur 
tidningen 8 Sidor, jämfört med artiklar om samma nyhet i dagstidningar Dagens Nyheter 
och Metro? 

 
Mina sekundära frågeställningar är: 

• På vilket sätt skiljer sig dessa artiklar åt? 
• Vilken av texterna har störst informationsvärde för målgrupperna? 

 

4.1.2 Varför är det här problemet intressant att utforska? 
Uppdragsgivaren vill att jag undersöker huruvida 8 Sidors artiklar ger samma mängd information 
eller inte, som DN och Metro gör. Mitt resultat kan visa att 8 Sidor redan är målgruppsanpassade 
eller att de behöver se över upplägget av artiklarna. Ett positivt resultat för 8 Sidors del ger 
tidningen argument för att få skolor att prenumerera. Idag har de Metro som konkurrent, 
eftersom båda tidningarna har korta texter och för att Metro är gratis och mer lättillgänglig. 
    Så många som 25 procent av Sveriges vuxna befolkning når inte upp till grundskolans 
läskrav.1 Eftersom siffran är hög, är det lätt att förstå hur viktig lättlästa tidningar, böcker och 
information från kommuner och myndigheter är. Centrum för lättläst menar att de genom sina 
lättlästa texter bidrar till ett mer demokratiskt samhälle (www.lattlast.se). Den här uppsatsen 
kommer att ge en indikation om Centrum för lättläst lyckas med sitt uppdrag eller inte. För att ta 
reda på det, tar jag 27 intervjupersoner till hjälp och granskar texterna.  

4.1.3 Målgrupper  
För att ta reda på vilka ramar man arbetar inom, är det viktigt att ta reda på vilka som ingår i 
målgruppen och vilka förutsättningar de har (2004:270). 8 Sidors målgrupp är skolelever i 
högstadiet och gymnasiet, vuxna med utvecklingsstörning och personer med svenska som 
andraspråk (Bohman, 2008-03-06). För många ungdomar och unga vuxna kan texter som är 
skrivna på standardsvenska vara för svåra. En anledning till det kan helt enkelt vara brist på 
träning (Sundin, 2007:167). 
   Personer med utvecklingsstörning har svårt med läsförståelse. Därför bör texter som är 
riktade till dem bara innehålla det viktigaste utan onödiga detaljer och exempel. De föredrar 
identiska ord framför synonymer och så få inblandade personer som möjligt för att de inte ska 
blanda ihop informationen (Sundin, 2007:159ff).   
   För alla tre delmålgrupper, framför allt för personer med utvecklingsstörning och personer 
med svenska som andraspråk, gäller att de har svårt att förstå innebörden av bildspråk som ofta 
tolkas bokstavligt (Sundin 2007:118).  

                                                
 
1 Ett av kraven är att klara av att läsa en artikel ur exempelvis DN och sen kunna återberätta den (Boman, 2008-03-25). 
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Målgruppsanpassning är grundläggande för informationsdesign. Det gäller att använda ett 
lämpligt språk och rätt layout. Om man inte känner till målgruppen, är det svårt att skapa 
struktur i det material som det är avsett för (Pettersson, 2004:270). 
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5 Teori 
 
När vi läser och förstår text är det många delmoment som hjärnan ska klara av innan texten är 
förstådd. Till att börja med underlättar det om vi har förkunskap och om vi är vana att avkoda 
ord. Avkoda är att läsa bokstav för bokstav och koppla ihop den nya informationen med den 
information som redan finns. När ordet är avkodat kan vi uttala och avgöra vad det betyder. 
Läser man till exempel ordet stol förstår hjärnan att det är något man kan sitta på. Ju fortare vi 
känner igen ordet, desto fortare går avkodningen. När avkodningen är klar, tar förståelsen vid. 
Med förståelse kan orden sättas i sitt sammanhang tillsammans med de andra orden i texten. Det 
är också viktigt att känna till satser och meningars uppbyggnad, bildspråk och underförstådda 
budskap. En text som vi förstått kommer vi ihåg och har dessutom lärt oss något av. 
Avkodningen och förståelsen pågår parallellt när vi läser (Sundin, 2007:54).   

5.1 Svåra och lätta texter 
Cirka 25 procent av Sveriges vuxna befolkning når inte upp till en läs- och skrivnivå som 
motsvarar årskurs nio (Skolverket, 2008-05-12). Därför är det viktigt att ta reda på mer om 
lättläst och undersöka vad som kan göras åt saken. Melin menar att lättlästhet är viktigt att ta 
med i språkpsykologins läsforskningsresultat. I forskningen har det bland annat visat sig att det 
är lättare att tala om vad som gör en text svårare, än vad som gör den lättläst (2004:67). 
   I en diskussion om lättläst refererar Melin till Bodanis om att svårt språk inte bara är svåra 
texter och svåra ord, vilket man kanske kan tro. En närmare eftertanke visar att det finns 
förståeliga texter om komplicerade ämnen men också tvärtom enkla ämnen med tillkrånglat 
språk som gör det svårförståeligt (Melin, 2004:67). 

5.1.2 Att läsa och minnas en text 
När en text flyter på bra och går lätt att läsa, beror det troligtvis på att meningarna har bra 
innehållsligt samband. De har bundits ihop på ett sätt som gör att texten upplevs logisk. Det 
kan exempelvis vara ord eller personer som återkommer och underlättar för läsaren att förstå 
handlingen. Det finns flera olika typer av dessa sätt att binda ihop text men den vanligaste kallas 
för inferens (Melin, 2000:76). Utan inferens skulle texter ofta bli osammanhängande och fulla av 
luckor där information saknas. Som läsare fyller man alltså i med egna tankar om skribenten 
missar eller medvetet lämnar öppet för viss information. För att göra det använder vi oss av 
kunskaper om verkligheten (Hellspong & Ledin, 1997:128). Om skribenten kan mycket om 
ämnet, finns det risk att den tar för givet att läsaren förstår lika bra som sig själv. Det kallar 
Sundin för tankehopp (2007:122).  
   När vi återberättar texter jobbar hjärnan med att dela upp informationen och försöker 
bearbeta en del av innehållet i taget. Att återberätta går lättare om vi har viss förkunskap, vilket 
vi ofta har. Om ett brev vi får har en synlig avsändare, börjar vi gissa oss till vad det står i 
brevet. Ett annat exempel är att vi ofta vet vad delarna i en tidning innehåller och således vet 
vad som komma skall. Om inte, försöker vi bilda oss en uppfattning om vad det är vi läser och 
söker efter avslöjande ledtrådar (Melin, 2004:37).  
 
Nominalkvot (NQ), är ett mått på hur mycket information en text innehåller eller hur 
informationspackad den är (Melin, 2000:48). För att räkna ut NQ använder man formeln:  
 

NQ = substantiv + particip + prepositioner /  verb + pronomen + adverb  
(Melin, 2004:70).  

 



 
 

14 

De tre förstnämnda ordklasserna är så kallade informationsbärare och har högre 
informationsvärde än de andra tre. Det innebär att texter som med många informationsbärande 
ordklasser kan upplevas mer betungande att läsa. Då kallas det att de har tätt informationsvärde 
eller är tätt packade. Motsatsen är en tunt packad text. Den uppfattas lättare att läsa och lättare 
att komma ihåg än vad en tungt packad text gör (Melin, 2004:66).  
 
Melin refererar till Chomsky och Miller & McKean om forskning inom språkpsykologin. Vi 
människor uttrycker oss olika i tanke och tal/skrift. När vi tänker gör vi det i ganska enkla 
meningar, så kallade djupstrukturer. Men i tal och skrift uttrycker vi oss i så kallade 
transformerade ytstrukturer. Det innebär att vi omvandlar meningarna innan vi säger eller 
skriver ner dem. Vi gör dem helt enkelt svårare och ju fler omvandlingar en mening går igenom, 
desto längre tid tar det att både säga och förstå den. Melin exemplifierar: 
  

Djupstruktur: Betjänten mördade greven. 
 Ytstruktur: Det var av betjänten som greven mördades. 
 
Även om Melin beskriver detta som allmänt övergivna teorier, finns det ändå tydliga samband 
mellan komplexa meningar och förlängd lästid. Det gäller framförallt de meningar som 
anstränger korttidsminnet (Melin, 2004:68f).  

5.1.3 Långa ord 
För att ta beslut om egennamn med minst sju bokstäver ska räknas som långa ord eller inte, tog 
hjälp av en dyslektiker på Mälardalens högskola. Hon läser oftast bokstav för bokstav snarare än 
ord för ord, oavsett vilka ord det gäller. Det fick avgöra att jag räknar egennamn med minst sju 
bokstäver som långa. 
   Reichenberg Carlström, Fil. Dr., Docent vid institutionen för pedagogik och didaktik, 
Göteborgs universitet, refererar till Björnsson som menar att långa ord i genomsnitt är svårare 
att läsa och förstå än korta. Om de långa orden är sammansatta av flera ord, gör det att orden i 
allmänhet kan få fler betydelser. Enligt Lundqvist kan detta i sin tur ge upphov till en ökad 
semantisk komplexitet: orden blir svårare att tolka (Reichenberg Carlström, 1995:50). Exempel 
från analystexterna på sammansatta ord är långtidsobservatörer, yrsnö och vallängd. Har yrsnö 
med att vara yr att göra eller med snö, handlar vallängd om fiskens längd eller om att välja? I 
svenskan är möjligheterna att bilda ord närapå obegränsade och principen är att 
sammansättningens huvudord placeras sist (Reichenberg Carlström, 1995:68). 

5.1.4 Meningslängd  
Vad räknas som långa meningar för nyhetstexter? Att analysera text Stilanalys med exempel redovisar 
tabeller för meningslängd i olika typer av texter. 1985 är den senast noteringen, var 
meningslängden i genomsnitt 14 ord (Melin, Lange, 2000:166).  
 
Reichenberg Carlström refererar till forskare om meningslängd: Gellerstam har undersökt 
tidningstexter och funnit ett medeltal på 18,6 ord per mening. Amerikansk läsbarhetsforskning 
och Björnsson menar att långa meningar i allmänhet är svårare än kortare. Däremot inte sagt att 
ju kortare meningar, desto mer lättläst. Alltför korta meningar gör en text mer svårläst enligt 
Platzack. Texten känns då styckad i för små bitar (Reichenberg Carlström, 1995:49). För små 
bitar påverkar rytm och flyt i texten. 
   Platzack har undersökt om en text med en meningslängd på 13 ord är lättare att läsa än en 
synonym text där meningslängden i genomsnitt ligger under 9 ord. Det resultatet strider mot 
Björnssons resultat där genomsnittligt kortare meningar alltid är mer lättlästa än långa meningar. 
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   Meningslängd och ordlängd har studerats i många studier. Det är två faktorer som är enkla att 
ta reda på men som ger stort värde för att mäta läsbarheten på en text (Reichenberg Carlström, 
1995:7).  

5.1.5 LIX 
LIX står för läsbarhetsindex som är den svenska standardmetoden för att räkna ut hur lätt- eller 
svårläst en text är, det vill säga komplexiteten i en text. Komplexa meningar består av flera 
huvudsatser och konjunktion, exempelvis och (Melin, Lange, 2000:74f). Kritiker mot LIX säger att 
metoden inte ger precisa värden (Melin 2004:75). Sundin skriver att LIX ger en fingervisning om 
hur lätt eller svår en text är (2007:255). LIX-värdet går att räkna ut för hand eller med 
lixkalkylatorn: http:://stp.ling.uu.se/∼gustav/lixcounter/ 
 
För att räkna ut LIX för hand: Medeltalet ord per grafisk mening summerat med procentandelen långa ord 
(Melin, 2000:75). 
 
Enligt tabell i Att analysera text (Melin & Lange, 2000:166) finns följande normer för LIX-värden: 
 
Texttyp   LIX  ord/m  tolkning 
 
Barn- och   27  12  mycket lätt 
Ungdomsböcker 
 
Skönlitteratur   33  15  lätt 
 
Dags- och   39  14  medelsvår 
Veckopress 
 
Saklitteratur  47  18  svår 
 
Facklitteratur  56  20  mycket svår 

 

5.1.6 Nominalkvot 
Som jag nämnt innan så är Nominalkvot (NQ), ett mått på hur tätt informationspackad en text 
är, alltså hur mycket information en text innehåller (Melin & Lange, 2000:48). 
   För att räkna ut NQ, se formel under ”att läsa en text och minnas”. Ett NQ-värde på 1,0 finns 
som ett slags riktmärke att utgå ifrån när andra texter bedöms. Ett personligt brev har ett 
ungefärligt NQ-värde på 0,63 och en text med NQ 5,11 anses vara mycket svår (Melin & Lange 
2000:48). Att en text blir svår med ett högt värde känns naturligt men även ett alltför lågt värde 
gör texten svår. Då innehåller den troligen ingen substans, vilket gör att läsaren har svårt att 
förstå vad den egentligen handlar om. Som läsare förväntar man sig att texten har ett syfte att 
berätta eller informera (Melin, 2004:70).  

5.1.7 Ordval 
Ovana läsare föredrar så enkla och vardagliga ord som möjligt för att läsningen inte ska stanna 
upp. Ibland är det dock nödvändigt att behålla ord som är svåra för att inte förändra betydelsen 
eller för att bygga upp läsarens ordförråd. För att hjälpa läsaren kan man exempelvis förklara 
ordet i en ordlista (Sundin, 2007:95, 133, 135).  

5.1.8 Bildspråk 
Bildspråk i lättlästa texter bör undvikas, till exempel ”andra bullar”, ”vara på smällen” och ”falla 
mellan stolarna”. Det är även viktigt att tänka på att barn och utvecklingsstörda tolkar text 
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bokstavligt och vill helst läsa text i kronologisk följd. De har svårt att hänga med om det blir 
hopp i tid och händelser. (Sundin, 2007:160).  

5.1.9 Exempel 
Exempel i texter är behövliga på flera sätt. De hjälper läsaren att förstå även komplicerade 
resonemang (Sundin, 2007:113) även om vi har olika förkunskaper och referensramar. För att 
kunna förmedla en exakt betydelse kan fackuttryck behövas men som komplement, kan exempel 
användas för att ändå kontentan av texten ska förenklas och bli begriplig.  

5.1.10 Fakta  
Jag ska ta reda på hur mycket fakta texterna innehåller. För att göra en jämförbar bedömning har 
jag satt upp kriterier för vad som är fakta. För varje ny information som det är möjligt att ställa en 
fråga eller sätta ett bindeord innan, kallar jag fakta. Jag exemplifierar med första meningen i varje 
text: 
 
8 Sidor: 
1. Mannen med den blanka skinnjackan  
vem är det, jo han  
2. är Rysslands nya president,  
vad heter han? 
3. Dmitrij Medvedev.  
(tre fakta) 
 
DN: 
1. Med uppåt 70 procent av rösterna  
så 
2. vann Dmitrij Medvedev  
som är 
3. vice premiärministern 
och  
4. Putin-favoriten  
vad vann han? 
5. ryska presidentval  
när? 
6. i söndags.  
(sex fakta) 
 
Metro: 
1. Dmitrij Medvedev vann  
vad vann han? 
2. det ryska presidentvalet  
hur då? 
3. –som väntat helt utan någon dramatik. 
(tre fakta) 
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6 Metoder 
 
De huvudsakliga metoderna i uppsatsen är textanalys och intervju. Tolkningssättet är 
hermeneutiskt. Tanken är att metoderna ska komplettera varandra för att leda fram till svar på 
min primära frågeställning: Hur mycket information går man miste om genom att läsa den 
lättlästa artikeln ur 8 Sidor, jämfört med artiklar om samma nyhet i Dagens Nyheter och Metro? 

6.1 Textanalys 
Cassirer menar att analyser får olika grad av subjektiv inverkan, beroende på vem som gör 
analysen. Vi bedömer texter på olika sätt utifrån vilka vi är. Ironi för någon är kanske allvar för 
någon annan. Därför kan resultat av analyser bli olika, utan att man har gjort något metodiskt 
fel. Undersökningar blir beroende av oss själva (2003:235). Alltså blir den här textanalysen till 
viss del tolkad utifrån mig som uppsatsförfattare.  
   Som tidigare nämnts, är textanalys något som börjar i den egna upplevelsen (Hultén, 2000:97). 
Det är en process utan absoluta rätt eller fel. Med det som utgångspunkt fortsätter 
textanalyserna som förhoppningsvis leder till en beskrivning av textens form och struktur. En 
textanalys/textsamtal ger mer konkreta omdömen om texter än bara ”bra” eller ”dåliga” 
(Hultén, 2000:97). 

6.1.1 Vad är textanalys och varför? 
Textanalyserna i det här arbetet ska fungera som komplement till intervjusvaren. Enligt Cassirer 
är textanalys ett sätt att dela upp och undersöka texter (2003:17).  
   Det finns färdiga analysmetoder att tillgå. Jag har bland annat använt delar av metoder i 
Journalistikanalys En introduktion och valt ut det som är relevant för att söka svar på mina 
frågeställningar. För att göra en givande analys är det viktigt att läsa och reflektera över texterna 
många gånger och vara väl hemmastadd i den text som ska analyseras (Hultén, 2000:97, 
Cassirer, 2003:235). Vidare har jag hittat konkreta tips i Att analysera text, Stilanalys med exempel 
(Melin & Lange 2000). Även Stil, stilistik och stilanalys (Cassirer, 2003) tar upp samma ämne. 
Cassirer stöder tanken att använda en mall som på förhand är utprovad. Då ökar 
förutsättningarna för att stilanalysen blir objektiv (Cassirer 2003:235).  

6.2 Hermeneutik  
Inom vetenskapsfilosofin talas det om huvudinriktningarna positivism och hermeneutik. 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, hermeneutiken i humanismen. Positivismen 
strävar efter svar som är absolut sanna, allt annat anses oanvändbart. Den godkänner bara två 
källor till kunskap: det vi kan iaktta och det vi kan räkna ut. Känslor och subjektiva 
bedömningar som exempelvis erfarenheter är uteslutet inom positivismen, likaså religiösa 
skrifter, teoretiska spekulationer och traditioner.  
   Hermeneutiken däremot, som betyder tolkningslära, bygger på att människor tolkar 
människor. Den har en tydlig humanistisk inriktning och har ofta mer förståelse för 
relativistiska tankar. Ett hermeneutiskt tolkningssätt bygger på minnen, egna upplevelser och 
förförståelse. Det går alltså inte att veta att de resultat som framkommer är en absolut sanning. 
Å andra sidan missar man väsentligheter om exempelvis en händelse beskrivs utan känslor 
(Thurén, 2006:46f) Den hermeneutiska tolkningsläran blir ett lämpligt förhållningssätt i den här 
uppsatsen, eftersom det i högsta grad är väsentligt att få målgruppens subjektiva uppfattning om 
vad de läser.  
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6.3 Intervju  
Till intervjuerna med 8 Sidors målgrupp kommer jag till största del att använda en kvalitativ 
metod. Då står orden i centrum, inte siffror och tal (Backman 1998:31). Den valda 
intervjuformen, är en typ av indirekt metod som betyder att man tar del av redan gjorda 
observationer. Exempel på indirekt metod är rollspel, fri intervju, enkät med öppna eller fasta 
svarsalternativ (Ekholm & Fransson 1992:9).  
   Vid intervju är det viktigt att metoden i sig inte är så svår att den sätter den intellektuella 
prestationen på prov, utan istället mäter läsförståelsen som det är tal om i det här fallet (Olsson 
Kihl 2005:25). 
   Vidare är det viktigt att den som intervjuar tydligt klargör avsikten med intervjun och ger 
förhandsinformation (Ekholm & Fransson, 1992:23). Vid en intervju kan man använda sig av 
bundna och öppna frågor. Det senare är ofta lämpligast som frågetyp för att intervjupersonen 
får en mer aktiv roll och kan berätta fritt (Ekholm & Fransson, 1992:73). Tidsmässigt kan det å 
andra sidan vara en fördel att jag begränsar antalet öppna frågor, eftersom intervjuerna omfattar 
27 personer. I Att skriva för barn ges rådet att inte låta intervjuer med barn ta för lång tid. De kan 
tröttna och tappa fokus (Andersson, m.fl., 2003:84). Utan att veta vilken exakt ålder författarna 
avser med ”barn”, tar jag vara på rådet inför intervjuerna med högstadie- eller gymnasieelever.  
   Vidare har jag tänkt intervjua eleverna i skolan där de troligen känner sig mer hemma än på en 
okänd plats (Kylén & Vestlund 1980:19). Intervjumiljö är också viktigt. En tyst plats där inga 
störande moment irriterar och gör intervjuare och intervjupersoner ofokuserade ökar 
förutsättningarna för en lyckad intervju. Ansvaret för att skapa detta ligger hos intervjuaren 
(Ekholm & Fransson, 1992:73). 
       
Jag har valt ovan nämnda metoder av flera anledningar. Dels tror jag att det underlättar för 
intervjupersonerna med ett öppet samtal varifrån jag kan ställa följdfrågor. Då slipper de 
formulera sig skriftligt, vilket kan vara besvärligt eller rent av omöjligt för (delar) av målgruppen. 
Jag har därför valt bort experiment, observation eller att ställa frågor som inte behöver besvaras 
vid ett speciellt tillfälle.  
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7 Projektets genomförande 
 

7.1 Textanalys 
Under metodavsnittet ovan berättade jag om textanalys, varför de behövs i det här arbetet och 
hur jag har gått till väga. Jag beskrev också vilka delar som ingår i analysen och motiveringar till 
varför jag valt dem. 
 
Nedan följer en översikt av vad jag har undersökt och granskat i textanalyserna. Svaren 
redovisas i resultatdelen. 

• Antal tecken 
• Antal ord i texterna  
• Antal långa ord 
• Antal meningar  
• Meningslängd  
 
• Graden av informationspackning (nominalkvot) 
• LIX-värde (beräknar en texts komplexitet) 
 
• Ordval 
• Textens komposition 
• Antal fakta 
• Bildspråk  
• Antal exemplifieringar 
 

 
Till en början delade jag upp varje artikel mening för mening och numrerade dem enligt Vägar 
genom texten Handbok i brukstextanalys (Hellspong & Ledin 1997:143). På så vis var det lätt att räkna 
antal meningar och räkna antal ord i varje mening. Summan av alla ord delat på antal meningar 
gav ett värde på genomsnittlig meningslängd.  
   Jag har markerat alla ord som har minst sju bokstäver, för att sedan räkna ut hur stor 
procentandel dessa utgjorde i texten. (Mer om långa ord nedan.)  
 
Vidare räknade jag ut och delade upp texterna i antal fakta, exempel och bildspråk. Jag har även 
kortfattat beskrivit texternas komposition enligt förslag från Hultén. Hon föreslår att undersöka  
om texten innehåller stilfigurer som exempelvis bildspråk och om texten följer ett kronologiskt 
förlopp (2000:98). 
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Nedan: Tabell som anger antal ord per given ordklass. Ordklasserna behövs för att räkna ut 
Nominalkvot (NQ). Formeln lyder: 

NQ = Substantiv + prepositioner + particip / pronomen + adverb + verb 
 
Procentsiffran inom parantes anger hur stor del (avrundat med tiondelar) respektive ordklass 
utgör av hela texten. Exempel: 16% av 8 Sidors text utgörs av substantiv. 
 

Ordklasser Substantiv Preposition Particip Pronomen Adverb Verb 

8 Sidor 71 
(16%) 

13 
(3%) 

1 
(0,2%) 

13 
(3%) 

9 
(2%) 

56 (12,6%) 

DN 117 
(24,5%) 

15 
(3%) 

1 
(0,2%) 

24 
(5%) 

16 
(3%) 

55 (11,5%) 

Metro 39 
(24,8%) 

6 
(3,8%) 

2 
(1,3%) 

15 
(9,6%) 

4 
(2,5%) 

20 (12,7%) 

 
NQ för respektive text: 
8 Sidor : 1,09 
DN : 1,4 
Metro : 1,2 
 
Antal fakta i respektive text: 
8 Sidor: 
63 fakta av totalt 430 ord=15% fakta 
I varje mening finns i genomsnitt 1,5 antal fakta. 
Meningslängd: 10,24 
 
DN: 
107 st fakta på totalt 470 ord är 23%. 
I varje mening finns i genomsnitt 3,6 antal fakta. 
Meningslängd: 15,83 
 
Metro: 
43 fakta av totalt 157 ord=27% 
I varje mening finns i genomsnitt 2,9 antal fakta. 
Meningslängd: 10,47 
 
För uppdelningar av fakta, se bilaga 4. Resultat presenteras under  
 

7.1.1 Exempel på faktainslag   
I alla texter kan man läsa om vem som vann och med hur mycket, vilken dag valet ägde rum och 
att det förekom valfusk/att det inte var demokratiskt/att Medvedev vann som väntat. 8 Sidor 
nämner att Ryssland har blivit mindre fritt och mindre demokratiskt genom att referera till 
människor som uttalat sig om det. I DN är det journalisten som säger det. I Metro måste man ha 
förkunskaper eller läsa mellan raderna för att förstå. Det står bara att Medvedev vann som väntat 
och fick 65 procent av rösterna. Även underrubriken ”Här är Rysslands nya ledarpar” avslöjar att 
Putin fortfarande finns med i makten. Första raden i brödtexten står det också att Medvedev och 
Putin är Rysslands nya härskarpar.  
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7.2 Intervju 
Det här avsnittet beskriver jag intervju som materialinsamlingsform och vilket tillvägagångssätt 
jag har använt. I avsnittet tar jag även upp språkpsykologi och provintervju.  

7.2.1 Om intervjuundersökning 
En öppen intervju där intervjupersonerna fritt får tala, är positivt eftersom deras subjektiva 
intryck och värderingar kommer till tals. Självklart måste man som intervjuare räkna in 
subjektiviteten i svaren. Svaren är inga absoluta sanningar vilket jag diskuterade under 
metodavsnittet. Däremot är subjektiva tolkningar i sig viktig fakta (Ekholm & Fransson, 
2004:13).  
  
Något jag funderat på är om jag skulle visa texterna med eller utan sin grundlayout med bild. 
Det som talar för det är att 8 Sidor anser att bild är lika viktig som text och hjälper läsaren att 
förstå texten. Det som talar mot att ha med även bild är att förförståelse och eventuell personlig 
inställning till tidningen inte blandas in. Även andra artiklar vid sidan om testartikeln kan 
distrahera läsaren. 
   Eftersom det är tidningar jag analyserar, beslutade jag att visa texten i sin grundlayout. Såvida 
man inte läser på internet, är det så den ser ut. Att skala bort bild och övrig layout suddar ut 
känslan av att läsa tidning och gör texten neutral. För att underlätta för läsarna skiljde jag ut 
testtexten från övriga texter och bilder på sidorna genom att markera testtexten med färgpenna.  

7.2.2 Pilotintervju 
Innan de första intervjuerna provade jag mina frågor och intervjuer på två personer för att se 
om mitt tänkta intervjuupplägg skulle fungera. Den ena är en kvinnlig högskolestudent i 25-års-
åldern som läste DN. Den andra testpersonen är en kvinnlig lärare i 30-årsåldern som läste 
Metro. Båda testpersonerna förstod frågorna utan problem. De kunde svara på de flesta 
frågorna, men jag märkte att mer förkunskap i ämnet hade underlättat. Hon som läste DN 
förstod mycket mer av texten efter intervjun och efter att jag berättat mer om sammanhanget. 
För att kunna begripa en text behöver vi bland annat förstå hur ord, satser och meningar är 
uppbyggda, inte bara förstå de enskilda orden (Sundin, 2007:54). Med förkunskaper är det 
lättare att förstå, trots att man anser att många ord är svåra. Även positiva känslor till en text 
påverkar oss när vi läser. Tycker vi om ämnet eller om det är något som gör oss intresserade, 
kan en komplicerad text gå väldigt lätt att ta sig igenom. Däremot kan vi känna väldigt stor 
motstånd till svåra texter som vi tycker är ointressanta (Sundblad, 1983:87).  

7.2.3 Intervjupersoner 
Intervjupersonerna och datum: 
Pilotintervjuer: 
1. Lärare, Örebro, Metro. 2008-04-23 
2. Student, Eskilstuna, DN. 2008-04-23 
 
1. 9 elever Djurgårdsskolan, Eskilstuna. 8 Sidor, DN, Metro. 2008-04-23 
2. 3 personer med utvecklingsstörning: Visättra aktivitetscenter, Flemingsberg. 8 Sidor.  

2008-04-24 
3. 8 personer, SFI, Svenska för invandrare, Eskilstuna. 8 Sidor, DN, Metro. 2008-04-28. 
4. 1 student, Eskilstuna (invandrare). Metro, 2008-04-29. 
5. 3 personer utvecklingsstörning, Forsen, Eskilstuna. Metro. 2008-05-07.  
6. 3 personer med utvecklingsstörning Klostergatan 3, Mixgruppen, Forsen Eskilstuna, DN. 

2008-05-09. 
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7.2.4 Inför intervju  
För att få tag i personer med svenska som andraspråk ringde jag en av gästföreläsarna i kursen 
Lättläst och avlyssnat. Han arbetar på Migrationsverket och slussade mig vidare till SFI, svenska för 
invandrare i Eskilstuna. Där fanns åtta personer att intervjua. Jag kompletterade med en sista 
person som är student på högskolan i Eskilstuna. 
 
Högstadieeleverna som jag intervjuade studerar på Djurgårdsskolan i Eskilstuna. Jag kontaktade 
en lärare som erbjöd mig att komma en angiven dag och tid. Jag intervjuade både åttor och nior.  
   Personer med utvecklingsstörning intervjuade jag på tre olika dagverksamheter. Från början 
var det tänkt att jag skulle intervjua alla nio på samma ställe, men det var inte lätt att få folk att 
ställa upp eller att hitta läskunniga. 
   Jag hade förberett cirka tio frågor och varje intervjuperson fick varsin artikel. De fick börja 
med att läsa texten, för att sedan svara på frågorna. Jag har använt mig av både öppna, 
övergripande frågor och detaljerade. Detaljfrågorna kan exempelvis handla om vem som vann 
valet, vilket är en grundläggande information som förhoppningsvis alla intervjupersoner kan 
svara på. Övergripande är jag intresserad av att veta vad de tycker om artiklarna och hur det 
kändes att läsa.  

7.2.5 Databearbetning 
Efter intervjuerna skrev jag ner vad som sagts, dels från bandspelaren, dels mina egna 
anteckningar. Jag förberedde och underlättade för mig själv genom att numrera frågor och svar. 
Se intervjufrågor i bilaga 2. Jag sammanförde svaren från respektive tidning för att kunna 
jämföra.  

7.2.6 Material jag använt 
8idor skickade tidningar som jag delade ut till intervjupersonerna. DN skickade ett exemplar som 
jag sedan kopierade. Metro-texten finns i fulltext (ej förkortad) som pdf på deras hemsida som jag 
skrev ut och kopierade. DN-artikeln fanns att hämta i fulltext via Mälardalens högskolas 
databaser.  
   Till min hjälp under intervjuerna hade jag papper och penna samt en bandspelare. Fördelen 
med att spela in ger större trygghet för mig som intervjuar om jag skulle missa att skriva upp 
något svar. Nackdelar med att spela in är att intervjupersonerna kan känna sig hämmade och inte 
våga prata fritt (Ekholm & Fransson, 1992:58). Därför frågade jag inför varje ny intervju om de 
godkände att jag spelade in. 

7.2.7 Val av artiklar 
Jag fick förslag på lämpliga artiklar av Centrum för lättläst. Förutom valet i Ryssland fick jag som 
förslag hovrättens prövning av Riccardo-målet, Kosovos utropade självständighet och 
jämställdhetsbonusen för vård av sjukt barn.  
   Nyheten måste vara väl avgränsad tidsmässigt och innehålla någon form av resonemang och 
analys, inte bara en redogörelse för händelsen. På så vis skulle det finnas mer att arbeta med i 
analyserna. Jag fick rådet att ta en lång artikel, också på grund av att det skulle finnas mer att 
analysera. En nackdel med det är att intervjupersonerna anser texterna för långa.  
   Jag valde presidentvalet i Ryssland efter att ha tittat igenom de förslag jag fick samt några fler 
artiklar. Presidentvalet fanns tillgängliga i samtliga tidningar och uppfyllde kriterierna jag satt 
upp. Jag ansåg också att artikeln är konkret, vilket oftast gör det lättare för läsaren (Olsson Kihl, 
2005:36). Jag valde konsekvent att använda texterna i tidningsform framför webb-versioner. 
Artiklarna, se bilaga 1. 
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Texternas titlar: 
• 8 Sidor: Här är Rysslands ledare/Putin behåller makten även efter ryska valet 
• DN: Medvedev vann som väntat 
• Metro: Medvedet val av Medvedev  

 
Vid en snabb första genomläsning av de tre artiklarna märkte jag direkt att artikeln i Metro är 
väldigt kort och enkelt skriven. DN och 8 Sidor däremot är längre, vilket troligen kräver mer 
koncentration av läsarna. Som jag varit inne på under teoriavsnittet så krävs det mer från läsaren 
ju längre en artikel är, hur tätt packad informationen är och hur svår en text är. Lars Melin har 
jämfört komplexitet och innehållspackning i texter. Även om komplexitet gör en text svårare att 
läsa, har han kommit fram till att packad text tar längre tid att läsa, uppskattas lägre och bevaras 
sämre i minnet än vad komplex text gör (Melin, 2007). Ett eget antagande är att en 
tidningsläsare som vill följa med i världsnyheterna på ett övergripande sätt, nöjer sig med att 
först och främst ta till sig sammanhang hellre än detaljer.  
 
Till en början föreslog uppdragsgivaren 45 intervjupersoner. Vid närmare eftertanke tycktes det 
för tidskrävande inom ramen för det här arbetet. Därför minskades antalet personer till 27. 
Enligt uppdragsgivaren har Centrum för lättlästs undersökningar genom åren fått samma 
spridning i svaren/resultaten oavsett om nio eller 25 personer deltagit. Uppdragsgivaren och 
min handledare anser att 9*3 personer är tillräckligt för att få tillfredställande respons. 
Uppdelningen sker enligt följande:    
 
 

 
 
Skissen beskriver antal intervjupersoner för respektive tidning. 

 
 

7.3 Genomförande av intervju 
När jag träffade intervjupersonerna var jag noga med att tala om att det är texterna som testas 
och inte intervjupersonerna. För att de skulle få en avslappnad attityd till bandspelaren berättade 
jag att det bara är jag som ska lyssna på banden. Svaren finns i bilaga 3. 

7.3.1 Intervju av skolelever 
För att intervjua en omyndig person, krävs enligt lag ett godkännande av personens målsman, 
oavsett vad intervjun gäller (Eriksson, 2008-03-14). Därför måste de elever som ville delta i 
mina intervjuer, ta hem ett brev för påskrift av målsman. I brevet förklarade jag mitt ärende. 
Brevet, se bilaga 5.   

7.3.2 Djurgårdsskolan  
Jag har intervjuat nio elever på Djurgårdsskolan i Eskilstuna. Överlag hade de problem med de 
ryska namnen, även om vissa hade förkunskap i ämnet och visste vem Putin är. Jag fick ingen 
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information om elevernas läskapacitet innan vi började eller vilka som var åttor eller nior. Därför 
delade jag ut artiklarna slumpvis inom de tre grupperna.  
   Det var läraren på skolan som valde ut vilka elever som jag fick intervjua. Hon tillfrågade de 
elever som hon trodde skulle våga ställa upp och utgick inte från deras läsförmåga.  
  
Metro: Först intervjuade jag tre killar från årskurs nio. Vi fick sitta i biblioteket där det skulle vara 
tyst och lugnt. Det fungerade bra och de hade en del förkunskaper om ämnet och intervjun flöt 
på bra.  
   DN: Andra gruppen intervjuades i en datasal där det inte fanns arbetsbord att sitta vid. Istället 
fick de ha artiklarna i knät.  
   8 Sidor: Eleverna i tredje gruppen var stökiga och hade svårt att koncentrera sig. Jag försökte 
få dem att fokusera genom att tala om att de var till stor hjälp och att det inte skulle ta så lång 
tid.  

7.3.3 Intervju av personer med lindrig utvecklingsstörning 
Personer med utvecklingsstörning kan ha svårt att läsa och skriva för att de har svårt att koppla 
ihop ord med rätt referens. Bland annat kan synonymer vara besvärliga, liksom bildspråk (Sundin, 
2007:160). Olsson Kihl refererar till Carlsson (2002) om hur begåvningsnedsättning kan försämra 
förmågan att jämföra nya intryck med tidigare erfarenheter. Det kan vara till nackdel inför läsning 
av testtexterna.  

7.3.4 Visättra aktivitetscenter  
8 Sidor. Inför intervjuerna pratade jag med Alexandra Lithner som arbetar på Visättra 
aktivitetscenter. Hon skulle förbereda nio personer på intervju, men när jag kom dit ville bara tre 
ställa upp.  
    Risken att intervjua i grupp och ta hjälp av varandra upplevde jag inte som något problem i 
den här gruppen, eftersom de oftast svarade ganska olika. Jag tror hellre att det var en fördel att 
intervjua i grupp för att de blev mer avslappnat och var och en kände sig mindre utpekad som 
intervjuperson. 

7.3.5 Dagcenter Forsen 
Metro: Min kontaktperson Ann-Charlotte, hade talat om att jag skulle komma. En av 
intervjupersonerna vill absolut inte att jag skulle banda intervjun. Därför avstod jag.  
   Texten och ämnet var uppenbart för svår, särskilt för två av dem. De kunde inte redogöra för 
vad artikeln handlade om. Jag valde att inte ställa alla frågor. Eftersom de inte kunde svara på 
frågorna jag hittills hade ställt, verkade det lönlöst att fortsätta.   
 Ann-Charlotte trodde att presidentvalet i Ryssland var ett för svårt ämne. Det hade varit bättre 
om artikeln handlade om något intervjupersonerna redan kände till, exempelvis mat eller kultur.  

7.3.6 Klostergatan, Mixgruppen 
DN. Intervjun gick mycket bra med två av personerna. De var dukiga på att läsa och väldigt 
hjälpsamma. Vi hade ett trevlig och avslappnat samtal och svaren var relevanta för arbetet. För 
den tredje personen var uppgiften alldeles för svår.  

7.3.7 Intervju av personer med svenska som andraspråk 
Jag har intervjuat åtta studenter på SFI i Eskilstuna och en högskolestudent.  

7.3.8 Svenska för invandrare (SFI) 
Eleverna på SFI läser på nivå B eller C där D är högst. Vissa hade svårt att förstå mig, men de 
hjälpte varandra att översätta. Jag pratade långsammare och använde så enkla ord som möjligt 
och kroppsspråk så mycket det gick.  



 
 

25 

   8 Sidor: Första gruppen hindrades av språksvårigheter. Det gick bättre efter en stund och vi tog 
till engelska som hjälp. En av personerna sa efteråt att han förstod texten, men hade svårare att 
uttrycka sina svar. 
   DN: Det märktes tydligt att det var ansträngande för dem att läsa. De frågade om de skulle läsa 
allt och såg trötta ut när jag hade flera frågor kvar att ställa.  
En kvinna sa att det var svårt med långa avstavade ord och pekade på ett exempel. Långa ord kan 
vara svåra, men kan bli lättare om man delar upp de med ett bindestreck (Sundin, 2007:165). 

7.3.9 Högskolestudent  
Metro: Högskolestudenten hade en betydligt högre nivå på språket än SFI-eleverna. Han svarade 
på frågorna utan problem. Några ord markerade han som svåra.  

7.3.10 Intervjureflektion  
Intervjupersonerna läste olika fort, men det har inget samband med hur mycket de minns eller 
förstår av texterna (Melin, 2004:65). Jag försökte hitta en lugn och tyst plats för att 
förutsättningarna skulle bli så bra som möjligt. Tio intervjufrågor var lagom. Som jag 
diskuterade i metoddelen, tröttnade intervjupersonerna i alla delmålgrupper på intervjun.  
   Som stöd för minnet förde jag anteckningar och bandade intervjuerna.  
   Intervjupersonerna fick reda på vad de skulle läsa om när jag kom dit. Vissa hade 
förkunskaper som hjälpte dem att svara på frågorna. Det märkte när de kunde mer än vad som 
stod i artikeln.  
   Vissa intervjuer gjorde jag innan lunch, andra precis innan dagens slut. Det hade varit bättre 
tidigt på dagen när de inte var hungriga eller trötta och hellre ville gå hem. Men tiderna fick jag 
tilldelat. Miljön i skolan var tyvärr ganska stökig och eleverna hade bitvis svårt att koncentrera sig.  
   Att intervjua den här målgruppen gruppvis upplevde jag som lyckat. Eftersom de var ovana 
att bli intervjuade kände de sig trygga med varandra och det blev lättare att få igång ett samtal.  
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8 Resultat  
 
I det här avsnittet redovisar jag resultatet av textanalyserna och intervjuerna som leder till svar på 
mina frågeställningar. Svaren från intervjuerna är inte ordagrant redovisade. Istället har jag fört 
samman svarsvarianter som har samma betydelse. Alla intervjupersoner uttrycker ju sig med egna 
ord, exempelvis att och hur de var positiva till texten. De svaren har jag samlat under ”antal som 
var positiva till texten”. Från vissa intervjupersoner fick jag inte helt tydliga eller precisa svar. 
Därför har jag själv tolkat dem och sammanställt vad läsarna av respektive texter svarat. 
Exempelvis var 5 av 9 positivt inställda till 8 Sidor. Varje rätt svar eller positiv respons ger en 
poäng. Poängen har summerats för att resultatet ska bli så konkret som möjligt och för att 
texterna ska kunna jämföras så överskådligt som möjligt. För alla svar, se bilaga 3.  
   Se kommande sida för resultat från textanalyserna och intervjuerna. 
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 8 Sidor DN Metro 

Antal tecken 2626 3363 995 

Antal ord 430 470 157 

Antal långa ord  55 st=ca 18% 159 st=ca 33% 47 st=ca 30% 

Antal meningar 42 30 15 

Genomsnittlig 
meningslängd 

10,24 15,83 10,47 

Nominalkvot 1,09 1,4 1,2 

LIX 35 50 43 

Textens komposition:  
 

8 Sidor: Texten innehåller 
inga bildspråk och det 
finns inte heller någon 
tydlig kronologisk 
ordning. Det finns en 
tydlig berättarröst i 
texten.  
 

DN:  Texten innehåller 
inga bildspråk och följer 
inte kronologisk ordning. 
Texten är mer 
refererande än 
berättande eftersom 
skribenten refererar till 
olika personer som 
uttalar sig.  

Metro: Texten beskriver 
en kort sekvens om hur 
Putin och Medvedev 
vandrade fram efter 
valet. Texten är i stort sett 
kronologisk. Innehåller 
inga bildspråk. Tydlig 
berättarröst.  
 

Orval  
Enkla vardagsord, vanligt 
förekommande 

En hel del ord som är 
långa och svåra 

För det mesta ofta 
förekommande ord 

Antal fakta per 
mening/procent 1,5/15% 3,6/23% 2,9/27% 

Bildspråk  ”gått bakåt”, ”släppa 
makten”, ”ställa upp” 

”sticker ut” - 

Antal exemplifieringar 4 4 - 

 
 
Svar från intervjupersonerna: 
 

Antal som: 8 Sidor DN Metro 

Var positiva till texten 5 av 9 3 av 9 6 av 9  

Mindes vad den 
handlade om 

6 av 9 6 av 9 7 av 9 

Mindes vilka 
(huvud)personer som var 
inblandade 

5 av 9 6 av 9 5 av 9 

Visste att valet ägde rum 
i Ryssland 

9 av 9 8 av 9 8 av 9 

Visste att Medvedev 
vann valet 8 av 9 7 av 9 4 av 9 

Visste att Putin var 
tidigare president 8 av 9 7 av 9 7 av 9 

Visste att Medvedev 
vann med stor marginal 

7 av 9 6 av 9 6 av 9 

Uppfattade att Putin och 
Medvedev hade ett gott 
förhållande 

8 av 9 6 av 9 4 av 9 

Inte ansåg att valet gått 
rätt till 

7 av 9 7 av 9 2 av 9 

Summa: 63 56 49 

 
Resultat från intervjuerna visar att 8 Sidor fick 63 poäng, DN 56 och Metro 49.   
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8.1 Svar på frågeställningar och hypoteser: 
• 8 Sidor visar att målgruppen inte går miste om särskilt mycket information i de 

analyserade texterna: Antal fakta i 8 Sidor-artikeln är förevisso lägst av de tre texterna, men 
resultatet går ändå emot min första hypotes om att 8 Sidor inte skulle ha lika högt 
informationsvärde som de andra texterna. Alltså är resultatet glädjande för 8 Sidor som 
ligger bra till informationsmässigt.  

Den andra hypotesen om att 8 Sidors målgrupp skulle få ut mest av 8 Sidor eftersom 
texten är lättläst och borde vara lättare att ta till sig, gav positivt resultat: Tidningen fick 
bäst omdöme och högst resultat i förståelse och detaljkunskap av läsarna. Det innebär att 
8 Sidors målgrupp har tagit till sig informationen i texten bättre än vad de gjort från de 
andra tidningarna.  

• 8 Sidor klarar konkurrensen bra. Att antal långa ord, meningslängd, nominalkvoten och 
LIX-värdet är lägst hos 8 Sidor ger tydlig indikation på att texten är lättläst. Positivt är 
också att orden är vanligt förekommande och i stort sett enkla. 

• Det negativa är att texten får ett sämre flyt eftersom meningarna är korta och ger känslan 
av att de är staplade på varandra. I en text där viss information kan läsas mellan raderna, 
tankeluckor, blir flytet bättre. DN-texten har tankeluckor som läsarna själva får fylla i, 
vilket ger bättre flyt. Även Metro-texten flyter bättre än 8 Sidor. Metro upplevdes också 
lättläst, kanske för att den är så kort. 

 

8.2 Mer resultat och skillnader  
Alla texter, men framför allt 8 Sidor och DN, innehåller mycket fakta. DN-artikeln ger en större 
bredd på informationen eftersom den beskriver händelser från valet från flera platser med fler 
människor citerade och omnämnda. Artikeln ger ett över tid bredare och mer omfattande referat 
om och kring valet, än vad de andra tidningarna gör. Exempelvis berättar journalisten om att 
valet vanns tack vare de ekonomiska framgångar som paret Putin och Medvedev uppnått eller 
om detaljer kring ”det omfattande valfusket” som avslöjas i ingressen. Det är information som 
inte återfinns i 8 Sidor eller Metro. 
 
Antalet exempel är lika högt i 8 Sidor som i DN. I Metro fanns inga exempel. 
   Bara 5 av 9 svarade att de var nöjda med 8 Sidor, vilket kan tyckas lågt med tanke på att den är 
lättläst. Motsvarande siffra för DN är bara 3 av 9, Metro fick bäst resultat med 6 av 9.  
   I övrigt följer tidningarna varandra ganska jämt från intervjuerna. De största skillnaderna är att 
bara 4 av 9 av Metros läsare visste att Medvedev vann valet. Endast 2 av 9 svarade rätt genom att 
säga att valet inte gått rätt till. Den sistnämnda var en svår fråga, eftersom rätt svar kräver 
antingen förkunskap om Rysslands politik eller att läsa mellan raderna. Dessutom vilseleder 
citatet ”vi lever i en demokratisk stat” från Putin. En av intervjupersonerna svarade att valet gick 
rätt till, om man ska tro Putin. Det har han rätt i, om det hade varit utifrån Putins perspektiv jag 
frågade.  
    

8.1.2 Svåra ord 
Egennamn, långa ord och ord som innehåller å, ä och ö, (exempelvis yrsnö, observatörer, släppa 
makten, överlägset, bakåt, mäktigaste, förändringar) tyckte målgruppen var svåra. En gissning kan 
vara att ord med å, ä och ö särskilt besvärliga för personer med svenska som andraspråk. Andra 
svåra ord har direkt koppling till valet (exempelvis vallängden, kampanjslogan, 
långtidsobservatörer, valsegern) och ovanliga sammansättningar (exempelvis 
väljarundersökningar, härskarpar, efterträdare). För exakta svar, se bilaga 4. 
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Antal svåra ord enligt målgruppen: 

• 8 Sidor: 34 ord, av totalt 430 ord (två personer hittade inga svåra ord) 
• DN: 26 ord och meningar av totalt 478 ord (en hittade inga svåra ord) 
• Metro: 15 ord markerade av totalt 157 ord. (tre kunde inte svara, tre tyckte inte att det 

fanns några svåra ord) 
 
I det här resultatet går det inte att räkna fram en jämförbar procentsiffra, eftersom både ord och 
meningar har markerats. Hade enbart ord markerats hade en procentsiffra lätt kunnat räknas ut.  
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9 Metod- och källkritik  

9.1 Metodval 
Jag valde att träffa intervjupersonerna och hålla muntliga intervjuer framför skriftliga svar, 
alternativt skicka frågor som besvaras vid valfritt tillfälle. Fördelen med att träffas är att ordval 
och instruktioner till målgruppen kan anpassas. Jag kunde också uppmuntra intervjupersonerna 
och läsa av deras kroppsspråk. Om intervjupersonerna skulle skriva ner svaren själva, hade det 
tagit för lång tid. Som jag skrev under metodval är det viktigt att inte metoden i sig är så svår att 
den intellektuella prestationen sätts på prov. Fokus låg istället på att minnas och prata om 
texten, inte att formulera sig skriftligt.  
   Intervjupersonerna fick den tid de behövde för att läsa texten. Vissa strök under svåra ord 
eller intressanta stycken under läsningen, andra gjorde det i efterhand beroende på vad som blev 
smidigast. Jag assisterade de som behövde hjälp och under frågedelen ställde jag ibland ledande 
frågor för att de skulle förstå vad jag menade eftersom frågorna var för svåra för vissa. Jag 
anpassade mig även efter intervjupersonernas olika förmågor. I vissa fall hade de texten framför 
sig under frågestunden eftersom de blev nervösa av att lägga bort den. Trots det tittade de inte 
så mycket i texten, men jag tror att de kände sig trygga bara genom att ha den framför sig. Man 
kan hävda att möjligheterna att jämföra svaren försämrades på grund av hjälpen de fick. Å andra 
sidan skulle inte intervjun ha kunnat fortsätta och de svar som eventuellt skulle framkomma 
skulle inte bli rättmätiga om intervjupersonen inte ens förstått frågorna. 
   Nackdelar med den valda intervjuformen kan vara att det tar lång tid och att 
intervjupersonerna gärna vill svara så som de tror är rätt.  
 
Några hade förkunskaper om Rysslandsvalet och kunde delvis svara utifrån dessa. I andra fall 
var det svårt att bedöma om det fått svaren från texten eller inte. Generellt märktes det att 
förkunskaper gav försprång. 
   Att intervjua i grupp har både för- och nackdelar. Nackdelarna är framför allt att 
intervjupersonerna kan lyssna in andras svar och slippa tänka själva. Jag upplevde att fördelen 
var att de kände sig mer trygga när de hade varandra och inte satt själva med mig.  
   Som jag nämnt i intervjuavsnittet var intervjumiljön olika tyst och lugn. I vissa fall blev vi 
störda och i andra fall satt vi i ett tyst rum utan några som helst störningar. Självklart påverkar 
de intervjuerna men hur mycket är svårt att svara på. 
   Jag anser att det hermeneutiska synsättet var lämpligt. Hermeneutik bygger ju på egna 
upplevelser, förförståelse och känslor vilket var det jag sökte svar på hos intervjupersonerna. 
Exempelvis löd första intervjufrågan: ”Hur kändes det att läsa den här texten, hur upplevde ni 
den?” 
   Det är inte bara intervjupersonernas förkunskaper som spelar in under en intervju. Även jag 
som intervjuar har en bakgrund, förväntningar och förkunskaper, som har stor betydelse för hur 
svaren uppfattas (Ekholm & Fransson, 2004:54). Som hermeneutiken lär, innebär det att svaren 
som jag redovisat inte gör anspråk på att vara absolut sanna.  

9.2 Källor 
Källorna som jag har använt är hämtade från äldre böcker om läsförståelse, intervjuteknik, 
studentlitteratur om stil- och textanalyser. Jag har använt flera av Lars Melins böcker om 
textanalyser och språkpsykologi. Jag har också använt mig av en D-uppsats om lättläst svenska, 
en nyutkommen bok i samma ämne och Centrum för lättlästs eget material via deras hemsida. 
Som komplement även muntlig information från min kontaktperson Ulla Bohman och 
chefredaktören för 8 Sidor. Av dem har jag fått snabb respons på frågor och behövligt material 
tillskickat. I några fall har jag använt mig av C-uppsatser för inspiration tips. Jag har dock varit 
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försiktig med att använda dessa som källor, eftersom det ligger på samma nivå som min egen 
uppsats.  

9.2.1 Reliabilitet och validitet  
Självklart är reliabiliteten viktig, det vill säga tillförlitliga källor. Men för att reliabilitet ska bli 
fullständig ska enligt Reichenberg två personer få ut exakt samma svar om de skulle göra varsin 
mätning (1995:38). Någon fullständig likhet är inte troligt att uppnå om man gör intervjuer. 
Dagsform och gruppdynamik spelar in. För att säkerställa svaren skulle fler än en källa vara 
fördelaktigt så att de kan ställas mot varandra och jämföras.  
   Även validiteten, att kontrollera att mäta det man avser att mäta, måste granskas. Arbetet med 
att ta fram egna intervjufrågor fungerade som förberedelse och även testen i 
pilotundersökningarna gav trygghet inför de andra intervjuerna. På så vis gjorde jag mig säkrare 
på vad jag ville få ut av intervjuerna. Angående textanalyserna så har jag utgått från andra 
textanalyser och följt råd om att bara undersöka det som har koppling till mitt arbete. Jag har 
försökt utgå från frågeställningarna under arbetet.  
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10 Diskussion 

10.1 8 Sidor och konkurrensen 
De två hypoteserna gav båda, som nämnts i resultatdelen, positiva resultat för 8 Sidor.  
   Anmärkningsvärt är att resultatet om skillnader i förståelse mellan 8 Sidor och DN inte är så 
stor. De enskilda värdena ligger antingen lika, eller skiljer sig med en eller två poäng. Med tanke 
på att DN är både längre och använder svårare ord och har i genomsnitt längre meningar, hade 
det varit mer sannolikt om skillnaden varit större. Detta väcker funderingar kring om en annan 
artikel hade gett större skillnader. Givet är att Rysslands presidentval  

10.1.2 Val av nyhet 
Val av nyhet kan diskuteras. Ryssland har president och Sverige har statsminister. Vilka 
svårigheter och osäkerhetskänslor väcker det hos intervjupersonerna?  Skulle de ha känt sig mer 
trygga om artiklarna handlade om Sverige? Troligtvis. Inför en intervjusituation antar jag att viss 
förkunskap lugnar intervjupersonerna medan okunskap istället väcker osäkerhet. Jag själv kunde 
inte mycket om Rysslands politik innan det här arbetet. Det vore intressant att lyfta frågan och ta 
reda på vad svenska folket i allmänhet vet. 
   Intervjupersonerna tyckte genomgående att de ryska namnen var svåra och hindrade läsningen. 
En del förstod inte att det var namn och undrade vad orden betydde. Kanske kan det vara så att 
8 Sidors målgrupp har svårare att förbise detta än vad mer vana läsare har. Troligen hade en text 
med ett ämne som intervjupersonerna kände sig mer hemma med varit bättre. Det bekräftades av 
en anställd på ett av dagcentren. Hon föreslog texter om mat eller kultur. 
   Det skulle också vara intressant att jämföra svaren från en person som har läst alla tre 
artiklarna. 

10.1.3 Textanalys och intervjuer 
Det var svårt att förutse hur lång tid olika delmoment skulle ta. Att räkna ut antal fakta och 
exempel tog mycket längre tid än jag räknat med, eftersom jag hade svårt att bestämma vad som 
skulle kallas fakta. Å andra sidan gick det smidigt att sammanställa intervjuerna eftersom svaren 
oftast var ganska korta. 
   Nominalkvot tog också mycket tid i anspråk. För att räkna ut NQ ska alla ord ur sex ordklasser 
räknas. Till en början särskiljde jag orden med olika färgpennor, vilket var alldeles för 
tidskrävande. Jag hittade istället en annan lösning på en webbsida för LIX-uträkning. Där 
redovisas en tabell på alla ord som förekommer i en text. Istället för att exempelvis rada upp alla 
”att”, skrivs ordet endast en gång men med en siffra intill som anger hur många gånger det 
förekommer i texten. Den här metoden underlättade arbetet betydligt. 
 
Intervjuerna var givande eftersom jag i de flesta fall fick svar på mina frågor och mötet med 
människor ger så mycket mer än exempelvis intervju per telefon. Intervjufrågorna fungerade bra 
eftersom de gav svar både på vad personerna ansåg om texterna och läsförståelse.  
   Spridningen var stor på intervjupersonerna när det gäller språklig nivå och läskunnighet. Vissa 
var vana läsare, andra knappt läskunniga. Skillnaderna i förkunskaper var också stor. Eleverna 
hade ofta bättre läsförståelse och språkkunskaper, medan personer med svenska som 
andraspråk i vissa fall hade betydligt mer förkunskaper om valet i Ryssland och politik överlag. 
De hade också personliga upplevelser och erfarenheter från hemländer om demokrati och 
valfrihet. 
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10.1.4 Slutord   
Jag vill rekommendera de tre texterna till olika målgrupper. För den som vill få ut mycket 
information om valet och har gott om tid och vill slippa svåra ord eller sammanhang, kan välja 8 
Sidor. Gott om tid behövas om man är ovan att läsa lättläst, eftersom jag anser att flytet är mindre 
bra.  
   För läsare som har riktigt bråttom föreslår jag texten i Metro. Den ger information om vad som 
har hänt, var det har hänt och om resultat. Dessutom får man miljöbeskrivning och om man 
önskar kan man komplettera med att läsa enkätintervjuer på samma sida i tidningen. 
   För den som vill lära sig, få reda på så mycket som möjligt och följa valet och politiken i 
Ryssland även i fortsättningen, bör välja DN. Artikeln ger bredd eftersom journalisten har 
intervjuat människor och samlat information från flera källor. Med viss förkunskap får man ut 
mesta möjliga.
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11 Vidare forskning 
 

1. Diskussionen om lättläst svenska blir till en politisk samhällsfråga. Om inte alla förstår, 
innebär det att vissa lämnas utanför? Ett citat hämtat ur Lättläst –så funkar det lyder: 
”När jag får ett beslut som jag förstår får jag mitt människovärde tillbaka.”, 
undertecknat ”en medborgare i Hägersten”. Alla myndighetstexter förväntas förstås. 
Man förväntas ta viktiga beslut om personlig ekonomi, försäkring och pension. Hur ska 
det gå till när man inte förstår förutsättningarna? Många företag och organisationer har 
redan tagit fasta på att skriva enklare som ett alternativ till de vanliga texterna. 
Exempelvis erbjuder Riksdagen en sådan tjänst och Nerikes allehanda sammanfattar 
nyheter på lättläst varje vecka.  

 
2. Det vore intressant att fortsätta min undersökning med att analysera fler artiklar ur de 

tre tidningarna. Det skulle ge en mer heltäckande resultat om hur tidningarna förhåller 
sig till varandra. 

 
3. Det skulle också vara intressant att analysera Dagens Nyheter som sägs vända sig till alla 

läskunniga. Efter mina intervjuer och det faktum att 25 procent av det svenska folket 
inte når upp till en läs- och skrivnivå som motsvarar årskurs nio. Hur svår uppfattas 
egentligen DN? Ger den mer information än vad läsarna har ork och tid med och 
kunskap till? Hur ser DN:s  prenumeranter på sin tidning? 

 
4. Eftersom 8 Sidor oftast bara innehåller åtta sidor, är det en mycket snabbläst tidning i 

jämförelse med DN. Kan 8 Sidor därför vara ett alternativ för en bredare målgrupp än 
den som finns idag? Kanske skulle fler uppskatta att få nyheter skrivna på lättläst 
svenska som går snabbt att läsa? Av gruppen 25 procent som inte når upp till läs- och 
skrivnivån som motsvarar årskurs nio och inte ingår i 8 Sidors målgrupp kanske kan bli en 
del av 8 Sidors målgrupp. Allt detta ovan skulle vara intressant att forska vidare i. 

 
Om det hade funnits mer tid hade följande arbeten varit intressanta att läsa. De finns 
publicerade eller möjliga att skicka efter via www.lattlast.se: 
 

1. Ericson-Wijk, institutionen för lingvistik, Uppsala universitet 1996 
Hur lättlästkriterier för LL-böcker följs vid bearbetning av skönlitteratur 
Jämförelsen mellan Hemsöborna i original och i lättläst bearbetning 

 
2. Stockholms universitet, institutionen för nordiska språk, 1997 

Tidningen 8 Sidor, presentation av en tidning som används i undervisning av invandrare 
med kort skolbakgrund. Undersökning av tidningens innehåll, språk och användbarhet 

 
3. Ericson-Wijk, institutionen för lingvistik, Uppsala universitet, 1999 

Lätt att läsa, lätt att förstå? Om begåvningshandikapp, språk och språkförståelse 
 

4. Mats Ahlsén, chefredaktör 8 Sidor, texter 1996-2003 
Lättlästa nyheter – grundinställning 
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Bilagor  
 
Artiklarna: 1 
Intervjufrågor: 2 
Intervjusvar: 3 
Antal fakta: 4  
Brev till föräldrar: 5 
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Bilaga 1 (artiklarna) 
 
8 Sidor 
 
Här är Rysslands ledare 
 
Mannen med den blanka skinnjackan är Rysslands nya president, Dmitrij Medvedev.  
Han vann presidentvalet i helgen överlägset. 
Bredvid honom står den förra presidenten Vladimir Putin.  
Putin bestämde själv att Medvedev skulle bli hans efterträdare. Folket röstade som Putin ville. 
Många utländska politiker tycker att Putin har påverkat valet på ett odemokratiskt sätt. 
 
Alla kandidater fick inte ställa upp och EU svalkontrollanter fick inte undersöka om valet gick 
rätt till. Sveriges stadsminister Fredrik Reinfeldt säger att han är orolig för demokratin i Ryssland. 
 
- Respekten för mänskliga rättigheter har minskat eller gått bakåt på flera viktiga områden, säger 
han. 
 
Den amerikanska presidentkandidaten Hillary Clinton är också kritisk men tror ändå att 
Medvedev kan bli en mer demokratisk ledare än Putin. 
 
 
Texten fortsätter på sid 4: 
 
Putin behåller makten även efter ryska valet 
 
Det har varit val i Ryssland. Ett av världens mäktigaste länder får en ny president. 
Det borde betyda att det kan bli stora förändringar i världen. Men ingen tror att det blir så stor 
skillnad. 
 
Vladimir Putin slutar som president. Men han kommer ändå att fortsätta att bestämma mycket i 
Ryssland. 
Putin vill inte släppa makten nu när lagen säger att han inte får vara president längre. 
 
Putin ska nu försöka bli premiärminister och ledare för Rysslands regering istället.  
Det är fullt möjligt att han kan bli det. Vladimir Putins parti har makten i det ryska parlamentet. 
 
Men även om det inte blir så kommer troligen mycket att bli sig likt efter valet. Vladimin Putin 
bestämde själv vem som skulle ställa upp i presidentvalet från hans parti. Han valde Dmitrij 
Medvedev. Från den dagen visste de flesta att han också skulle bli Rysslands nya president. 
Alla väljarundersökningar har länge visat samma sak: 
Medvedev vinner valet stort. 
 
Medvedev verkade också säker på att vinna. Han vägrade att vara med i några tv-debatter före 
valet den 2 mars. 
Det vägrade också Putin vid valen år 2000 och 2004. 
Medvedev hade kvar sitt jobb som vice premiärminister fram till valet. 
 
Putin och Medvedev har arbetat ihop i 17 år. 
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En del tycker till och med att Medvedev har börjat prata och röra sig som Putin. 
Att de är överens om politiken är en självklarhet. Medvedev har lovat att pensioner, bostäder och 
utbildning ska bli bättre. Människorna ska också få det bättre på jobben. 
 
De senaste åren tycker många att Ryssland har blivit mindre fritt och mindre demokratiskt. Putin 
har stoppat många av dem som tycker annorlunda. Dmitrij Medvedev har ännu inte sagt något 
om demokratin. Men han lovar att pensionerna ska bli dubbelt så höga.  
Det tycker många ryska väljare om att höra.  
 
 
 
DN 
 
Medvedev vann som väntat 
 
Med uppåt 70 procent av rösterna vann vice premiärministern och Putin-favoriten Dmitrij 
Medvedev söndagens ryska presidentval. Samtidigt kom rapporter om omfattande valfusk. 
 
När 50 procent av rösterna hade räknats sent på söndagskvällen ledde Medvedev med 68,2 
procent före kommunisten Gennadij Ziuganov på 18,6. Flera vallokalsundersökningar visade på 
en ännu större segermarginal för Medvedev. 
 
Valdeltagandet var högt, uppåt 67 procent enligt valkommissionen. 
 
Bara en halvtimme efter det att vallokalerna hade stängt började en rockkonsert på Röda torget i 
Moskva med sången "Framåt, Ryssland" - Medvedevs inofficiella kampanjslogan. 
 
Valvinnarens stabschef Sergej Sobjanin var snabbt framme och förklarade valsegern med de 
ekonomiska framgångar som "tandemparet" Putin och Medvedev uppnått 
 
- Detta framgångsrika samarbete kan nu fortsätta, sade han. 
 
- Jag röstar eftersom det är min medborgerliga plikt, säger Irina Pavlovna på väg tillbaka till sin 
sjuksäng. 
 
Pavlovna är en av många patienter som röstar i sjukhusets egen vallokal på valdagen. Där hålls 
öppet för patienter och jourpersonal. 
 
- Det här är en stor dag. Jag gillar den nuvarande presidenten och tror att Medvedev kommer att 
arbeta för landets bästa, säger hon. 
 
På förhand fruktades att valdeltagandet skulle bli rekordlågt, eftersom de flesta tar resultatet för 
givet. Men under hela valdagen skickade Centrala valkommissionen ut kommunikéer om högt 
valdeltagande, och dess chef Vladimir Tjurov sade till nyhetsbyrån Interfax att flera röstade än 
vid tidigare ryska val. 
 
Tjurov utnämndes förra året, sedan hans företrädare hade uttalat sig kritiskt om ändringar i de 
ryska vallagarna. Under Tjurovs ledning har begränsningar införts för internationella 
valobservatörer, vilket har lett till att presidentvalet inte bevakades av några utländska 
långtidsobservatörer. 
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På Sjukhus nummer 61 var valdeltagandet också högt, enligt de lokala valfunktionärerna. Hälften 
av dem som stod på vallängden hade röstat redan före klockan 13. 
 
- Alla röstar, så det gör vi också, säger Tamara Chasanbekovna som just har avgivit sin röst. 
 
Med undantag för valfunktionärerna var det ingen av sjukhusets anställda som ville tala med mig. 
Ryska och internationella medier har berättat om anställda som pressats att rösta på sina 
arbetsplatser, men det var på valdagen inte möjligt att vare sig bekräfta eller dementera detta. 
 
Det ryska Kommunistpartiet har långa listor med regelbrott och fusk som deras observatörer har 
uppdagat. Falska röstsedlar och valurnor som var fulla innan lokalerna hade öppnat är bara två 
exempel. 
 
Journalister från tidningen Grazjdanskij Golos skriver att de har nekats tillträde till över tjugo 
vallokaler i S:t Petersburg, och de organisationer som ger ut tidningen har fått in en rad klagomål 
från väljare över hela Ryssland om röstköp och andra oegentligheter. 
 
Men precis som under parlamentsvalet i december är det regionen norra Kaukasus som sticker 
ut. Medan valkommissionen i republiken Ingusjetien hävdar att över hälften av väljarna hade 
röstat före klockan 14, har nätsajten ingushetiya.ru helt andra uppgifter. Deras observatörer hade 
räknat och kommit fram till att runt 1 100 väljare, eller under en procent av de röstberättigade, 
hade mött upp. 
 
När sajtens medarbetare ringde runt till vallokalerna fick de sina siffror bekräftade. 
 
 
 
Metro 
 
Medvedet val av Medvedev 
Här är Rysslands nya ledarpar: ”Tack, alla” 
 
Dmitrij Medvedev vann det ryska presidentvalet –som väntat helt utan någon dramatik. 
   Han fick drygt 65 procent av rösterna. 
 
Rysslands nya härskarpar kom vandrande i mörker och yrsnö över Röda torget. Till slut äntrade 
de scenen framför Lenins mausoleum, där en rockkonsert pågick. 
   De gick ensamma, utan livvakter, i svarta jackor. 
   - Jag vill tacka er alla för att ni röstade på mig, men också för att ni röstade på de andra 
kandidaterna, sa blivande presidenten Dmitrij Medvedev i sin första kommentar till valsegern. 
President Vladimir Putin verkade glad och rörd. 
   - Valet har hållits. Vår kandidat Dmitrij Medvedev leder övertygande. Valet visar att vi lever i 
en demokratisk stat, sa Putin. Nu ska vi satsa alla våra krafter på vårt stora fosterland, sa Putin till 
massan på torget.  
   Medvedevs röstandel blev cirka 65 procent. 
   Kommunistledaren Gennadij Ziuganov fick överraskande stor röstandel – kring 19 procent. 
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Bilaga 2 (intervjufrågor) 
 
Hur upplevde du texten? (det här kan vara en bra fråga för att få igång ett samtal)  
1. Vad handlar texten om? 
2. Vilka är inblandade? 
3. Var har det varit val? 
4. Vem vann valet? 
5. Vem var president tidigare? 
6. Vann Medvedev överlägset eller med liten marginal? 
7. Hur är Putin och Medvedevs förhållande till varandra som politiker? (ex arbetat ihop 

länge, tycker samma saker…) 
DN och 8Sidor: 
8. Gick valet rätt till? Vad finns det för problem med politiken i Ryssland? (inte 

demokratisk) 
9. Vad betyder demokrati? (=att folket får vara med och bestämma) 

 
Gemensamma uppgifter: 

1. Ringa in svåra ord+svåra meningar 
2. Stryk under det som du anser vara viktigt med artikeln. 
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Bilaga 3 (intervjusvar) 
 
Samlingsdokument intervjupersoner 
 
8Sidor: 

Hur upplevde du texten/hur kändes det att läsa? Var det lätt/svårt, lång/kort? 
1: Lätt/väldigt lätt 
1: Bra 
1: Lång text 
3: Inte så svårt 
3: Kämpigt/svårt 
 
1. Vad handlar texten om? 
1: Valet i Ryssland 
1: Politik i Sovjet 
1: Ryssland och demokrati 
1: Parti, hur folk ska trivas 
1: Medvedev ska bli ny partiledare 
4: Byta president/ny president i Ryssland 
 
2. Vilka är inblandade? 
1: Reinfeldt, fd. president, någon som blev avskedad 
1: De närmaste i partiet 
1: Fd. president+nuvarande president, EU:s valkontrollater 
1: Medvedev och Putin 
2: Putin, Medvedev, Clinton, Reinfeldt 
3: Ej svar 
 
3. Var har det varit val? 
1: I Ryssland och utanför Ryssland 
8: Ryssland 
 
4. Vem vann valet? 
1: Ej svar 
8: Medvedev 
 
5. Vem var president tidigare? 
1: Ej svar 
8: Putin 
 
6. Vann Medvedev överlägset eller med liten marginal? 
1: Lite 
1: Ej svar 
7: Överlägset 
 
7. Hur är Putin och Medvedevs förhållande till varandra som politiker? (ex  arbetat 

ihop länge, tycker samma saker, ”kompisar”…) 
1: Medvedev var premiärminister till Putin tidigare. 
1: De har olika synpunkter 
1: Putin Gudfader till Medvedev 
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6: Kompisar 
 
8. Gick valet rätt till? Vad finns det för problem med politiken i Ryssland?  
1: Ja, majoriteten röstade 
1: Tveksam 
1: Reinfeldt orolig över valet 
6: Nej, inte demokratiskt, valfusk 
 
9. Vad betyder demokrati?  
1: Frihet 
1: Frihet + rättvisa 
2: Rättvisa, folket får bestämma 
2: Folket får inte rösta på sitt sätt 
3: Vet ej 

 
 
DN: 

Hur upplevde du texten/hur kändes det att läsa? Var det lätt/svårt, lång/kort? 
1: Jag förstod inget, svåra ord. 
1: Inte så intressant 
1: Svåra ryska namn 
1: Bra, men tung text 
1: Många svåra ord 
1: Onödigt lång text 
1: Förstod ibland 
2: Helt ok 
 
1. Vad handlar texten om? 
5: Presidentval i Ryssland 
1: Röster och fusk 
1: Journalister nekades tillträde till vallokal 
2: Ej svar 
 
2. Vilka är inblandade? 
1: Tant på ålderdomshem, valkandidaterna, journalisten 
1: Valkandidaterna, journalist, tant på sjukhus, vakter i vallokaler 
3: Vet inte 
2: Medvedev 
1: Medvedev och gammal kvinna, journalist 
1: Före detta president och den nuvarande presidenten 

 
3. Var har det varit val? 
1: Ej svar 
8: Ryssland 
 
4. Vem vann valet? 
2: Hans namn börjar på M 
1: Kompis till Putin 
3: Medvedev 
1: Inte Putin 
2: Ej svar 
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5. Vem var president tidigare? 
7: Putin 
2: Vet ej 
 
6. Vann Medvedev överlägset eller med liten marginal? 
6: Överlägset 
2: Ej svar 
1: Tveksam 
 
7. Hur är Putin och Medvedevs förhållande till varandra som politiker? (ex arbetat 

ihop länge, tycker samma saker, ”kompisar”…) 
6: Kompisar, jobbade för samma sak/åsikter 
3: Vet ej 
 
8. Gick valet rätt till? Vad finns det för problem med politiken i Ryssland?  
7: Fusk/valfusk 
2: Osäker 
 
9. Vad betyder demokrati?  
6: Rösta, välja, rätt att bestämma 
1: Vet ej 
1: Trygghet, yttrandefrihet 
1: Folkstyre 

 
Metro: 

Hur upplevde du texten/hur kändes det att läsa? Var det lätt/svårt, lång/kort? 
3: Lätt att förstå 
1: Lättläst, men annorlunda ord (miljöbeskrivningarna) 
1: Ok 
1: Ej svar 
1: Svåra namn, lätt text 
1: Svåra ord 
1: Svåra namn 
 
1. Vad handlar texten om? 
4: Presidentval i Ryssland 
1: Putin färdig som president 
1: Rysslands nya radarpar (fick hjälp) 
2: Vet ej 
1: Medvedev vann valet 
 
2. Vilka är inblandade? 
3: Medvedev och Putin 
1: Medvedev fick 19% av rösterna 
2: Putin 
2: Vet ej 
1: Medvedev och Putin och kommunistledare 
 
3. Var har det varit val? 
8: Ryssland 



 
 

45 

1: Vet ej 
 
4. Vem vann valet? 
4: Medvedev 
5: Vet ej/ ej svarat 
 
5. Vem var president tidigare? 
7: Putin 
2: Ej svar 
 
6. Vann Medvedev överlägset eller med liten marginal? 
6: Stort 
2: Ej svar 
1: Lite 

 
7. Hur är Putin och Medvedevs förhållande till varandra som politiker? (ex arbetat 

ihop länge, tycker samma saker…) 
4: Höll ihop/samma parti 
4: Ej svar 
1: Ovänner 
 
8. Gick valet rätt till? Vad finns det för problem med politiken i Ryssland?  
6: Ej svar 
2: Inte demokratiskt 
1: Det gick rätt till enligt Putin 
 
9. Vad betyder demokrati?  
3: Alla får göra sin röst hörd 
5: Ej svar 
1: Yttrandefrihet 
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Bilaga 4 (antal fakta) 
 
 
8Sidor 
 
1. Här är Rysslands ledare 
 
2. Mannen med den blanka skinnjackan  
vem är det, jo han  
3. är Rysslands nya president,  
vad heter han? 
4. Dmitrij Medvedev.  
Vad vann han? 
5. Han vann presidentvalet 
när då?  
6. i helgen  
hur vann han? Jo: 
7. överlägset. 
8. Bredvid honom står den förra presidenten  
vad heter han? 
9. Vladimir Putin.  
10. Putin bestämde själv att Medvedev skulle bli hans efterträdare.  
Eftersom: 
11. Folket röstade som Putin ville.  
12. Många utländska politiker tycker att Putin har påverkat valet  
Hur då? 
13. på ett odemokratiskt sätt. 
 
14. Alla kandidater fick inte ställa upp  
15. och EU:s valkontrollanter fick inte undersöka om valet gick rätt till.  
16. Sveriges stadsminister Fredrik Reinfeldt säger att han är orolig  
för vadå? Jo: 
17. för demokratin i Ryssland. 
Vad säger han om det? 
18. - Respekten för mänskliga rättigheter har minskat  
19. eller gått bakåt  
hur då? 
20. på flera viktiga områden, säger han. 
 
21. Den amerikanska presidentkandidaten Hillary Clinton är också kritisk  
men: 
22. tror ändå att Medvedev kan bli en mer demokratisk ledare än Putin. 
 
 
23. Putin behåller makten  
hur länge? 
24. även efter ryska valet 
 
25. Det har varit val i Ryssland.  
26. Ett av världens mäktigaste länder får en ny president. 
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27. Det borde betyda att det kan bli stora förändringar i världen.  
Vad tror folket? 
28. Men ingen tror att det blir så stor skillnad. 
 
29. Vladimir Putin slutar som president.  
För att? 
30. Men han kommer ändå att fortsätta att bestämma mycket i Ryssland. 
Varför, hur kan det komma sig? 
31. Putin vill inte släppa makten  
eftersom nu 
32. lagen säger att han inte får vara president längre. 
 
33. Putin ska nu försöka bli premiärminister  
och  
34. ledare för Rysslands regering istället.  
35. Det är fullt möjligt att han kan bli det.  
Varför då? 
36: Vladimir Putins parti har makten i det ryska parlamentet. 
 
37. Men även om det inte blir så kommer troligen mycket att bli sig likt efter valet.  
Varför då? 
38. Vladimin Putin bestämde själv vem som skulle ställa upp i presidentvalet från hans parti. 
Vem valde han? 
39. Han valde Dmitrij Medvedev.  
Vad hände sen? 
40. Från den dagen visste de flesta att han också skulle bli Rysslands nya president. 
Eftersom? 
41. Alla väljarundersökningar har länge visat samma sak: Medvedev vinner valet stort. 
 
42. Medvedev verkade också säker på att vinna.  
43. Han vägrade att vara med i några tv-debatter  
före valet den  
44. 2 mars. 
45. Det vägrade också Putin vid valen  
som ägde rum? 
46. år 2000 och 2004. 
47. Medvedev hade kvar sitt jobb  
vad jobbade han som? 
48. som vice premiärminister  
hur länge då? 
49. fram till valet. 
 
50. Putin och Medvedev har arbetat ihop  
Hur länge? 
51. i 17 år. 
52. En del tycker till och med att Medvedev har börjat prata och röra sig som Putin. 
53. Att de är överens om politiken är en självklarhet.  
54. Medvedev har lovat att pensioner, bostäder och utbildning ska bli bättre.  
55. Människorna ska också få det bättre på jobben. 
 
56. De senaste åren  
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så 
57. tycker många  
att  
58. Ryssland har blivit mindre fritt och mindre demokratiskt.  
59. Putin har stoppat många  
60. som tycker annorlunda.  
61. Dmitrij Medvedev har ännu inte sagt något om demokratin.  
Men  
62. han lovar att pensionerna ska bli dubbelt så höga.  
63. Det tycker många ryska väljare om att höra. 
 
63 fakta av totalt 430 ord=15% fakta 
I varje mening finns i genomsnitt 1,5 antal fakta. 
Meningslängd: 10,24 
 
 
 
DN 
 
1. Medvedev vann  
hur då? 
2. som väntat 
 
3. Med uppåt 70 procent av rösterna  
så 
4. vann Dmitrij Medvedev  
som är 
5. vice premiärministern 
och  
6. Putin-favoriten  
vad vann han? 
7. ryska presidentval  
när? 
8. i söndags.  
9. Samtidigt kom rapporter om valfusk  
som var: 
10. omfattande. 
 
11. När rösterna hade räknats  
hur många då? 
12. 50 procent  
när? 
13. sent på söndagskvällen  
hur var då ställningen? 
14. ledde Medvedev  
med  
15. 68,2 procent  
före  
16. kommunisten  
som heter 
17. Gennadij Ziuganov  
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som hade 
18. på 18,6 procent.  
19. Flera vallokalsundersökningar visade på en ännu större segermarginal för Medvedev. 
 
20. Valdeltagandet var högt,  
hur högt? 
21. uppåt 67 procent  
enligt  
22. valkommissionen. 
 
23. Bara en halvtimme  
efter  
24. det att vallokalerna hade stängt  
vad hände då? 
25. började en rockkonsert  
var? 
26. på Röda torget  
som ligger 
27. i Moskva  
vad sjöng de? 
28. sången "Framåt, Ryssland"  
som är 
29. - Medvedevs inofficiella kampanjslogan. 
 
30. Valvinnarens stabschef  
som heter 
31. Sergej Sobjanin  
32. var snabbt framme  
och  
33. förklarade valsegern  
med  
34. de ekonomiska framgångar som "tandemparet" Putin och Medvedev uppnått 
 
35. - Detta framgångsrika samarbete kan nu fortsätta, sade han. 
 
36. - Jag röstar  
eftersom  
37. det är min medborgerliga plikt, säger Irina Pavlovna  
som  
38. är på väg tillbaka  
till  
39. sin sjuksäng. 
 
40. Pavlovna är en av många patienter  
som  
41. röstar i sjukhusets egen vallokal  
när 
42. på valdagen.  
43. Där hålls öppet  
för vilka då?  
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44. patienter och jourpersonal. 
 
45. - Det här är en stor dag.  
46. Jag gillar den nuvarande presidenten  
och  
47. tror att Medvedev kommer att arbeta för landets bästa, säger hon. 
 
48. På förhand fruktades att valdeltagandet skulle bli rekordlågt,  
eftersom  
49. de flesta tar resultatet för givet.  
50. Men under hela valdagen  
vad hände då? 
51. skickade Centrala valkommissionen ut kommunikéer 
om  
52. högt valdeltagande,  
och  
53. dess chef Vladimir Tjurov sade till nyhetsbyrån Interfax  
att  
54. flera röstade än vid tidigare ryska val. 
 
55. Tjurov utnämndes förra året,  
56. sedan hans företrädare hade uttalat sig kritiskt 
om  
57. ändringar i de ryska vallagarna.  
58. Under Tjurovs ledning har begränsningar införts  
för  
59. internationella valobservatörer,  
vilket har lett till att  
60. presidentvalet inte bevakades  
av  
61. några utländska långtidsobservatörer. 
 
62. På Sjukhus nummer 61 var valdeltagandet också högt,  
enligt  
63. de lokala valfunktionärerna.  
64. Hälften 
av vilka då? 
65. dem som stod på vallängden hade röstat  
när då? 
66. redan före klockan 13. 
 
67. - Alla röstar, så det gör vi också, säger Tamara Chasanbekovna  
68. som just har avgivit sin röst. 
 
69. Med undantag för valfunktionärerna  
70. var det ingen av sjukhusets anställda som ville tala med mig.  
71. Ryska och internationella medier har berättat  
om  
72. anställda som pressats att rösta på sina arbetsplatser,  
men  
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73. det var på valdagen inte möjligt att vare sig bekräfta eller dementera detta. 
 
74. Det ryska Kommunistpartiet har långa listor  
med  
75. regelbrott  
och  
76. fusk  
som  
77. deras observatörer har uppdagat.  
78. Falska röstsedlar  
och  
79. valurnor  
som  
80. var fulla  
när då?  
81. innan lokalerna hade öppnat är bara två exempel. 
 
82. Journalister  
från  
83. tidningen  
84. Grazjdanskij Golos  
skriver att  
85. de har nekats tillträde  
till  
86. över tjugo vallokaler  
i  
87. S:t Petersburg, och  
de  
88. organisationer som ger ut tidningen  
har  
89. fått in en rad klagomål  
från  
90. väljare över hela Ryssland  
om  
91. röstköp  
och  
92. andra oegentligheter. 
 
93. Men precis som under parlamentsvalet  
som ägde rum? 
94. i december  
95. är det regionen norra Kaukasus  
som  
96. sticker ut.  
97. Medan valkommissionen  
i  
98. republiken Ingusjetien  
hävdar  
99. att över hälften av väljarna  
hade röstat  
100. före klockan 14,  
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har  
101. nätsajten ingushetiya.ru  
102. helt andra uppgifter.  
Som är? 
103. Deras observatörer hade räknat 
och  
104. kommit fram till att runt 1 100 väljare, eller under en procent av de röstberättigade,  
hade  
105. mött upp. 
 
106. När sajtens medarbetare ringde runt till vallokalerna 
så? 
107. fick de sina siffror bekräftade. 
 
107 st fakta på totalt 470 ord är 23%. 
I varje mening finns i genomsnitt 3,6 antal fakta. 
Meningslängd: 15,83 
 
 
Metro 
 
1. Medvedet val  
av  
2. Medvedev 
 
3. Här är Rysslands nya ledarpar:  
4. ”Tack, alla” 
 
5. Dmitrij Medvedev vann  
vad vann han? 
6. det ryska presidentvalet  
hur då? 
7. –som väntat helt utan någon dramatik. 
8. Han fick drygt 65 procent av rösterna. 
 
9. Rysslands nya härskarpar  
10. kom vandrande  
var? 
11. i mörker  
och  
12. yrsnö  
var?  
13. över Röda torget.  
14. Till slut äntrade de scenen  
var? 
15. framför Lenins mausoleum,  
vad hände? 
16. där en rockkonsert pågick. 
17. De gick ensamma,  
18. utan livvakter,  
19. i svarta  
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20. jackor. 
 21. Jag vill tacka er alla  
varför då? 
22. för att ni röstade på mig,  
och  
23. men också för att ni röstade på de andra kandidaterna, sa blivande presidenten  
som heter? 
24. Dmitrij Medvedev  
när sa han det? 
25. i sin första kommentar till valsegern.  
26. President  
27. Vladimir Putin  
28. verkade glad  
och  
29. rörd. 
30. - Valet har hållits.  
31. Vår kandidat  
som är?  
32. Dmitrij Medvedev  
vad är det med honom? 
33. han leder’ 
hur? 
 34. övertygande.  
35. Valet visar att vi lever i en demokratisk stat, sa Putin.  
36. Nu ska vi satsa alla våra krafter  
på  
37. vårt stora fosterland, sa Putin  
till  
38. massan  
på  
39. torget.  
40. Medvedevs röstandel blev cirka 65 procent. 
41. Kommunistledaren Gennadij Ziuganov 
42. fick överraskande stor röstandel  
hur mycket? 
43. – kring 19 procent. 
 
43 fakta av totalt 157 ord=27% 
I varje mening finns i genomsnitt 2,9 antal fakta. 
Meningslängd: 10,47 
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Bilaga 5 (brev till föräldrar) 
 
Föräldrar i åk 8 och 9, Djurgårdsskolan! 
 
Jag heter Maria Andersson och är student på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Just nu skriver 
jag en C-uppsats som handlar om att jämföra tidningsartiklar. Jag ska ta reda på hur tidningen 
8 Sidor, som är skriven på lättläst svenska, står sig i förhållande till tidningarna Dagens Nyheter och 
Metro. Jag utgår från 8 Sidor som produceras av Centrum för lättläst. (www.lattlast.se) För att kunna 
göra den jämförelsen behöver jag intervjua skolungdomar, vilka är en del av 8Sidors målgrupp.  
 
Jag kommer även att intervjua personer med svenska som andraspråk och vuxna med 
utvecklingsstörning. Dessa grupper ingår också i 8 Sidors målgrupp. 
 
Så här kommer min intervju att gå till: 
Jag kommer att låta elever läsa en tidningsartikel ur antingen 8 Sidor, Dagens Nyheter eller Metro. 
Därefter kommer jag att ställa frågor om vad texten innehåller. Det kommer dels att bli 
detaljfrågor, dels ett öppet samtal om texten. Alla som intervjuas kommer att vara anonyma. 
 
Det skulle vara till stor hjälp om ditt/ert barn vill och kan ställa upp i min intervju. Om du/ni 
som förälder ger tillåtelse till detta, ber jag er skriva under nedanstående talong så snart som 
möjligt. Den gäller som intyg. 
 
Tack så länge! 
Vänliga hälsningar, 
 
Maria Andersson 
man05013@student.mdh.se 
 


