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sammanfattning 

abstract 

Denna rapport redogör för mitt examensarbete i Informationsdesign vid Mälar-
dalens Högskola 2012. Jag har undersökt hur man skriver en ledare på lättläst 
svenska anpassat för invandrare med svenskkunskaper som motsvarar Sfi kurs C 
och D, på ett sådant sätt att texten förmedlar pathos till målgruppen. Syftet med 
undersökningen har varit att nå en ökad förståelse kring hur man kan göra den 
här sortens texter tillgängliga för målgruppen, i ett försök att integrera dem i den 
dagliga samhällsdebatt som förs i medierna. 

Utifrån teorier (om retoriska grepp, troper och figurer, samt om principer för 
lättläst svenska, opinionsjournalistik och textanalyser) samt metoder (en text-
analys, intervjuer, en gruppintervju och en utprovning) har en gestaltning ta-
gits fram. Undersökningen har visat att det är möjligt att förmedla pathos med 
hjälp av ett lättläst språk. Detta genom värdeord som målgruppen förstår, och 
retoriska troper och figurer som skapar en rytm i texten men inte kräver så hög 
grad av inferens, förkunskaper och förmåga till textbindning av läsaren. En 
annan slutsats är att det ämne som behandlas inte är oavhängigt de retoriska 
grepp som används. 

This paper describes my degree in Information Design at Mälardalen University 
2012. I have been studying how to write an editorial on the easy Swedish custom of 
immigrants with a Swedish knowledge corresponding Sfi course C and D, in such a 
way that the text conveys pathos to the target audience. The investigation has been 
to achieve an increased understanding on how to do this kind of texts available to 
the public, in an attempt to integrate them into daily social debate in the media.

Based on theories (whether rhetorical devices, tropes and figures, and the principles 
of easy Swedish, opinion journalism and textual analysis) and methods (a text anal-
ysis, interviews, one group interview and a user test) a design has been developed. 
The investigation has shown that it is possible to convey pathos by means of a 
readable language. This by values   that audience understands, and rhetorical tropes 
and figures that create a rhythm in the text but does not require a high degree of 
inference, knowledge and text-linking from the reader. Another conclusion is that 
the subject matter is not independent of the rhetorical devices used.
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inledning

”Ledare ska irritera och glädja, de ska folkbilda, 
skapa debatt och driva opinion. Ledarskriben-
tens viktigaste uppgift är att väcka känslor och 
få läsare att fundera.” 
JOHANNA ELGENIUS, POLITISK REDAKTÖR PÅ VÄSTERBOTTENS-KURIREN,  
CITERAD I NORDENSSON 2008, sid. 25.
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1.1 Bakgrund
Få tidningssidor är så fyllda av tradition som ledarsidan. Sedan opinionsjour-
nalistiken föddes i London under början av 1700-talet har varken syftet med 
ledaren eller sättet att skriva den förändrats betydligt. Idag beräknar man att ca 
55 procent av alla dagstidningsläsare tar del av ledarsidan (Nordicom, Sveriges 
mediebarometer 2010) och många spår att den siffran kommer att öka. Opi-
nionsjournalistik i allmänhet, och ledare i synnerhet, tros fylla en allt viktigare 
funktion i framtiden. Nordensson skriver att 

”Det professionella åsiktmaterialet är ett sätt för tidningar och andra me-
dier att skapa sig en egen identitet, skilja ut sig från konkurrenterna och 
utveckla en fördjupad och mer personlig relation till publiken.” 
NORDENSSON, 2008, SID. 11-12. 

Om detta får hon medhåll ifrån Eskilstunakurirens politiske redaktör och ledar-
skribent, Alex Voronov, som hävdar att 

”Det finns ett starkt sug efter den typen av journalistik, vilket syns i alla 
möjliga mediers eller journalistiska områdens strävan efter att ge läsaren/
lyssnaren/tittaren inte bara rapportering utan även kommentarer. I detta 
brus av tyckande är ledarsidan en fast punkt. Den har en ideologiskt tyd-
lig avsändare och står för en kontinuitet, något som uttrycks framför allt 
i den osignerade ledaren.” 
VORONOV, INTERVJU 120520.

Det är det moderna informationssamhället som skapat denna utveckling. Idag 
är det inte alltid tidningen som är först på plats när något har hänt, det har den 
helt enkelt ingen chans att hinna. Av den anledningen förväntar sig läsarna att 
tidningen ska göra mer än att svara på de klassiska frågorna hur, när, var och vem. 
Dess nya uppgift är av mer fördjupande karaktär: att ge bakgrund, föra diskus-
sion, analysera, argumentera och vägleda.

KRAFT & STRANDBERG (2007, SID. 88) ILLUSTRERAR JOURNALISTIKENS UTVECKLING.
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Men vissa medborgare ges inte möjligheten att ta del av den ”nya” journalistiken. 
De går miste om en förklaring, en bakgrund, en analys och/eller en åsikt. Enligt 
Myrberg (2001, sid. 48) visar den stora internationella undersökningen Interna-
tional Adult Literacy Survey (IALS) att ca 60 procent av Sveriges invandrare inte 
klarar av löpande texter på nivå tre av fem i testet. Den nivån motsvarar kursmå-
len i svenska för grundskolans årskurs nio. 

Av hänsyn till bland annat denna grupp, har förekomsten av lättläst svenska 
ökat i samhället de senaste åren. De flesta myndigheter erbjuder numera för-
enklad information åt personer som har svårt med det vanliga myndighets-
språket. Skönlitterära verk bearbetas till lättläst och vanlig nyhetsrapportering 
likaså. Bland annat finns webbtidningen 8 sidor som började ges ut redan på 
1980-talet av Centrum för Lättläst (på uppdrag av regeringen) och via ett helt 
annat medium finns Nyheter i klartext, ett radioprogram som produceras av Sve-
riges Radio och som varje vardagkväll summerar dagens nyheter på lätt svenska. 
 
Trots ovan nämnda utveckling är det idag ytterst svårt att hitta opinionsjournalis-
tiska texter i allmänhet, och ledare i synnerhet, som skrivits på, eller omvandlats 
till, lättläst. Det är ett tydligt, praktiskt  informations- och textdesignproblem 
eftersom det exkluderar många medborgare från en stor del av den dagliga sam-
hällsdebatt som råder i landet. Lundberg och Reichenberg är starkt kritiska till 
det faktum att många texter inte finns tillgängliga för alla när de skriver att 

”Det är naturligtvis inte acceptabelt att stora grupper måste stå utanför. När 
informationsmängden i samhället ökar, tenderar också klyftan att öka mel-
lan dem som kan vara delaktiga och dem som står utanför. Alla människor 
borde ha en självklar rätt att vara delaktiga utifrån sina förutsättningar.” 
2008, SID. 11. 

I FN:s konvention om mänskliga rättigheter går att läsa att ”Alla människor är 
födda fria och jämlika i värde och rättigheter.” (2006, sid. 4). I målen för den svens-
ka språkpolitiken fastslår Sveriges Riksdag bland annat att ”Alla svenska medbor-
gare ska ha rätt att utveckla och tillägna sig svenska” (2005, sid. 1). Sundin menar 
att detta låter som en självklarhet, men att det finns flera nivåer av det svenska 
språket varav de högre är svåra att förstå för många medborgare. ”För att alla ska 
ha rätt till svenska, måste vi göra svenskan lättare att förstå. Lättläst svenska är en 
sådan svenska.” (2007, sid.13).

Lättlästa ledare är visserligen inte en mänsklig rättighet, och det är inte tidningarnas 
ansvar att se till så befolkningen kan tillägna sig svenska, men i ett demokratiskt sam-
hälle bör det finnas möjlighet för alla att förstå, engagera sig i och bidra till samhälls-
debatten. Kostnaderna för att man inom opinionsjournlistiken ännu inte hittat ett 
lättläst språk som möjliggör delaktighet för fler medborgare, kan bli stora. En kostnad 
kan vara en känsla av att befinna sig ”utanför” samhället, och konsekvenser av det 
kan bli ett minskat samhällsengagemang och en minskad respekt för lagar och regler. 
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Hos 8 sidor har man uppmärksammat bristen på lättläst opinionsjournalistik. 
Enligt Malin Crona, som är ny chefsredaktör på tidningen, har man nyligen 
introducerat en blogg med kommentarsfunktion på tidningen webbplats. Dess-
utom jobbar man på att ansluta kommentarsfunktion till artiklarna som ligger 
där. På planeringsstadiet finns även ett lättläst debattforum dit man tänker bjuda 
in gästdebattörer (e-post 120514). Min förhoppning är att mitt examensarbete 
kan tillföra något till tidningens utveckling av den här sortens texter.

1.2 Problemformulering 
Jag ska undersöka vad som skapar pathos i en ledartext, och hur man behåller 
detta pathos vid bearbetning av texten till lättläst anpassat efter min målgrupp. 
Målgruppen är personer med annat förstaspråk än svenska, med svenskkunskaper 
motsvarande Sfi kurs C och D. 

1.3 Syfte 
Syftet med min undersökning är att öka min förståelse för vad som skapar pathos 
i en text och hur dessa verktyg kan användas vid bearbetning till lättläst. Det är 
min förhoppning att denna förståelse kan resultera i en fingervisning om hur 
man, rent språkligt, kan anpassa en ledare för den valda målgruppen.

1.4 Frågeställning
Den primära frågeställningen i min undersökning är Hur förmedlar man pathos i 
en ledare på lättläst svenska? De sekundära frågeställningarna är Hur skriver man 
lättläst för den här målgruppen? Hur skapas pathos i en vanlig ledare? och Hur kan 
dessa språkliga och retoriska verktyg appliceras på en lättläst text? 

1.5 Målgrupp 
Jag har valt att definiera min målgrupp utifrån deras kunskaper i svenska efter-
som jag anser det som mest relevant för min undersökning. Därmed riktar jag 
mig inte emot någon specifik ålders-, köns- eller yrkesgrupp. Istället för att själv 
försöka definiera olika språkliga kunskapsnivåer, har jag valt att använda mig av 
den klassificering som Skolverket redan tagit fram i kursplanen för Sfi (svensk-
undervisning för invandrare). Sfi är den grundläggande svenskutbildningen för 
många av de människor som av olika anledningar kommer till Sverige, och man 
delar upp den i Sfi kurs A, B, C och D. 

Enligt de nya kursplanerna från Skolverket (2009, sid. 2-7) ska det inom var-
je kurs finnas inslag av hörförståelse, läsförståelse, samtal och muntlig interaktion, 
muntlig produktion och skriftlig färdighet, för att träna eleverna i olika språkliga 
sammanhang. De fyra mål som finns definierade för hela utbildningen rör språk-
förmåga, språklig medvetenhet, kulturella jämförelser och samhällsorientering. 
Utbildningen ska alltså inte enbart lära ut det svenska språket utan även ge en 
inblick i den svenska kulturen. Den grova målbeskrivningen för varje kurs sam-
manfattas enligt följande:
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Kurs A
Eleven skall våga och kunna kommunicera muntligt i enkla vardagliga situationer 
och kunna tolka och använda några skriftliga budskap.

Kurs B
Eleven skall våga och kunna kommunicera muntligt och med enkel skrift i vardagliga 
sammanhang och i för individen relevanta yrkessituationer.

Kurs C
Eleven skall kunna kommunicera muntligt och skriftligt i enkla situationer i var-
dags-, samhälls- och arbetsliv.

Kurs D
Eleven skall kunna kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer i vardags-, 
samhälls- och arbetsliv.

Enligt Soile Orelma (intervju 120502) som är lärare på Sfi i Eskilstuna, ser dock 
den praktiska situationen lite annorlunda ut. Hon upplever att många elever 
kommer från länder med bristande utbildningstradition, och då handlar den in-
ledande kurs A snarare om läs- och skrivförståelse i allmänhet. Kurs B ger grund-
läggande kunskaper i svenska (ord och korta meningar), och det är först i kurs C 
och D man börjar ta sig igenom hela texter. Men hon håller med om att samhälls-
vetenskap och de kulturella aspekterna är en stor del av undervisningen.

När jag i min rapport hänvisar till målgruppen så syftar jag på invandrare med 
annat förstaspråk än svenska, vars svenskkunskaper motsvarar kunskapsnivån hos 
Sfi kurs C och D. Jag gör antagandet att man generellt sett inte är intresserad av 
att läsa tidningen, och därmed ledaren (även om bägge är lättlästa) förrän man 
tagit sig till de kurser där man börjat läsa hela texter. I min undersökning utgår 
jag ifrån att de personer som tillhör min målgrupp har en normal läsförmåga. 
Jag riktar mig inte emot invandrare som utöver sina svårigheter med det svenska 
språket, även har en dokumenterad lässvårighet som till exempel dyslexi. 

1.6 Begreppsdefinitioner

1.6.1 INVANDRARE
Det pågår en debatt kring vad man ska kalla svenska medborgare som kommit 
hit från ett annat land. ”Nysvenskar” har varit på tapeten länge och är ett ord jag 
personligen föredrar. I den här rapporten kommer jag ändå att använda ordet ”in-
vandrare”. Detta har sin grund i att det ordet används i all den teori jag tagit del 
av gällande hur man skriver lättläst svenska, det används av Centrum för Lättläst 
och det används inom Sfi-utbildningen (Sfi står ju för svenska för invandrare). 

1.6.2 LÄTTLÄST LEDARE/TEXT
Viktigt att hålla i minnet genom hela min rapport är att det finns en skillnad 
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mellan en lätt text, lättläst och klartext. I min undersökning arbetar jag bara med 
lättläst. Under ”Teori” utvecklar jag begreppet och beskriver på vilket sätt det 
skiljer sig gentemot de andra två texttyperna. 

1.6.3 VANLIG LEDARE/TEXT
Med begreppet ”vanlig” avser jag en text eller en ledare som inte bearbetats till 
lättläst. 

1.6.4 NORMALLÄSARE
Normalläsare är det begrepp som Centrum för Lättläst använder om en person 
som har klarat de svenska grundskolekraven på läsförståelse och förstår vardag-
liga, vanliga texter utan problem.  

1.6.5 DAGSTIDNING
I denna rapport använder jag genomgående ”dagstidning”  som synonymt med 
”morgontidning”. Med dagstidning menar jag inte gratistidning eller kvällstid-
ning. 

1.7 Avgränsningar
Pathos är ett hjälpmedel för att övertyga med en text. Ett argumentationsverk-
tyg, skulle man kunna kalla det. I denna undersökning kommer jag enbart att 
undersöka hur språk och retoriska figurer kan skapa pathos i en lättläst text så att 
textens innehåll förstärks och framhävs. Jag avser inte analysera textens kontext, 
till exempel lässituationen hos mottagaren. 

Jag kommer att bearbeta en befintlig ledare istället för att skriva om ett egenvalt 
ämne. Detta för att bespara mig den tid det tar att samla så pass mycket informa-
tion om ett ämne, som behövs för att skriva en ledare. Dessutom är det ganska 
intressant att i arbete med lättläst ha någonting att jämföra med: Hur gjordes 
texten om? Vad framhävdes? Hur ändrades strukturen?

Jag kommer inte att presentera eller använda mig av några läsbarhetsformler (LIX 
med flera) i mitt arbete. För det första anser jag att de har många brister, det är 
inte bara ord och ordklasser som gör en lättläst text utan mycket annat spelar 
in. För det andra så är det inte den språkliga förståelsen jag undersöker, utan det 
lättlästa språkets förmåga att väcka en känsla. 

I min undersökning kommer jag att fokusera på ledare i lokaltidningen. Jag 
avser inte göra någon komparativ analys mellan lokaltidningar och nationella, 
inte heller mellan dags- och kvällstidningar. Forskning har visat att 85 procent 
av de svenskar som läser dagstidning idag, i första hand tar del av lokalnyheter 
(Nordicom, Sveriges mediebarometer 2010). Ingen annan ämneskategori får 
samma intresse från läsarna. Det håller Voronov med om. Han säger att det lo-
kala materialet tar en allt större plats, inte bara i artiklarna och reportagen, utan 
även på ledarsidorna – och framför allt utanför storstäderna (intervju 120520). 
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I min undersökning väljer jag därför att utgå från hypotesen att min målgrupp 
har samma preferenser som resten av landets morgontidningsläsare. 

Jag kommer arbeta med ledare i tryckt form, alltså kommer ledarna inte att lä-
sas på skärm. Förståelsen av det språkliga innehållet kanske inte påverkas av det 
medium i vilket ledaren bärs fram. Däremot ställer ett digitalt medium självklart 
andra krav på textens omfattning, form och typografi. Detta kommer jag inte att 
diskutera i min undersökning. 

Den tryckta, lättlästa, textens omfattning, grafiska form och typografi har tvek-
löst stor betydelse för läsbarheten. Detta gäller i allra högsta grad en lättläst text. 
Dock kommer jag inte att beröra varken form eller typografi i denna undersök-
ning. Min gestaltning presenteras dels som text, dels i en skiss till layout-förslag. 
Denna skiss grundar sig dock inte på någon undersökning och bör ses som just 
ett förslag. Mitt examensarbete är textinriktat och ska bedömas som sådant. 

1.8 Tidigare forskning
Jag har tagit hjälp av en bibliotekarie (handledning 120420) samt sökt efter ti-
digare forskning på egen hand, men utan att lyckas. Därför upplever jag mitt 
ämnesområde, pathos i ledare på lättläst svenska, som väldigt outforskat. Detta 
forskningsglapp kommer jag omöjligt kunna förminska med ett examensarbete 
på 15 högskolepoäng. Dock hoppas jag att min undersökning kommer kunna ge 
en fingervisning om hur man kan tänka, och om hur man kan forska vidare på 
det här området. 

I min teoriinsamling kommer jag att kliva upp några abstraktionsnivåer. Jag kom-
mer bland annat att titta på teorier om retorik, textanalys och om vad som gör en 
text lättläst. Helt enkelt sådant som jag behöver komplettera min metod med för 
att försöka hitta ett svar på min frågeställning.  
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teori

2.1 Vad gör en text lättläst?
Egentligen finns det lika många sätt att producera en lättläst text som det finns 
personer som behöver lättläst. Alla läsare har olika behov. Lättläst är ingen formell 
som går att använda sig av för att få ”alla” att förstå, utan man måste anpassa sig 
efter en smalare målgrupp för att nå fram på ett effektivt sätt även vid textproduk-
tion enligt principer för lättläst. På så sätt är begreppet ett mycket bra exempel på 
Human Centered Design (HCD). 

2.1.1 LÄTTLÄST – KLARTEXT 
Hittills har jag konsekvent använt begreppet ”lättläst” och kommer att fortsätta 
med det. Men vad är egentligen lättläst och hur skiljer det sig från klartext? Skill-
naden mellan begreppen kan upplevas som diffus. 

Språkrådet skriver att ”Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, 
enkelt och begripligt språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha 
tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.” 
(2012). Här finner man ett tydligt fokus på just myndighetstexter. I foldern 
Klarspråk – för en vårdad, enkel och begriplig svenska (2007) uppmanar man till 
noggrannhet gällande planering, strukturering och målgruppsanpassning vid 
produktion av klartext. Man rekommenderar en ”lagom personlig ton”, ”ett rele-
vant innehåll”, ”informativa rubriker” och en ”genomtänkt grafisk formgivning”. 
Dessutom förespråkar Språkrådet att man ska undvika långa meningar, svåra ord 
och utelämna onödig information för att istället fokusera på det viktigaste. Hos 
Språkrådet finns ingen definition av ”lättläst” svenska. 

Hos Centrum för Lättläst finns tvärtom bara ”lättläst” svenska. Där saknas en 
definiton av ”klartext”. På sin hemsida skriver man att ”Vårt uppdrag är att göra 
texter tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är 
otränade läsare.”. Där pratar man alltså om texter rent allmänt, vilket bör betyda 
alla typer av texter. Huvudsakligen anser man att en lättläst text ska utgå från 
läsaren, den ska ha en röd tråd och ta tag i läsaren direkt, den ska inte förutsätta 
några förkunskaper hos läsaren, prioritera  vardagliga ord och uttryck, eftersträva 
korta rader samt vid behov kombinera text och bild. 
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Lundberg och Reichenberg anser att: 

”Både klarspråk och lättläst utgår från samma grundprinciper. Båda sät-
ten att formulera texter utgår från läsarnas behov, lyfter fram budskapet 
tydligt, slår vakt om en tydlig struktur och tydliga logiska samband, väljer 
begripliga ord framför obegripliga. Något förenklat skulle man kunna 
säga att lättläst går lite längre än klarspråk när det gäller att förenkla. 
Språket blir mer renodlat, konkret och tydligt. Myndighetstexter kan så-
ledes finnas i tre olika versioner: en originalversion, en klarspråksversion 
och en lättläst version.”
2008, SID. 65

Sundin instämmer i Lundbergs och Reichenbergs definition. Läsarna är också en 
stor skillnad, menar hon:

”De som föredrar lättläst-texterna har ofta stora läsproblem och behöver 
mycket enkla texter för att orka ta sig igenom texten och förstå innehållet. 
Klarspråksläsarna behöver inte ha några läsproblem alls, utan kan vara 
riktigt avancerade läsare, men de uppskattar ändå välskrivna texter.” 
2007, SID. 149

I min undersökning delar jag ovanstående författares syn på skillnaden mellan 
texterna. Jag ska skriva en ”lättläst” ledare och kommer därför titta på teorier för 
hur man skriver lättläst. Min teori kring detta kommer till större del ifrån Sundin 
(2007) och från Lundberg och Reichenberg (2008). 

2.1.2. ORDNIVÅ
”Välj varje ord på guldvåg” (Sundin, 2007, sid. 95). Om texten bara ska innehålla 
ord som målgruppen förstår sedan tidigare eller även innehålla ord som man 
misstänker kan vara nya för denne, beror på situation och hur mottagargruppen 
ser ut samt vad deras syfte med läsningen är. Om svårare ord förekommer menar 
Sundin att man alltid bör förklara dem, antingen med ett förklarande ord före 
ordet, eller en förklaring eller ett exempel efter det. Man kan också använda en 
ordlista i närheten av texten (2007, sid. 65 & 135). 

Vidare menar hon att de ord som används ska vara så konkreta som möjligt (ibid. 
sid.113) och helst inte ha flera betydelser eftersom det blir svårt för läsaren att 
tolka ordet på rätt sätt då, i synnerhet om innehållet i texten eller texttypen är 
obekant (ibid. sid. 115). Ordet ”man” är ett ord som bör användas med försiktig-
het av den anledningen. Risken finns att ovana läsare tolkar det bokstavligt som 
en person av manligt kön. Om sammanhanget står klart för läsaren bör dock inte 
detta vara ett problem (ibid. sid. 94). 

2.1.3 ORDKLASSER
Lundberg och Reichenberg hävdar att lättlästa texter bör ges drag av muntlighet, 
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alltså talspråk. Då kommer texten ”närmare” läsaren (jag återkommer till detta 
längre fram). En nyckel till ett talspråkligare skriftspråk är att skriva i aktiv form. 
En otränad läsare kan få problem med passiv form eftersom subjekten är obe-
stämda och vaga (2008, sid. 53). Dessutom menar Sundin att aktiva verb bidrar 
till en trevligare ton (2007, sid. 111). Hon menar även att man vid bearbetning 
till lättläst bör använda mer verb och mindre substantiv, det får texten att bli 
mindre informationstung, mer talspråklig och därmed lättare att förstå. Substan-
tivering av verb bör undvikas av samma anledning (2007, sid.109).

2.1.4 LÄNGD
Sundin skriver att mindre goda läsare har svårt att avgöra vad som är viktig infor-
mation i texten. Därför bör man som skribent hjälpa dem att bara skriva det allra 
viktigaste (2007, sid. 96). Samtidigt menar hon att det finns ett dilemma kopplat 
till längd-aspekten på lättlästa texter. Ibland måste man skriva lite längre för att 
innehållet ska bli tydligare, exempelvis med hjälp av exempel och förklaringar. 

Även Centrum för Lättläst håller med om detta. På sin hemsidan skriver de att det 
inte nödvändigtvis är så att en kortare text är lättare att förstå än en lite längre. Om 
krångliga ord och uttryck förekommer i de texter som de producerar så åtföljs de 
alltid av en förklaring eller ett sammanhang som underlättar förståelsen. Detta kan 
förlänga. Det bägge källorna är dock överrens om att man bör utgå ifrån något kor-
tare meningar och stycken, så att texten inte upplevs som ”tung” av läsaren. 

I uppbyggnaden av textens disposition är det enligt Sundin fördelaktigt att, likt 
inom journalistiken, använda sig av den ”omvända timglasmodellen” eller ”tri-
angeln” där principen är att säga det viktigaste först. Hon skriver att läsaren av en 
lättläst text snabbt behöver få veta vad texten handlar om och vad som förväntas 
av honom eller henne (2007, sid. 88). 

2.1.5 MENINGSBYGGNAD
Generellt sätt är meningar med rak ordföljd och högertyngd lättlästa. En lättläst 
text ska inte belasta läsarens korttidsminne, vilket blir fallet i en vänstertung text 
där det tar tid innan meningens budskap framgår (Sundin, 2007, sid. 129). I en 
intervju av Lundberg och Reichenberg 080624 (återgiven i Vad är Lättläst?, 2008, 
sid. 62) säger författaren Gustavsson att han när han skriver lättläst skönlitteratur 
för barn genomgående håller sig till rak ordföljd. Sundin menar dock att man kan 
rucka på den regeln om det skapar en rytm som binder ihop meningarna bättre 
med varandra (2007, sid. 128). 
 
2.1.6 RÖST OCH KAUSALITET
I sin doktorsavhandling Röst och kausalitet i lärobäcker (2002) redogör Reichen-
berg för en undersökning där hon testade om en tydligare röst och kausalitet (sam-
band mellan orsak och verkan) i lärobokstexter ökade förståelsen hos eleverna. I 
undersökningen utgick hon ifrån originaltexter som var koncentrerade både till 
innehåll och språk, och där det fanns en tydlig distans mellan författare och läsare. 
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Reichenberg skapade tre nya textversioner: en med ökad grad av kausalitet, en 
med tydligare röst och en med en kombination av bägge. Därefter testades lä-
robokstexterna på en grupp elever med svenska som förstaspråk och en grupp 
med svenska som andraspråk. Hos framför allt den senare gruppen förbättrades 
läsförståelsen avsevärt med den text där man hade kombinerat tydligare kausalitet 
med en tydligare röst. 

Att en text har röst menar Reichenberg utmärks av att författaren inte distanserar 
sig från läsaren utan vänder sig direkt till honom eller henne (2010, sid. 48). 
Konkreta exempel på hur man kan skapa närhet till läsaren är genom direkt tilltal, 
retoriska frågor, talspråkliga drag (som till exempel aktiv verbform, vardagliga ord 
och inslag av dialog) samt genom att låta författaren lysa igenom i språket. 

Sundin anser att både röst och ett förtydligande av förhållandet mellan orsak och 
verkan, är effektiva verktyg i arbetet med lättlästa texter. Hon skriver att kausali-
teten lätt förbättras bara genom att man som författare är noga med att sätta ut 
sambandsord, så kallade satskonnektorer som till exempel därför, istället för att 
lita på att läsaren ska göra kopplingen på egen hand (2007, sid. 127).    

2.1.7 TEXTBINDNING
Hur väl meningarna hänger samman i varandra och på ett naturligt sätt för läsaren 
framåt i en text, är avgörande för hur lättläst den uppfattas. Här spelar textbind-
ningen stor roll. ”För att en text ska fungera måste vi uppfatta hur informationen flyter 
fram genom den från del till del”, skriver Hellspong och Ledin (1997, sid. 80). 

Melin och Lange (2000, sid. 75) beskriver de tre vanligaste sätten att binda text: 
tematisk bindning, referentiell bindning och logisk bindning. I den tematiska 
har varje mening ett tema, en slags startplatta, och ett rema, en fortsättning. 
Principen är att temat är något för läsaren välkänt medan remat är okänt. Genom 
att växla dessa så har läsarens alltid något bekant att hålla sig fast vid, och förstår 
på så sätt texten. Jag försöker mig på ett eget exempel av en tema-rema bindning 
nedan. Temat (den redan kända informationen) står i fet stil och remat (den nya 
informationen) i normal.

Moderaterna vill starta privata skolor.
Skolorna ska byggas i Stockholm.
Byggnadsarbetet beräknas ta tre år. 

Lundberg och Reichenberg beskriver ett annat sätt att koppla ihop meningar 
med hjälp av, för läsaren, ny och sedan tidigare känd information. De skriver om 
anaforiska referenser (anafor kommer från grekiskan och betyder ungefär ”tillba-
kaförande”) där man utnyttjar grammatiken till att ge läsaren en ledtråd om vad 
som är nytt: Obestämd form = nytt, bestämd form = sedan tidigare känt. De ger 
följande exempel på denna typ av bindning:   
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”En buss kom farande nedför backen. Bussen var nära att krocka med en lastbil.” 

Bussen i bestämd form har anaforisk relation till ”en buss” i meningen innan. Ge-
nom olika slags anaforiska element i en text får alltså läsaren vägledning att avgöra 
vad som är given information och vad som är ny (2008, sid. 33).

Logisk bindning är när meningarna har någon slags relation till varandra, som 
kan markeras med små ord som till exempel men, så, dock, därefter, fastän. Dessa 
ord kallas kohesiva band. Utifrån sin erfarenhet av läroböcker för barn har Lund-
berg och Reichenberg bildat uppfattningen att även om kohesiva band gör me-
ningen längre, så gör de det lättare för barnen att läsa. En längre mening med 
logisk bindning mellan satserna, är lättare att förstå än flera korta satser efter 
varandra som delats av med punkt, menar de (2008, sid. 34). 

Den referentiella bindningen hålls ihop genom att meningarna har ett innehålls-
ligt sammanhang (Melin & Lange, 2000, sid. 76). Denna textbindning kräver 
oftast en större insats från läsaren, fler associativa språng från henne eller honom. 
Detta kallas inferens och är, av anledningar som jag ger nedan, svårt för min 
målgrupp.

2.1.8 INFERENS
Inferens kan kallas att ”läsa mellan raderna”. Det är en stor del av läsförståelse. 
Alla våra förkunskaper, åsikter, referensramar, erfarenheter ligger till grund för 
hur vi tolkar sådant vi läser. Lundberg och Reichenberg säger att ”inferenserna 
härrör från det scenario som läsaren konstruerar vid mötet med texten” (2008, sid. 
31). De berättar även om att författaren Joseph Conrad vid ett tillfälle skrev 
följande till en vän: 

”Du förstår att som författare skriver jag egentligen bara halva boken. 
Resten är läsarens bidrag, där han med sitt medskapande, aktiva tolk-
ningsarbete slutför verket. Gud give, att jag får begåvade läsare”. 
CONRAD, CITERAD I LUNDBERG & REICHENBERG, 2008, SID. 30.

Med ”begåvade läsare” menar Conrad säkerligen personer som infererar på 
samma sätt som han själv. Så att hans text blir förstådd såsom han vill att de 
ska förstå den. 

När man skriver för läsare från andra länder, kulturer, traditioner och religio-
ner så är det väldigt stor risk att de inte infererar som en själv. För att undvika 
feltolkningar kan det vara bra att eliminera tankehopp genom att ”skriva ut” så 
mycket som möjligt i texten, menar Sundin (2007, sid. 122). Samtidigt menar 
Lundberg och Reichenberg att ”En text som utsäger allt blir outhärdligt omständ-
lig och omöjlig.” (2008, sid. 30). Det gäller alltså att försöka hitta en balansgång. 
Och samtidigt vara medveten om att det är svårt att styra exakt vilken effekt en 
skriven text får. 
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”För att bedöma om en text är lättläst eller inte räcker det inte med att 
vi analyserar textens språkliga uppbyggnad. Vi måste också ta hänsyn till 
läsarnas tolkningsramar, vilka föreställningar de har, vilket förhandsve-
tande som finns, vilka förhoppningar, önskningar och mål som läsaren 
har med sin läsning. Läsförståelse handlar alltid om ett samspel mellan 
text och läsare.” 
LUNDBERG OCH REICHENBERG, 2008, SID. 32

Detta samspel har Cassierer (2003, sid. 21) valt att gestalta med hjälp av följande 
kommunikationsmodell:

2.1.9 RIKTLINJER FÖR MIN MÅLGRUPP 
Min målgrupp skiljer sig ganska mycket ifrån övriga målgrupper för lättläst. De 
har inte lässvårigheter. Däremot så har de små kunskaper i det svenska språket, de 
kommer i många fall från en annan kultur och de kan ha en väldigt varierad stu-
diebakgrund. Flera av dem kommer ifrån länder som inte ger samma möjligheter 
till skolgång och utbildning som Sverige gör, framför allt när det gäller kvinnor. 
Andra har studerat länge, är läkare och professorer när de kommer hit. På så vis är 
målgruppen mycket bred. Gemensamt för dem alla är dock att deras språkinlär-
ning sker stegvis, de går igenom precis samma process som vi gjorde när vi lärde 
oss engelska i mellanstadiet eller ett tredjespråk i högstadiet. 

Enlig Sundin (2007, sid. 164-165) så har den här målgruppen vissa preferenser 
som avviker från de övergripande principerna för hur man skriver lättläst. Exem-
pelvis föredrar de en del obekanta ord i texten, så länge de får en förklaring till 
ordet, eller ges ett sammanhang eller exempel som förtydligar innebörden. De vill 
lära sig nya ord. Långa och sammansatta ord ser de gärna att man bryter av med 
ett bindestreck, och frasanpassat radfall är det många som ogillar. I en lättläst text 
för personer med annat förstaspråk än svenska behöver man inte vara rädd för 
ett komplicerat innehåll – så länge språket är enkelt, menar Malin Bergendahl på 
tidningen Sesam (citerad i Sundin, 2007, sid. 183).

2.2 Ledarens uppgift 
En ledares syfte kan variera. Vissa skribenter vill provocera, argumentera, debat-
terna. Andra vill analysera, belysa, reflektera. Vissa ledare idag påminner mer om 
kåserier och krönikor än om åsiktsjournalitik. Dessutom kan samma skribent 
växla mellan olika syften beroende på vad ämnet för ledaren är.
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Men i grund och botten är ledaren en argumenterande text. Nordensson skriver 
att ”En opinionsjournalist ska argumentera för en tes, få läsaren att se saken på sitt 
sätt, ja, kanske till och med få läsaren att byta åsikt i en särskild fråga.” (2008, sid. 
77). Hon återger ett gammalt engelskt tidningsskämt om ledarredaktören som 
sökte en enarmad ledarskribent – en som aldrig kunde skriva ”on the other hand” 
– och uppmanar till att ”...lämna det fega å-ena-sidan-å-andra-sidan-skrivandet. 
Ibland kan sådana texter duga. Men grundregeln är: bestäm dig!” (2008, sid. 80).

Voronov säger att

” Om jag måste formulera en övergripande uppgift är det att påverka 
läsaren genom att få läsaren att tänka, gärna ett steg längre än vad hon 
eller han gjort tidigare i en fråga. Det kan vara att öppna ett nytt per-
spektiv, belysa något från en ny infallsvinkel, presentera ett nytt argument, 
förenkla eller ta ut essensen ur en svår frågeställning.” 
INTERVJU, 120520.

2.3 Tropologi
Retorikens lära om troper och figurer kallas Tropologi. Enligt Elmelund Kjeldsen 
är en retorisk trop ”en anmärkningsvärd vändning av ett ords innehåll så att det får 
en ny och annorlunda betydelse” medan en figur är ”en systematisk och anmärknings-
värd omformning av längre uttryck” (2008, sid. 39). 

Nedan sammanfattar jag kort retorikens fyra huvudtoper, samt ett urval av övriga 
troper och figurer. 

2.3.1 TROPER

Metafor: En av de fyra huvudtroperna. Metaforen är ett sätt att uttrycka något ge-
nom att skapa bilder i mottagarens huvud. Det vanliga ordet som ska uttryckas byts 
oftast ut till något mer uttrycksfullt. ”Om vi säger ’den stora björnen’ istället för Ryssland 
så överför vi vissa av björnens egenskaper till landet: stor, tung och farlig.” (Elmelund 
Kjeldsen, 2008, sid. 211). En metafor är en sorts jämförelse som bygger på likhet. 

Metonymin: En av de fyra huvudtroperna. ”Metonymin bygger på en reell förbin-
delse, alltså ett kausalt, rumsligt eller tidsligt samband.” (ibid.) Även här handlar det 
om att byta ut ett ord, fast denna gång emot något som får representera det på 
olika sätt. Exempel: ”Jag älskar Beatles” istället för ”Jag älskar de sånger som Beatles 
har skrivit” (ibid.) Se källa för fler exempel. 

Synekdok: En av de fyra huvudtroperna. Den lilla delen får representera det stora 
eller tvärtom. Exempel: ”Sverige vann över Danmark i fotboll.” (ibid.) Se källa för 
fler exempel. 

Ironi: En av de fyra huvudtroperna. När man säger något men menar det mot-
satta. Exempel: ”Härligt väder!” när det regnar (ibid.).

Hyperbol: Överdrift. Man överdriver något så pass mycket att det inte kan 
tas bokstavligt. 
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Litotes: Motsatsen till hyperbol, alltså underdrift. 

Allegori: Likt en metafor, men gällande en helt text istället för bara ett ord eller 
uttryck. 

2.3.2 FIGURER
Elmelund Kjeldsen skriver att man inom retoriken skiljer på så kallade talfigurer 
och tankefigurer. Ur ett textperspektiv kan dessa översättas till ordfigurer respek-
tive meningsfigurer (2008, sid. 219). Talfigurerna kan skapas genom att man 
utelämnar, omkastar eller lägger till (tillfogar). Till den sistnämnda gruppen hör 
följande:
   
Allitteration: En ljudupprepning där ett bokstavsrim innehåller ord som inne-
håller samma konsonantljud. Till exempel: Våga vägra våld.

Anafor: En upprepning där flera satsled eller satser börjar på samma ord. 

Epifor: Används på samma sätt som anaforen, men här slutar meningarna eller 
satserna med samma ord.

Hopning: Ett ord förstärks genom att man radar upp ord med liknande betydel-
ser efter det. Man ”hopar” samman ord som säger ungefär samma sak för att göra 
ett kraftigare intryck. 

Två exempel på tankefigurer (meningsfigurer) är:

Retorisk fråga: Man ställer en fråga utan att förvänta sig något svar, eftersom att sva-
ret anses som självklart.”Användningen av retoriska frågor verkar aktiverande eftersom 
åhörarna tvingas själva söka svaret på talarens frågor. Samtidigt verkar den retoriska frå-
gan enande. När åhörarna fogar svaret till den retoriska frågan ingår de nämligen i strä-
vanden som de har gemensamma med talaren.” (Elmelund Kjeldsen, 2008, sid. 221).  

Descriptio: En detaljerad beskrivning. Kan användas för att tala om vilka konse-
kvenser exempelvis en handling får. Används delvis inom retoriken för att foku-
sera eller beslöja något i texten/talet.

Falkheimer menar att det i all argumentation används retoriska troper och figurer, 
oavsett om det sker medvetet eller omedvetet (2001, sid. 143). De har alla ett 
syfte. Melin och Lange skriver följande:

”De retoriska stilfigurerna ska inte bara ge en konstnärlig prägel åt fram-
ställningen utan framför allt verka övertygande och övertalande. Detta 
syfte kan uppnås på flera sätt. Det är viktigt att ge volym åt vissa tunga 
delar av budskapet, och för detta syfte finns en mängd volymökande stil-
drag. Dessa kan med fördel kombineras med rytmiserande stildrag som 
förhindrar monotomi, bygger upp rytmiska mönster som väcker igenkän-
nande, spänning eller stegring (...) och ger möjlighet att låta budskapet 
’klinga ut’ på ett effektfullt sätt.” 
2000, sid. 100 
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Volymökande stildrag är upprepande stildrag (till exempel anaforer), hopande 
stildrag och varierande stildrag (när man exempelvis använder flera substantiv för 
samma referent eller flera adjektiv för samma egenskap). Rytmiserande stildrag 
har med fras- och satslängd att göra. En variation av dessa bildar en rytm och kan 
verka både tempohöjande och dröjande (ibid.).

Elmelund Kjeldsen (2008, sid. 237) skriver att det finns tre olika sätt på vilka 
såväl vissa troper som figurer kan bidra till argumentationen genom att förändra 
vårt perspektiv: Exempelvis kan metonymin, synekdoken och allegorin föreslå 
eller påtvinga mottagaren ett visst val. Olika former av upprepningar, som till ex-
empel anaforen och epiforen, kan verka argumentativa eftersom de skapar emo-
tionell närvaro. Allusionen, apostrofen och den retoriska frågan är bland annat 
argumentativa för att de skapar en gemenskap med mottagaren. 

2.4 Pathos 
Pathos handlar om att försätta mottagaren i ett känsloläge som gör att denne 
övertygas av din ståndpunkt (Lindqvist Grinde, 2008, sid. 82). Det är ett kraftigt 
vapen. Renberg menar att känslor och värderingar i mycket hög grad styr vårt 
tänkande och beslutsfattande (2007, sid. 36). Han går så långt som att kalla talets 
(eller textens) förmåga att känslomässigt beröra mottagarna, för det avgörande 
övertygelsemedlet (2007, sid. 29). 

Nordensson skriver att ”Läsaren ska känna att det här är ett viktigt ämne, det här 
vill jag göra något åt, det här är verkligen upprörande, eller glädjande, hemskt, över-
raskande – vilka känslor du nu vill väcka.” (2008, sid. 93). För att göra det måste 
avsändaren, enligt Lindqvist Grinde (2008, sid. 82) ha en psykologisk insikt i vad 
som faktiskt berör målgruppen och hur man gör det. 

De känslor som pathos ofta förmedlar är glädje, lycka, sorg, vrede, fruktan, harm, 
hopp, avundsjuka och medkänsla. Renberg hävdar att politisk retorisk argumen-
tation mestadels bygger på antingen fruktan eller hopp (2007, sid. 29) medan 
Falkheimer menar att den antingen vill göra mottagarna arga (indignatio) eller 
att skapa medlidande (miseratio). Han skriver ”I politisk kommunikation handlar 
det om att göra människor arga och upprörda, mest över vad motståndarpolitikerna 
har gjort för dumheter.” (2009, sid. 89). 

2.4.1 PATHOS I LEDARE
Enligt Melin och Lange (2000, sid. 118) använder ledarskribenter retoriska grepp 
i kombination med värdeladdade ord för att väcka läsarnas känslor. Över- och 
underdrifter är vanligt förekommande, ironi användas i syfte att vända upp och 
ned på värdeskalor, retoriska frågor används för att engagera läsarens tankeverk-
samhet, språkliga antydningar som gör läsaren osäker (kanske till och med rädd) 
används för att misstänkliggöra motståndaren i debatten.   

2.4.2 PATHOS I LÄTTLÄSTA LEDARE
Om just lättlästa ledare finns som sagt inte så mycket skrivet om retoriska figurer. 
Men Sundin påstår att man bör vara försiktig med ironi och bildspråk. Enligt 
henne visar forskning att bildspråk kräver både ett gott korttidsminne, god ord-
kunskap och förmåga att läsa mellan raderna (2007, sid. 117) vilket i så fall gör 
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det direkt olämpligt för de målgrupper som behöver lättlästa texter. Ironi, skriver 
hon även, förutsätter att sändare och mottagare delar samma gemenskap och 
förkunskaper, vilket inte heller är något som karaktäriserar deltagarna i en kom-
munikation med lättlästa texter. 

2.4.3 PATHOS I NYHETSARTIKLAR 
I vissa artiklar handlar inte journalistens jobb enbart om att återge fakta. I boken 
Nyheter – att läsa tidningstext (Lundgren, Ney och Thúren, 1999) finns flera ex-
empel på längre reportage där huvudsyftet inte är att informera, utan att påverka 
läsarens känslor. Om reportaget handlar om något allvarligt, en jobbig situation, 
menar författarna att ett effektivt sätt att lyckas med det är att skapa en närvaro-
känsla hos läsaren. Detta kan göras genom observationer som utgår ifrån de in-
tryck som sinnena tar in – vad syns, vad hörs, vad luktar det, hur känns det? Även 
konkreta detaljer och målande adjektiv skapar närvarokänsla. (ibid. sid. 89-91). 
  
2.5 Mottagaren
Under teori-delen om vad som gör en text lättläst ovan, tog jag upp inferens som 
en viktig del av läsförståelse. Mottagaren av en retoriskt uppbyggd text infererar i 
mötet med den retoriska argumentationen. Elmelund Kjeldsen skriver att Aristo-
teles redan på sin tid karaktäriserade mottagaren utifrån vissa nivåer för att bättre 
kunna anpassa användningen av retoriska grepp utifrån sina åhörare (2008, sid. 
336). Vidare skriver Elmekund Kjeldsen att ”Människors nationalitet och kultu-
rella bakgrund ger dem olika förutsättningar för att skapa och acceptera bestämda 
former av retorik.” Den kultur vi växer upp i lär oss vilka retoriska tekniker som 
fungerar och som inte fungerar. Eftersom vi oftast är omedvetna om det arvet, 
vår retoriska kultur, så kan det vara svårt att med hjälp av retorisk argumentation 
övertyga personer från andra kulturer. Det är helt enkelt inte säkert att de reagerar 
likadant som vi gör (2008, sid. 337). 

2.6 Textanalys
Det finns många olika teorier om hur man kan analysera text. Hos Lundgren, 
Ney och Thúren (1999) finns olika exempel på hur man analyserar tidningstext. 
Melin och Lange (2000) ger prov på en stilanalys med många matematiska in-
slag, modeller, diagram, formler och poler. Renberg (2007) presenterar ett sätt att 
analysera praktisk retorik och Cassirer (2003) fokuserar på stilen i olika texter. 

Som en del av min metod kommer jag att analysera en vanlig ledare i syfte att finna 
vad som skapar pathos i den, och om det till och med går att förbättra sättet att väcka 
läsarnas känslor med hjälp av den. I arbetet med detta kommer jag att ta stöd i Hell-
spong (2001) och då främst i hans modell för retorisk analys (2001, sid. 99-106). 

Hellspongs metod lämpar sig särskilt väl för att analysera brukstexter; texter som 
har ett praktiskt eller teoretiskt syfte och inte enbart estetiskt. Han menar att man 
kan inleda varje textanalys med en grov form av kommunikationsanalys där man 
ställer sig frågorna: Vem talar i texten? Vem talar sändaren till? I vilken situation 
talar sändaren till mottagaren? Hur är texten anpassad till sin situation? (2001, 
sid. 55). Därefter kan man gå vidare till antingen en lite mer allmän brukstext-
analys där man tittar på kontexten, den textuella strukturen, den ideationella 
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strukturen och den interpersonella strukturen. Eller gå rakt in på en mer specia-
liserad analys. Ett exempel på en sådan är den retoriska analysmodellen, som jag 
kommer använda mig av som en del av min metod i den här undersökningen. 
Hellspong säger att ”I en retorisk analys sätter du en text i samband med en talare, 
en situation och en publik. För att förstå och förklara vad som sägs utgår du ifrån 
talarens syfte att påverka i ett givet läge.” (2001, sid. 99).

Syftet med analysen är alltså att undersöka hur någon gör för att påverka eller 
övertyga med hjälp av ett tal eller en text, och Hellspong menar att den är givande 
inte enbart för att ”genomskåda” någon annan, utan även för att som talare eller 
skribent själv lära sig hur man kan få mottagarna med sig (2001, sid. 99).
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metod

3.1 Metodval och urval
Jag valde att använda mig av kvalitativa metoder i min undersökning: en analys, 
två intervjuer med informanter, en gruppintervju med respondenter och två ut-
provningar med sammanlagt åtta personer. En kvantitativ undersökningsmetod 
var aldrig aktuell eftersom jag bedömde det som orimligt att hinna med en sådan 
under den här kursen. Dessutom är syftet med min undersökning att nå en ökad 
förståelse och det uppnår jag bättre med hjälp av kvalitativa metoder än kvantita-
tiva. Detta menar bland annat Svensson och Starrin när de skriver att ”den kvali-
tativa intervjun är en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten 
eller egenskapen hos någonting” (1996, sid. 53). 

För att förstå hur man förmedlar pathos med en ledare på lättläst svenska insåg 
jag att jag först behövde ta reda på hur man förmedlar pathos med en vanlig 
ledare. Jag gjorde därför en textanalys av en sådan, samt en intervju med en yr-
kesverksam ledarskribent (vidare kommer jag att kalla denna för ”Intervju 1”). 
Bakom valet att kombinera dessa två fanns resonemanget att textanalysen kunde 
ge mig en grundläggande uppfattning baserad på min egen textkompetens, med-
an intervjun med en expert på området kunde hjälpa mig att nå en djupare insikt.

För att bättre lära känna målgruppen använde jag mig av en gruppintervju med 
sex respondenter (vidare kommer jag att referera till denna som ”Gruppinter-
vju”). Framför allt var det viktigt för mig att få reda på vad de var bekväma med i 
det svenska språket och vad som var en utmaning men inte oöverstigligt för dem. 
Samt hur de reagerade på olika texter och hur de svarade på olika retoriska grepp.

Min intention inledningsvis var att genomföra en kvalitativ, icke-standardi-
serad och enskild intervju med var och en av personerna som representerade 
min målgrupp. Detta på grund av att jag skulle prata med dem om personliga 
saker som vad de tycker är svårt och varför, samt vad som får dem att känna 
något, vad de känner och varför de tror att de gör det. Jag resonerade som 
så att det kunde finnas en risk för att den kontext som ett möte mellan flera 
personer utgör, skulle göra så att intervjupersonerna inte vågade öppna sig 
på grund av att de kunde skämmas för sina språkliga tillkortakommanden. 
Repstad (1999, sid. 67) skriver bland annat att det i en gruppintervju alltid 
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finns en risk för att det bara är de acceptabla och tillåtna synpunkterna som 
kommer fram. Ett sådant scenario hade naturligtvis varit negativt för min 
informationsinhämtning. 

Dock så blev jag rekommenderad av lärarna på Sfi att tänka om och istället ha en 
gruppintervju med samtliga personer samtidigt. De menade att de mest givande 
diskussionerna i klassrummen ofta uppkommer när en grupp elever själva för 
varandra framåt i samtalsämnet och i det svenska språket. Dessutom sa de att 
eleverna, på grund av sina bristande språkkunskaper, kan bli lite blyga vid ett 
enskilt samtal – i grupp har de lättare att öppna sig och kan, vid behov, hjälpa 
varandra att tolka för att underlätta och förbättra vår kommunikation. Eftersom 
lärarna på Sfi har daglig kontakt med, och därav bör ha mycket god kännedom 
om, min målgrupp så valde jag att lita på deras omdöme.

I urvalet av personer till gruppintervjun var det inte aktuellt att försöka hitta 
några ”extrema fall” som Holme och Solvang menar är en strategisk urvalsmetod 
för att få en så stor variationsbredd som möjligt i informationsmaterialet (1991, 
sid. 101). För vad är egentligen ett ”extremt fall” i min målgrupp? Om jag enbart 
hade undersökt förståelse av texter hade det kunnat ge en intressant bild att an-
vända sig av en ”svag” och en ”stark” läsare i en grupp elever, men nu skulle jag ju 
försöka ta reda på så mycket mer. 

Eftersom jag ändå ville undersöka hur olika personer upplever en text så ville 
jag prata med personer som ur olika aspekter är olika varandra. ”Olikheterna hos 
intervjupersonerna gör att de upplever sin situation på olika sätt, och det möjliggör 
en insamling av så mycket informationsinnehåll som möjligt” (Holme & Solvang, 
1991, sid. 104). Jag ville prata med personer  med varierad ålder, från olika 
kulturer och av olika kön.Viktigt var så klart också att de befann sig på kurs C 
eller D inom Sfi-utbildningen eftersom min målgrupp definieras av det. I det 
praktiska arbetet med att hitta personer tog jag hjälp av lärarna på Sfi, eftersom 
jag litade på att de skulle tillfråga personer som tillhörde målgruppen.  

Styrkan med den kvalitativa intervjun ligger enligt Holme och Solvang i att un-
dersökningssituationen liknar en vardagligt samtal. Forskare bör eftersträva att 
låta intervjupersonen styra samtalets utveckling (1991, sid. 99). Det går dock 
aldrig att komma ifrån att den som håller i intervjun påverkar situationen med 
sin närvaro. Svensson och Starrin syftar på detta när de beskriver den kvalita-
tiva intervjun som ”...en unik social interaktion som innefattar en förhandling av 
sociala roller och referensramar mellan i första hand främlingar” (1996, sid. 52). 

Trots att gruppintervjun skiljer sig kraftigt ifrån en vanlig kvalitativ intervju så såg 
jag den som en chans att kunna ta ett kliv tillbaka under intervjusituationen, i ett 
försök att minska min påverkan över den. Min nya utmaning i den situation som 
gruppintervjun utgör, blev att vara vaksam på de sociala spelen och rollerna som 
kan uppkomma i mötet med flera männsiskor. 
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På grund av de språkliga barriärerna mellan mig själv och min målgrupp insåg 
jag att jag även skulle behöva prata med någon som har en expertis i såväl det 
svenska språket som i målgruppens kompetens och behov. En källa jag kunde föra 
löpande resonemang med. Här valde jag att ha en icke-standardiserad intervju 
med en lärare på Sfi som jag ansåg som en lämplig informant (vidare kommer jag 
att kalla denna för ”Intervju 2”). Holme och Solvang (1991, sid. 98) menar att 
framväxten av resultat genom en kvalitativ metod sker i växelverkan mellan teori 
och empiri, mellan forskare och undersökningspersoner – något som jag ansåg 
vara ett lämpligt tillvägagångssätt under en sådan här undersökning. 

Eftersom mitt ämne är så pass outforskat så förstod jag tidigt att jag i stort sett 
bara skulle ha min egen undersökning i ryggen när det kom till att utforma den 
egna gestaltningen, en bearbetning av en ledare till lättläst svenska, som – för-
hoppningsvis – lyckas förmedla pathos. Därför ansåg jag det som mycket viktigt 
att hinna med åtminstone en utprovning. Eftersom jag gav mig in på något för 
mig helt nytt så ville jag få respons på min text från målgruppen. Denna utprov-
ning har jag hela tiden sett som en del av metoden, eftersom jag var säker på att 
den skulle tillföra ny empiri som skulle tvinga mig att göra modifieringar i min 
gestaltning. 

3.1.1 ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Jag resonerade kring dilemmat huruvida jag skulle använda en tolk under mina 
intervjuer med målgruppen, eller inte. Fördelen med att använda tolk är att språ-
ket inte blir en barriär, intervjupersonen förstår lättare innebörden i min fråga 
och jag kan få ut mer av svaret eftersom intervjupersonen kan prata mer obe-
hindrat på sitt förstaspråk. Nackdelen är att det kommer in en mellanhand i vår 
dialog, och att hans eller hennes närvaro kan påverka intervjupersonen. Slutligen 
valde jag, på grund av sistnämnda problematik, att klara mig utan tolk. 

3.2 Textanalys vanlig ledare
Den originalledare som jag har valt att jobba med i min undersökning, har rubri-
ken ”Äldres kompetens och erfarenhet är guld värda” och publicerades i Eskilstuna-
kuriren 16 maj 2012. Originaltexten finns i sin helhet som bilaga 1. 

Retorisk situation
Ledartexten är publicerad i Eskilstunakuriren, så den verkar i kontakt med tid-
ningens läsare, såväl prenumeranter som köpare av lösnummer. Den är osig-
nerad, vilken betyder att den representerar tidningen och dess hållning i den 
aktuella frågan. Nordensson menar att många människor blir förvirrade av osig-
nerade ledare, de vill veta vem som skrivit det de reagerar på (2008, sid. 57). 
Voronov menar att den osignerade ledaren har en ideologiskt tydlig avsändare 
och står för en kontinuitet i en tidnings åsiktsjournalistik (intervju 120520). 
Jag anser att denna text har en författarröst som bitvis framträder mycket klart, 
som till exempel i meningen ”Det är lite märkligt – både att det ska behövas en 



ANNA ULRIKSSON BIDERMAN • EXAMENSARBETE 2012 • MÄLARDALENS HÖGSKOLA

27

sådan lag och att den inte redan finns. Det borde vara självklart(...)” När man tar 
del av ett resonemang som låter så personligt så känns det konstigt att bara se 
en tidning som avsändare och inte ett ansikte eller ett namn på den person som 
de fakto har skrivit texten. Avsaknaden av detta gör så att texten hamnar längre 
ifrån läsaren.

I linje med den genre texten representerar är den persuasiv. Det inslaget präglar 
texten och är ingenting som döljs. Men den resonerar med läsaren snarare än att 
presentera kraftiga argument, den vill nog påverka snarare än övertyga, och är 
därför lite ”tam” i sin retorik. Det är svårt att avgöra vad det retoriska budskapet i 
ledaren är, alltså vad den vill säga. Innehållet är spretigt och gör det otydligt. Vill 
skribenten argumentera för en höjd pensionsålder? Bara lyfta den diskussionen? 
Reflektera kring problematiken? Eller vill han eller hon vädja till en förändrad 
attityd gentemot äldre? Diskutera den nya lagen? 

”Säg det enkelt. Om du inte kan säga det enkelt är din tanke oklar. Försök gå 
rätt på frågan utan utvikningar. Begränsa antalet argumentationsspår.” (Voronov, 
intervju 120520). Den här ledaren har för många argumentationsspår. Syftet 
med ledaren är otydligt, och det är svårt att avgöra vad som är det retoriska 
budskapet i texten.

Kanske finns det ändå under- och överordnade persuasiva syften med texten. 
Man skulle kunna säga att diskussionen om att ändra attityd gentemot äldre, 
i situationer som såväl telefoninköp som byte av arbete i 50-års åldern, är ett 
underordnat syfte. Och att en höjdning av pensionsåldern är det övergripande 
syftet, det retoriska budskapet, dit de övriga tankarna knyts. Att poängen är 
att man inte ska diskriminera äldre i något sammanhang, i synnerhet inte om 
de vill jobba längre än till 65, eftersom det kommer krävas i framtiden för att 
stadskassan ska ha råd med våra pensioner. Jag tror att det är så skribenten har 
tänkt sig texten, men jag önskar att det hade framkommit med större tydlighet. 

Den här texten har en mycket bred publik, sett till såväl skillnader i ålder, 
livsstil, politisk åskådning och annat. Därför tror jag inte att tidningens syfte 
med ledaren är att övertyga alla, utan snarare att väcka en fortgående debatt 
i ämnet. Publikens inställning till ämnet varierar säkerligen även den i hög 
grad. Eftersom Eskilstuna är en gammal industristad, där många jobb är eller 
varit  fysiskt krävande och enformiga, kanske många ser fram emot sin pen-
sion och sist av allt skulle vilja skjuta fram den. Detta talar för att publiken 
kan reagera starkt på det retoriska budskapet i texten, och att skribenten 
därför behöver omvända läsarna, eller åtminstone få dem att se saken ur ett 
annat perspektiv. Det verkar dock inte som att skribenten har anpassat sin 
retoriska strategi utifrån det. Meningen ”I USA finns det gott om silverrävar på 
universiteten, i näringslivet och i politiken”  anser jag visserligen ha en poäng, 
men kan nog upplevas som provokativ av någon som jobbat inom industrin 
hela sitt liv. Den kan skapa en distans till läsaren. 
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Retoriska resurser
Skribenten försöker att övertyga med pathos. Följande mening, som finns i andra 
stycket, är ett gott exempel på det:

”Men vissa saker är oföränderliga: behovet av mat, kläder, bostad och 
vård, av vänner, umgänge, förströelse och bekräftelse, av att få känna 
sig betydelsefull, att bli rättvist behandlad och få erkännande för sin 
kunskap och kompetens.” 

De värdeladdade orden väcker känslor inom oss, upprepningarna av ordet ”att” 
och variationen i meningslängd skapar en tydlig rytm. Det framkommer att skri-
benten håller med om dessa värdeingar som de flesta av oss står för, vilket även 
skapar ett ethos i texten. Exemplet med den 80-åriga kvinna som inte fått teckna 
mobilabonnemang på grund av sin ålder, tar ned innehållet på en personlig nivå 
och upprör läsaren. Att sätta ett uttryck som ”egocentrisk lyx” på allmänhetens 
attityd gentemot människor som byter jobb i 50-års åldern provocerar. 

Man finner inte många logos-argument i ledaren. Kanske hade den vunnit på att 
exempelvis presentera siffor på hur många personer som har fyllt 65 och vill, men 
inte får, jobba längre. 

Texten föreskriver en roll för mottagarna. Det är tydligt att om man håller med 
om vad skribenten säger och om man inte är en sådan som diskriminerar, så är 
man en fördomsfria och god medmänniska. Och så vill man ju vara, man vill inte 
vara den onda. Genom detta skapas även en ”vi-känsla” i texten. 

Mottagarnas förhållande gentemot sändaren tror jag präglas av förtroende. Det 
diskuteras ju ofta att förtroendet för tidningar idag är nästan för högst. Dock så 
tror jag att i och med att det här är en ledartext, så är mottagarna beredda på att 
reagera när de läser, vilket kan göra att de närmar sig texten med lite mer kritiskt 
granskande ögon. 
 
Retorisk process
Inom den klassiska retoriken, menar Hellspong att man delar in retorikproces-
sen i Inventio (att hitta ett lämpligt stoff), Dispositio (att ordna stoffet), Elocutio 
(att finna en passande språkform) och Actio (att framföra talet eller att publicera 
texten). Eftersom jag i detta fall jobbar med ett bestämt medium och inte ana-
lyserar lässituationen hos mottagarna, så kommer jag enbart att titta på de tre 
förstnämnda. 

INVENTIO
Antagligen skrivs denna ledare för att det nyligen har presenterats någon rapport 
som visar att många äldre känner sig diskriminerade, kanske på arbetsmarknaden, 
eller någon rapport som visar att vi kommer behöva jobba längre i framtiden för 
att landet ska gå runt. Kanske är det ett aktuellt ämne på grund av den omtalade 
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situation som Grekland sitter i. I vilket fall så är ämnet av allmänt intresse, och 
något som alltid engagerar, eftersom vi alla antingen är eller kommer bli gamla. 
Det är lämpligt att framhäva med hjälp av pathos eftersom det redan i sig självt 
väcker känslor. Det tema som skribenten väljer att stödja sig på för att få gehör 
för sin åsikt i denna ledare är att alla människor ska ha lika rättigheter. Ett håll-
bart så kallat topos, eftersom det är en allmänt delad värdering som är svår att 
argumentera emot. 

DISPOSITIO 
Jag anser inte att innehållet är ordnat på ett sätt som främjar effektiv påverkan. 
Dispositionen är rörig och den röda tråden finns visserligen där men hoppar hit 
och dit. Framför allt så får ingressen läsaren att tro att hela ledaren ska beröra den 
nya lagen, vilket den ju inte gör. Det är som att ingressen knyter upp en säck och 
avslutningen knyter igen en annan. 

Om det retoriska budskapet är att man ska ha möjlighet att arbeta längre, så 
presenteras det relativt sent i texten. Detta är förmodligen för att skribenten först 
vill få läsarna med sig i uppfattningen om att det är diskriminerande att äldre inte 
får göra som de vill.

ELOCUTIO
Enligt de stilskalor som presenteras i mallen för Hellspongs retoriska analys (2001, 
sid 104) så skulle jag karaktärisera stilen i ledaren som ”mellanstil”. Den är varken 
starkt högtidlig eller vardaglig. Stilen går dock lite upp och ned genom texten. Till 
exempel så anser jag ”Det är dumt att diskriminera någon på grund av deras ålder” 
som starkt talspråkligt medan ”65 år är ingen gudagiven gräns varefter engagemang 
och kompetens försvinner.” inte är en mening man varken säger eller skriver varje dag.

Språket är inte särkilt utsmyckat utan behandlar ämnet på ett konkret sätt utan 
omskrivningar. Skribenten har, som jag tidigare varit inne på, använt hopning, 
anaforer och alliterationer för att skapa rytm i språket. Även metaforer (till exem-
pel silverrävar) används. Sista meningen är ett exempel på hyperbol och stegring 
återfinns i vissa stycken. Dessa exempel på ornament tjänar det retoriska syftet, 
framför allt väcker rytmen hos vissa textpartier känslor.  

Texten är konkret vilket är positivt. Språket är inte abstrakt utan befinner sig på 
läsarnas nivå. Dessutom konkretiseras innehållet i vissa fall på ett effektivt sätt 
med hjälp av exempel.

Retorisk värdering 
Jag misstänker att denna text inte nådde ut riktigt så effektivt som den kunde ha 
gjort tack vare att den inte var tillräckligt tydlig med vad den ville, att struktu-
ren var rörig och att språket, trots en fin rytm och vissa guldklimpar, var relativt 
”tamt” för att tillhöra en ledare. Om det var pathos man ville väcka så hade man 
nog kunna ta i lite mer i valet av ord och användningen av retoriska troper.
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3.3 ”Intervju” med informant 1 
Eftersom jag inriktar mig på ledare i lokala dagstidningar så valde jag att intervjua 
Alex Voronov, politisk redaktör och ledarskribent på Eskilstunakuriren. På grund 
av pressade tidsscheman hos både honom och mig så bestämdes det att vi skulle 
göra intervjun över telefon. Mycket av det som karaktäriserar en kvalitativ intervju; 
att man är nära sin intervjuperson, att man kan läsa av kroppsspråk, ansiktsuttryck 
etcetera, går givetvis förlorat vid en telefonintervju. Men jag gjorde ändå bedöm-
ningen att jag skulle kunna samla in mycket information med hjälp av den. 

Det visade sig snart att det skulle blir svårt att få till även detta. Slutligen bad Alex 
mig att maila frågor, så skulle han svara och sedan skulle jag ringa ifall jag ville att 
han skulle utveckla något ytterligare, eller ifall det fanns något jag inte förstod. 
Med andra ord så blev det en ”brevväxling” snarare än en intervju, som Häger 
kallar det (2007, sid.139). Det här var en av de saker under mitt examensarbete 
som inte blev som jag hade tänkt mig, och som lärde mig att jag framöver ska vara 
mycket tidigare med att boka in intevjuer än vad jag var denna gång. 

Det som ändå i slutändan blev positivt, var att Voronov gav utvecklade och gi-
vande svar på mina frågor via mail. Sammanfattningsvis diskuterade han opini-
onsjournalistikens roll, nu och i framtiden, vad som egentligen är syftet med en 
ledare samt hur han jobbar med retoriska grepp (i synnerhet pathos). Gällande 
det sistnämnda, så menar han att det som är avgörande för vilket grepp han väljer 
är ämnet och hur han uppfattar stämningsläget i debatten. 

”Jag använder pathos när jag exempelvis skriver om frågor som rör funk-
tionshindrade. I sak är det ofta tekniska frågor som handlar om lagparagra-
fer och ansvarsförhållanden. Jag vill då flytta läsarens fokus från tekniken 
till grundfrågan, att det handlar om människors frihet och om ett samhälles 
anständighet, om makt och maktlöshet. Och allt detta på en vardaglig nivå, 
med ett vardagligt språk utan överord och med få adjektiv.” 

I den omvända situationen, med en fråga där känslorna redan svallar, menar han 
att man ofta vinner på att använda logiska argument för att ”lugna ned” diskus-
sionen lite och ta ned den på ett mer sakligt plan. Det kan skapa trovärdighet och 
därmed bli en kombination av både ethos och logos.  

Angående språkliga figurer så använder han sig ofta av bildspråk, men aktar sig 
för ironi. Det menar han är väldigt svårt att förmedla genom en text. På frågan 
hur man som skribent på bästa sätt engagerar läsaren blir svaret att man ska hålla 
sig i läsarens verklighet, säga det enkelt, minska antalet argumentationsspår och 
vara försiktig med adjektiven. 

3.4 Intervju med informant 2 
Under arbetets gång har jag löpande haft kontakt med två lärare vid Sfi i Eskilstuna, 
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Eva Lindell och Soile Orelma. Den förstnämnda var den som hjälpte mig med ur-
valen till min gruppintervju och min utprovning. Den sistnämnda intervjuade jag.  

3.4.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
I enighet med de principer som Svensson och Starrin (1996, sid. 54) menar lig-
ger till grund för den här typen av metod eftersträvade jag ett icke-standardiserat 
tillvägagångssätt där målet var att med hjälp av en milt vägledd konversation 
försöka uppnå en samtalssituation som var så naturlig och förtroendeingivande 
som möjligt. Jag hade förberett mig genom att identifiera vilka områden jag ville 
prata om, och skrivit ned dem som stödord på ett papper, men jag hade inte 
utformat några frågor i förväg eftersom jag inte ville låsa mig vid dem. I många 
intervjusituationer har jag upplevt att jag blir en sämre lyssnare, och får svårare 
att ställa relevanta följdfrågor, när jag har formulerat frågor i förväg. Det har varit 
bättre att ha med stödord. 

Intervjun skedde i ett klassrum på Sfi. Det var eftermiddag, eleverna hade gått 
hem för dagen, vi var ensamma i rummet och det var relativt tyst på hela avdel-
ningen. Jag hade inte träffat Soile innan intervjun. Vi tog i hand och satte oss ned 
på varsin sida om ett bord. Efter inledningsfraser och en presentation av ämnet 
för mitt examensarbete inledde jag med att be henne berätta om verksamheten på 
Sfi, om kursuppdelningen och om hennes egen syn på elevernas svenskkunskaper. 

3.4.2 SAMMANFATTNING AV RESULTAT
Soile berättade att Sfi i Eskilstuna bara har kurs B, C och D. Alla elever läser i 
sin egen takt och därför finns inga klasser. Lärarna fungerar som handledare och 
hjälper elever att lägga upp en individuell studieplan. Det är olika vilken nivå 
eleverna börjar på, och de rör sig uppåt längst utbildningstrappan i olika hastig-
het. I varje kurs har eleverna prov där deras förmåga att lyssna, prata, samtala, 
läsa m.m. testas. 

Den kurslitteratur som används heter Samspråk och finns i steg 1, för kurs A och 
B, samt i steg 2, för kurs C och D. Skillnaden mellan dessa var märkbart stor, en 
reflektion jag fick medhåll i både från Soile och senare från Sfi-eleverna. I kurslit-
teraturen så läser eleverna samhällsvetenskapliga texter nästan uteslutande. Soile 
menade att det är viktigt för dem att lära sig den svenska som de behöver för att 
klara sig i samhället. Tvärtemot vad jag trodde innan intervjun så har eleverna 
mycket lite kontakt med skönlitterära texter. Det finns varken tid eller inköps-
pengar till sådana, menade Soile. När jag frågade om de läser 8 sidor eller någon 
annan form av nyhetsrapportering hämtade hon ett blad som heter Nyhets-sidan 
(bilaga 5). Hon sa att de prenumererade på 8 sidor förut men att det blev för dyrt. 
Nyhets-sidan sa hon är mycket populär bland eleverna, den har en svårighetsgrad 
som är precis lagom.   

Hon beskrev svårighetsnivån på kurs C och D. I dessa kurser förväntas eleverna 
kunna läsa och skriva texter där styckena är lite längre och där meningarnas ord-
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följd är varierad. De har vant sig vid att ordföljden inte alltid är rak, med subjekt 
först. Bisatser är de vana med. De behöver hjälp av sambandsmarkeringar för att 
koppla ihop meningar utan problem. Generellt sett har de svårt för dåtid, och 
förstår bäst texter där verbet står i aktiv form. 

Soile ansåg att det är bra med ordlista, så att man med hjälp av synonymer kan 
förklara nya ord. Hon tyckte att det är ett bättre alternativ än att förklara ordet i 
texten. Tvärtemot vad min kurslitteratur har förespråkat så menade hon att man 
inte behöver undvika ordet ”man”. Hon sa att eleverna redan tidigt lär sig att 
”man” i en av sina betydelser är ”alla människor”. 

När eleverna själv skriver så provar de på olika texttyper; brev, förklarande och 
berättande texter. På så vis är det välbekanta med frågor och svar, dialoger och de 
får träna på att motivera sin åsikt eller sitt svar. Soile berättade att de alltid måste 
förklara vad de tycker och varför de tycker så för att träna sig i argumentation.

När det kommer till att förmedla pathos med en ledare till målgruppen, gissade hon 
att dialoger och retoriska frågor kan vara bra verktyg. Kanske även liknelser om de 
är mycket lätta och tydliga. Ironi förstår de inte över huvud taget på den här nivån, 
fastslog hon. Det är något av det sista man lär sig att identifiera i ett språk.

3.4.3 REFLEKTION
Inledningsvis tyckte jag att denna intervju var ganska svår. Jag kände inte riktigt 
att vi hittade fram till ”det naturliga och vardagliga samtalet” som Holme och 
Solvang skriver om. Jag upplevde det som att jag fick ta initiativet i samtalet hela 
tiden och att jag fick ställa många följdfrågor, vilket gjorde mig mer styrande än 
vad jag hade tänkt mig. Men trots det så ledde intervjun till användbar empiri. 
Tack vare Soile fick jag en god inblick i Sfi:s verksamhet samt i elevernas språk-
liga kompetens. Särskilt givande var det att få en inblick i den kurslitteratur de 
använder, samt i Nyhets-bladet som på ett mycket tydligt sätt visade mig vart den 
språkliga nivån hos eleverna ligger någonstans. 

3.5 Gruppintervju 

3.5.1 TILLVÄGAGÅNGSÄTT
En fredag förmiddag (120504) träffade jag sex personer som studerade på Sfi och 
som vid tillfället för intervjun befann sig på kurs C eller kurs D.

• Person 1: Man i 50-års åldern som flyttade till Sverige från Spanien för tre år sedan.

• Person 2: Kvinna i 40-års ålders som flyttade till Sverige från Syrien för tio år sedan.

• Person 3: Man i 25-års åldern som flyttade till Sverige från Syrien för ett år sedan.
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• Person 4: Man i 35-års åldern som flyttade till Sverige från Syrien för ett år sedan.

• Person 5: Kvinna i 30-års åldern som flyttade till Sverige från Thailand för ett år sedan.

• Person 6: Man i 20-års åldern som flyttade till Sverige från Afrika för två år sedan.

Av hänsyn till att en av dessa personer inte ville figurera med sitt namn i denna 
undersökning så väljer jag att låta samtliga vara anonyma. Namnen är egentli-
gen inte heller relevanta för undersökningen, utan enbart personernas tankar och 
åsikter. Namnlista finns att tillgå från mig vid efterfrågan.

Intervjun skedde i en av Sfi:s lokaler där vi satt runt ett fyrkantigt bord i något 
som liknade ett konferensrum. Den pågick under 39 minuter och spelades in 
med min mobiltelefon, vilket godkändes av alla intervjupersoner. Liksom namn-
listan finns ljudfilen att tillgå från mig vid efterfrågan. 

När jag mötte intervjupersonerna tog jag i hand och presenterade mig för allihop. 
Sedan förklarade jag väldigt tydligt varför jag var där och frågade om de hade 
förstått vad som förväntades av dem under intervjusituationen. Det var viktigt 
för mig att de förstod vad situationen handlade om, så att de skulle känna sig 
avslappnade i den. 

3.5.2 SAMMANFATTNING
Personerna i gruppen har mycket skilda läsvanor. Två av dem läser inte mycket 
över huvud taget, varken på sitt hemspråk eller på svenska. Person 2 läser barn-
böcker för sina barn på såväl svenska som hemspråket. Person 3 och 4 läser ny-
heter så gott som varje dag, också på båda språken. De läser 8 sidor på webben 
samt försöker att läsa kvällstidningarnas nyheter via samma medium. Samtliga 
sex personer läser Nyhets-sidan en gång i veckan när de är på Sfi och uppskattar 
denna. Person 5 säger att hon läser många recept, de tycker hon är lätta eftersom 
de ofta står i punkform. Hon kan koncentrera sig på en mening i taget. 

När vi pratar om svåra ord säger person 3 att han vill ha några ord han inte kän-
ner till i varje text, så att han kan lära sig. Han säger att det är lättast att lära sig 
om innehållet är något som intresserar honom. Då är det också lättast att förstå 
nya ord eftersom man kan förstå vad de betyder utav sammanhanget. Personligen 
föredrar han att ett nytt ord åtföljs av en förklaring i texten, det är bättre än att 
behöva lämna textstycket med blicken för att leta i en ordlista. Vissa av de andra 
säger att de gillar ordlistor, men att det absolut bästa är att få en förklaring i texten 
plus en kort ordlista bredvid texten – inte på ett annat papper. 

Jag för in samtalet på TV-reklam, frågar dem om de har någon favoritreklam, 
och senare även varför de gillar den. Detta för att försöka se vilken typ av reto-
risk teknik de faller för. Person 2 gillar Tele2-reklamen med fåret Frank, särskilt 
det avsnitt när han får barn. De andra nickar och skrattar igenkännande. Person 
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3 tycker om ComHem:s reklam med de rödhåriga kvinnorna. Person 2 menar 
att det måste vara en reklam som sticker ut, eftersom det är så mycket reklam 
överallt. När jag undrar hur en reklam sticker ut, hur man kommer ihåg den, 
så svarar person 3 att det är bäst om den är rolig, som Tele2-reklamen och 
ComHem-reklamen. Alla instämmer och säger att de gillar rolig reklam som 
får en att skratta, eller reklam som fortlöper som en serie där man lär känna 
karaktärerna i den (till exempel Ica-reklamen). 

Vidare diskuterar vi vilken typ av text som får dem att känna någonting. Den frå-
gan är lite svår för dem att förstå, men person 1 och 3 menar att en text först och 
främst måste vara intressant för dem för att de ska läsa den. Den blir intressant 
om ämnet tilltalar dem, eller om den är spännande från början.

Sett till det rent språkliga så säger alla att de förstår meningar skrivna i dåtid, vil-
ket jag frågade om. Person 4 menar att det viktigaste för att en text ska vara lätt att 
förstå är att textens grad är lite större  och att meningarna är enkla så att man kan 
förstå sammanhanget även om det finns något ord man inte vet vad det betyder. 

3.5.3 REFLEKTION
Jag oroade mig för tre saker inför gruppintervjun:

1) att stämningen skulle vara stel och att det skulle finnas en distans mellan mig 
och intervjupersonerna till följd av ålders-, köns- och kulturskillnader, språkbar-
riärer m.m. 

2) att det bara skulle vara några inom gruppen som bidrog till samtalet

3) att de inte skulle förstå mig 

För att undvika en stel stämning, och till följd av det en sämre informationsin-
hämtning, ville jag så snabbt som möjligt bli en person inom gruppen, inte stå 
utanför som någon slags förhörsledare. Därför hade jag en vänskaplig ton redan 
från början, jag pratade lite högre än vanligt, skämtade och log mycket, var av-
slappnad i situationen i ett försök att få dem att känna likadant. Och min strategi 
fungerade verkligen. Till skillnad mot Intervju 1 så blev det i gruppintervjun 
verkligen en levande diskussion utav intervjun. En kommunikation fram och 
tillbaka såväl mellan mig och intervjupersonerna som mellan intervjupersonerna, 
utan inblandning från mig. Ibland lutade jag mig tillbaka och bara satt och tit-
tade och lyssnade medan de själva förde diskussionen framåt. 

Det var mestadels positivt, för ur vad de sa till varandra fick jag mycket informa-
tion. Däremot innebar ju det relativt ”fria” samtalet att vi gång på gång befann oss 
ute på sidospår – någon svävade ut i en beskrivning av sina barn, en annan för-
sökte reda ut huruvida det är en eller två rödhåriga kvinnor i ComHem-reklamen 
och det uppstod faktiskt en diskussion kring kommunikation i grupp när två av 
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de arabisktalande personerna tolkade lite för länge åt varandra på sitt hemspråk. 
Jag lät sidospåren få ta lite tid, eftersom jag inte ville få dem att känna att jag bröt 
av dem direkt när de började prata med varandra, men efter en stund försökte jag 
styra vidare samtalet på rätt spår igen med hjälp av en fråga. 

Istället för frågor valde jag vissa gånger att lägga ut ett påstående eller en kom-
mentar för att leda samtalet vidare åt ett håll. Det fungerade i de flesta fall men 
fick mig i efterhand att reflektera över att det kanske gjorde så att jag påverkade 
gruppen för mycket. Sådant är svårt att veta. 

Gruppdynamiken upplevde jag som god; olika åsikter emottogs med respekt och 
personerna hjälpte varandra men gav samtidigt varandra tid att tänka och till att 
formulera sig på svenska. Person 1 och 6 pratade lite mindre än de andra och i 
vissa fall såg jag till att få med dem i diskussionen med hjälp av frågor som rik-
tades direkt till dem. Men i min sammanfattning av intervjun verkar det som att 
de inte sa någonting alls, vilket är missvisande. De diskuterade ämnen som inte 
är direkt relevanta för min undersökning (som till exempel kulturskillnader och 
hur det känns när man kommer till Sverige första gången), och därför finns de 
inte återgivna. 

Det svåraste med gruppintervjun var inte den sociala intervju-situationen som 
sådan, utan de språkliga hinder som försvårade kommunikationen. Vissa frågor 
fick jag helt enkelt inte något svar på, för att de inte förstod mig. Jag kunde ju till 
exempel inte fråga om rent språkliga saker, som till exempel ordklasser, eftersom 
de inte kunde de svenska termerna för sådant. Men jag lärde mig ändå mycket om 
min målgrupp och intervjusituationen blev kamratlig och trevlig som jag hade 
tänkt mig den. Efter intervjun fick jag till och med några kramar, och några av 
dem pratade vidare med mig om helt andra saker, så jag tror att de upplevde det 
som att vi fick en bra kontakt.

Min första och andra oro besannades med andra ord inte, det tror jag till stor del 
beror på att jag hade tänkt ut ett sätt att försöka undvika den situationen. Min 
tredje oro besannades till viss del – det är svårt, inte att bara kommunicera, utan 
att kommunicera om ett smalt ämne som innehåller fackord, med en målgrupp 
som har ett annat modersmål.
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design

4.1 Inför gestaltningen 
Efter insamlingen av empiri så bestämde jag mig för att bearbeta samma ledare 
som jag hade analyserad. Detta på grund av att analysen gjorde mig bekant med 
texten, den har enligt mig mycket som går att förbättra, och den har ett ämne 
som är passande för mitt syfte. 

4.1.1 ÄMNE
Pathos är ett verktyg för att, i text eller med ett tal, framhäva ett innehåll. Kanske 
oftast i syfte att övertyga men även ibland att få mothugg, att starta en debatt eller 
bara att underhålla. För att det ska gå att väcka läsarens känslor måste ämnet möj-
liggöra det, precis som Voronov menade när han diskuterade i vilka situationer 
han använder sig av det här retoriska greppet framför andra (se Metod, Intervju 
1). Det går inte – det är i alla fall mycket svårt – att få någon att gråta över en text 
om ett handfat. På samma sätt fungerar det inte att ta bort all känsla ur ett ämne 
som till exempel barnmisshandel. 

För att jag, under min utprovning, skulle kunna förstå om det enbart var ämnet i 
sig som väckte läsarnas känslor, eller om språket och texten förhöjde känslan i det, 
så var jag tvungen att hitta rätt nivå på ämne. Vid tidpunkten då jag skulle börja 
med min gestaltning var det stort fokus på integration, invandrare och ”etniska 
svenskar” i medierna. I ledarna i lokalpressen diskuterades kravallerna i samband 
med ST:s demonstration den 1 maj, Reinfeldts uttalande om ”etniska svenskar” 
på arbetsmarknaden och om nioårig skolplikt för alla barn och ungdomar som 
flyttar till Sverige, oavsett ålder. Jag resonerade som så att den här typen av ämnen 
riskerade att uppröra min målgrupp på olika sätt enbart i sig själva. 

Den text som jag hade analyserat var bättre avseende ovanstående resonemang 
(bilaga 1). Kritik kan dock riktas mot att den beskriver ett kulturellt fenomen 
som kan vara främmande för vissa personen ur min målgrupp. I många andra 
kulturer är det ju vanligare, och ansett som en självklarhet, att de äldre respek-
teras och tas om hand av sina familjer i de egna hemmen. Därför kan det vara 
svårt för min målgrupp att ta ledaren till sig. Alternativt blir de upprörda över 
att äldre behandlas på det här viset i Sverige. Jag valde ändå att fortgå med den 
eftersom jag ansåg att det fanns ganska mycket som kunde förbättras (se text-
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analys under Metod). Jag såg en utmaning i att ta ställning, att välja att vara 
för en högre pensionsålder, och att försöka få min målgrupp att tycka som jag 
– alternativt bara väcka en reaktion med min åsikt, nå fram och väcka känslor. 
Ämnet är ett bra exempel på det Voronov sa om att ta ned ”torra” sakfrågor 
till en personlig nivå och fokusera på människan i situationen, ge honom eller 
henne ett ansikte (se metod, intervju 1). 

4.2 Första utkastet

Ny lag ska stoppa orättvisor 
för gamla människor

Agda är 80 år gammal. Hon går till en butik eftersom hon vill köpa en 
mobiltelefon. Hon vill ringa till sitt barnbarn med telefonen.

I telefon-butiken jobbar en ung kille. Killen säger att Agda inte får 
köpa en mobiltelefon. 
- Du är för gammal, säger han.

Så Agda går hem igen. Hon är ledsen för att hon inte kan prata med 
sitt barnbarn. Varför får inte jag köpa en telefon? tänker Agda.

Killen i telefonbutiken behandlar Agda annorlunda för att hon är gammal. 
Det kallas diskriminering. Att diskriminera en annan människa för att hon 
är gammal är fel, men det är ändå vanligt i Sverige. 

Många gamla människor säger att de brukar diskrimineras. Ibland får de 
inte hyra lägenhet eller operera sig. De får inte göra vad de vill. 

Regeringen vill att det ska bli olagligt att diskriminera gamla människor. 
Därför ska de göra en ny lag nästa år. Den lagen ska skydda gamla männis-
kor och göra så att andra människor inte ser ner på dem. Att se ner på någon 
betyder att man tycker att den personen är mindre värd.

Men är verkligen den nya lagen en bra idé? Jag tycker det är konstigt att vi 
behöver en lag. Det är ju lätt att förstå att man ska behandla alla människor 
rättvist, särskilt äldre människor. Men tyvärr så verkar inte alla människor 
förstå det. 

Borde Regeringen gjort den nya lagen för länge sen? Då kanske gamla 
människor inte hade haft något problem idag.  
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Gamla människor vet ofta mycket. De har livserfarenhet, de har sett mycket 
och de har hört mycket. Yngre människor kan lära sig mycket av äldre män-
niskor, både hemma och på jobbet. Företag borde tänka mer på att gamla 
människor kan lära unga. 

Det finns många gamla människor som inte vill sluta jobba när de fyller 
65. För de känner sig pigga och vill inte gå i pension. Alla människor, även 
gamla, ska få jobba om de vill jobba. 

Dessutom så blir vi äldre och äldre. Många som är ungdomar nu kommer 
bli över 100 år. Eftersom vi lever längre måste vi jobba längre. Annars 
kostar våra pensioner för mycket pengar för Sverige.

Den nya lagen som Regeringen ska göra nästa år kommer kanske göra så 
att gamla människor inte blir orättvist behandlade. Regeringen vill förändra 
folks syn på gamla människor. 

Livet tar inte slut när man fyller 65 år. En gammal människa har rätt att få 
göra vad hon eller har vill, precis som du och jag. 

4.2.1 DESIGNVAL 
De designval jag tog under min designprocess bottnar i den empiri som jag har 
samlat in och tagit del av under hela min undersökning. Jag har tagit fasta på de 
tekniker för att skriva lättläst och för att förmedla pathos med en text, som många 
har varit överrens om. Vad som kom fram under mitt möte med målgruppen 
(gruppintervjun) har haft stor betydelse i vissa avvägningar.

Jag ville inleda med ett exempel från verkligheten som väcker intresse och konkre-
tiserar problemet genom att föra ned det på en personlig nivå. Dessutom ville jag 
använda dialog och tankecitat för att göra språket levande, och retoriska frågor 
för att integrera och engagera läsaren. Jag försökte ge texten en tydlig röst för att 
minska distansen till honom eller henne. 

Jag tillät ett par ord som jag misstänkte kunde vara nya för målgruppen, men var 
noga med att förklara dem. Sammansättningar och fackord undvek jag helt, och 
jag försökte att dra ned på antalet adjektiv och substantiv. Meningsbyggnaden 
försökte jag att variera, åtminstone ordföljden, för att skapa en naturligt rytm 
istället för en hackig test. Jag använde bisatser men enbart en inbäddad sådan. 

Framför allt så ansträngde jag mig för att minska läsarens behov av att inferera i texten. 
Jag försökte tydliggöra kausalitet i texten och jobbade med tematiskt bindning samt 
anaforiska referenser för att koppla meningarna till varandra. Här använde jag mig 
av de principer som Lundberg och Reichenberg presenterar i Vad är Lättläst? (2008).  
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Jag försökte att renodla ämnet som originaltexten handlade om, och målsätt-
ningen var att skriva om att det är diskriminerade att äldre inte får jobba om de 
vill. Jag gjorde om strukturen så att jag inledde med ett exempel, fortsatte med 
att förklara situationen, därefter reflekterade jag lite kring den nya lagen, förde 
in läsaren på situationen på arbetsmarknaden och avrundade med en slutkläm.

För att skapa pathos ville jag lyfta fram en person som läsaren kunde tycka synd 
om (Agda). Jag försökte trycka på värdegrunden att alla människor i myndig 
ålder ska få göra som de vill, bestämma över sig själva. Jag undvek metaforer, lik-
nelser och ironi eftersom målgrupen verkade ha svårt för det. Istället försökte jag 
skapa rytm och ett kraftfullt språkligt uttryck med hjälp av allitteration, anafor, 
hopning och hyperbol. 

4.2.2 REFLEKTIONER
Redan innan jag kom till utprovningen hade jag hunnit få lite distans till min 
bearbetade ledare och såg redan många brister hos den. Rent språkligt fungerade 
den, men det fanns mycket att förbättra. Det största felet jag hade gjort var precis 
det jag hade kritiserat skribenten till originalledaren för i min textanalys: jag hade 
försökt säga för många saker samtidigt. Jag hade inte hittat essensen i original-
ledaren och jag hade inte renodlat tillräckligt. Jag förstod att målgruppen skulle 
missförstå vad den egentligen handlade om, tack vare min otydlighet. Och jag 
visste att exemplet var illa valt eftersom det födde så många frågor hos mottagen 
som sedan inte besvarades.  

4.3 Utprovning av lättläst ledare 

4.3.1 PÅ MÅLGRUPPEN 
Eva Lindell, min kontaktperson på Sfi, hjälpte mig även denna gång med urvalet 
av personer. Jag fick träffa fyra elever, två av dem deltog i min gruppintervju och 
två hade jag inte träffat förut. 

Eleverna fick ett papper med min ledare på och ett papper med fyra frågor:

1) Vad handlade texten om?
2) Fanns det någonting i texten som du inte förstod? Stryk under det i så fall.
3) Kände du något när du läste texten? Blev du glad, ledsen, arg...?
4) Varför tror du att du kände så?  

Utprovningen gick till så att de ombads läsa ledaren, titta på frågorna och fundera 
på dem samt stryka under partier i texten som de inte förstod. Sedan diskuterade 
vi frågorna tillsammans. 

Det verkade gå relativt smidigt för dem att läsa. Två personer verkade ta sig ige-
nom ganska snabbt och utan bekymmer, de strök heller inte under någonting 
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efteråt. Två personer tog lite längre tid på sig och strök under vissa ord (dessutom, 
operera sig, verkligen, borde, syn, orättvisor, konstigt) men inga hela meningar. Ef-
teråt var det tydligt att de ändå hade förstått texten, men jag såg att de använde 
sina mobiltelefoner till att slå upp de obekanta orden under läsningen. Jag an-
märkte inte på detta eftersom jag tänkte att det är deras tillvägagångssätt vid läs-
ning, något de blivit bekväma med och som de säkerligen brukar oavsett vilken 
text det är de tar del av.  

Redan innan de började läsa hade jag delat ut pennor till dem. Min förhoppning 
var att de skulle använda dessa till att visa mig sina läsrörelser. Chansningen föll 
väl ut, för alla fyra använde pennan till att följa rader när de läste. Ibland hop-
pade de tillbaka med den, ibland gjorde de en liten anteckning på sitt hemspråk. 
Det som framför allt gick att utläsa genom att observera dem var att det gick 
riktigt snabbt för den att ta sig igenom ingressen, sedan gick det långsammare. 
Tre av dem fastnade med pennan på den enda mening som hade en inbäddad 
bisats. När två av dem stötte på ordet diskriminering för första gången i texten, 
löpte pennan tillbaka till det ordet efter att de hade läst förklaringen av det. Vid 
meningen ”Den lagen ska skydda gamla människor och göra så att andra människor 
inte ser ner på dem.” (efteråt följde en förklaring av se ner på) var jag särskilt upp-
märksam eftersom den ställer ganska höga krav på läsaren; den är lite längre, den 
lagen syftar bakåt på något som står i början av stycket (belastar korttidsminnet), 
verben står i futurum, den innehållet ett nytt begrepp och dem som är sista ordet 
syftar tillbaka på de gamla mäniskorna. Anmärkningsvärt var att ingen av dem 
stannade upp vid den meningen och det finns ingen understrykning av den på 
något av papprena jag samlade in. 

Exemplet i ingressen fungerade i den mening att det var lätt för dem att förstå, 
och de blev berörda direkt: ”Va?!”, ”Har det hänt på riktigt?”, ”Så kan man ju inte 
göra!”. Men precis som jag förutpådde så väckte det för mycket frågor: ”Vilken 
butik var det?” ”Varför fick hon inte köpa?” ”Det kanske var en iPhone, och killen 
kanske var rädd att hon skulle få jättehöga räkningar för att hon inte visste hur hon 
skulle använda den”. Sådana diskussioner. På grund av det gjorde jag en notering 
för mig själv om att jag skulle byta ut det. I slutet på utprovningen fick jag det 
bekräftat när en av kvinnorna sa att hon inte tyckte att exemplet passade till den 
övriga texten. Det var skönt att få den åsikten.

Alla fyra personer var överens om att texten handlade om att man inte skulle 
diskriminera (de sa verkligen det ordet) äldre och att gamla människor kan lära 
unga mycket på arbetsplatsen. Syftet med min bearbetade ledare kände jag tyvärr 
att jag knappt var klar på själv, vilket gjorde att jag inte riktigt visste hur jag skulle 
tolka deras svar. Jag bestämde mig i alla fall för att skriva om ledaren, och att då 
ta tydlig ställning för att alla borde få jobba så länge de vill. 

I diskussionen om vad de hade känt när de läste ledaren visste jag i alla fall att 
jag hade nått mitt mål med att förmedla pathos med mitt språk. En kvinna sa att 
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det var fel att inte låta gamla till exempel hyra lägenhet. En annan kvinna sa att 
exemplet i ingressen hade gjort henne arg och ledsen. En man sa att ”Man måste 
ha frihet och respekt tills man dör.” Den tredje kvinnan menade att hon inte tyckte 
att äldre skulle få jobba. Hon tyckte att de kunde vara en fara inom sina yrken 
på grund av att deras hörsel, syn och (enlig henne) intelligens försvinner. Hon 
menade även att arbetstillfällena borde ges till de yngre. Dessa uttalanden inledde 
en ganska livlig diskussion som höll i sig en lång stund. Det ansåg jag som positivt 
och ett kvitto på att de faktiskt hade börjat tänka och tycka utifrån ledaren. Jag 
ville ju väcka känslor och ett engagemang. 

Det visade sig även att den värdegrund jag hade byggt min argumentation på – att alla 
människor ska få göra vad de vill, även äldre – ifrågasattes kraftigt av samma kvinna 
som inte ansåg att äldre skulle jobba. Hon hävdade att människor över 65 år blir 
som barn igen och att de därför inte ska få bestämma över sig själva. ”Deras familj ska 
bestämma åt dem”, sa hon. Ett bra exempel på en situation där sändarens och mot-
tagarens referensramar ser olika ut, i detta fall på grund av kulturella skillnader. 

4.3.2 PÅ NORMALLÄSARE
Fyra normalläsare har läst samma ledare som Sfi-eleverna. Samma metod för ut-
provning användes med den skillnaden att dessa utprovningar gjordes enskilt. 
Detta för att det var svårt att samla personerna vid samma tillfälle.

Anledningen till att jag gjorde även denna undersökning var såklart inte för att se 
om de förstod språket, utan för att undersöka vad de såg som textens huvudsak-
liga innehåll, samt om de kände något när de läste den. 

Även normalläsarna svarade att texten handlade om diskriminering av äldre, rent 
allmänt. Även dessa läsare upprördes av att det finns gamla som inte får skriva på 
vissa avtal eller som nekas operation, enbart på grund av sin ålder. Två av perso-
nerna tyckte att det är skrämmande att det behövs en lag för att reglera sådana 
saker, att det sunda förnuftet borde räcka. 

4.3.3 RESULTAT FRÅN UTPROVNINGARNA
Den språkliga nivån kändes rätt, sånär på några ordval och någon mening som 
behöver bytas ut. Läsarna berördes av texten och började diskutera den, vilket 
tyder på att jag lyckades förmedla pathos med mitt ämne och språk. Det retoriska 
budskapet var otydligt och argumentationsspåren för många. Jag behöver renodla 
innehållet och ta ställning. 
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4.4 Färdig gestaltning: 

Gamla människor ska få välja själva
Nils är 65 år. Han har jobbat som lärare i hela sitt liv,  och han äls-
kar sitt jobb. Han tycker att det är roligt att lära eleverna saker.

En dag säger Nils chef att Nils måste gå i pension. Han får inte 
jobba längre.
- Du är för gammal, säger chefen. 

Nils blir ledsen. Han känner sig inte gammal, han känner sig pigg. 
Och därför vill han jobba. 
- Vad ska jag göra på dagarna nu? tänker Nils. Mitt liv kommer 
att bli tråkigt.

I Sverige kan vi gå i pension (sluta jobba) när vi fyller 65 år. Men 
Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt säger att vi kanske måste 
jobba några år mer i framtiden, eftersom vi lever längre.

Många ungdomar kommer bli över 100 år gamla och därför måste de 
gå i pension senare. Annars kostar det för mycket pengar för Sverige.

Många människor är som Nils. De känner sig inte gamla när de är 65 
år. Men de tycker att de blir behandlade orättvist (annorlunda) bara 
för att de är äldre. Ibland får gamla människor inte hyra lägenhet 
eller köpa mobil-abonnemang. Och ibland har unga människor ingen 
respekt för gamla människor. 

Nästa år ska Sveriges Regering göra en ny lag. Då blir det olagligt 
(förbjudet) att behandla gamla människor orättvist. Det tycker jag 
är bra. 

Gamla människor kan lära unga människor mycket. De har levt 
länge, de har sett mycket och de har hört mycket. Gamla människor 
ska få göra vad de vill.

Vad tycker du? Tycker du att Nils ska få hyra en lägenhet om han 
vill det? Tycker du att Nils ska få köpa ett mobil-abonnemang om 
han vill det? Tycker du att han ska få jobba längre än till 65 om han 
vill det?

Livet tar inte slut när man fyller 65. 
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4.5 Revideringar
Efter utprovningen av mitt första utkast som var mycket givande för min process, 
jobbade jag vidare med att försöka göra den röda tråden i min text tydligare. 

Jag behöll ett exempel som ingress för att inbjuda läsaren till texten med något in-
tresseväckande, engagerande och språkligt lättsmält. Däremot så bytte jag ut det 
mot ett fiktivt exempel som hade mer med äldre och arbetsmarknaden att göra. 
Även tal- och tankecitat behöll jag i exemplet, eftersom det gör språket levande 
och eftersom min målgrupp är vana vid det.

Jag gjorde omstruktureringar i texten så att det tidigt framkom att Reinfeldt sagt 
att pensionsåldern behöver höjas i framtiden. Det påståendet kan väcka ett in-
tresse att fortsätta läsa. Sedan försökte jag förklara att många äldre känner sig 
diskriminerade idag, och att en typ av orättvis behandling kan vara att inte låta 
någon som vill jobba göra det. Jag förde den nya lagen på tal och försökte förklara 
att den kan ändra yngres syn på äldre. Därefter försökte jag avrunda lite ”stort” 
för att väcka pathos och få läsaren med mig.

Jag försökte behålla samma nivå i språket som jag hade i mitt första utkast. Jag 
var inte rädd för att behålla lite längre meningar, men var väldigt noga med or-
sakssamband, markörer och att binda meningarna till varandra på olika sätt. Jag 
försökte även vara konsekvent och upprepa samma ord, så att det inte skulle 
uppstå några tolkningsproblem. Ett exempel på det är gamla människor som jag 
använde med ett enda undantag genom texten eftersom det är lite mer konkret 
och lätt att förstå än ordet äldre. 

Jag försökte använda så lätta ord och vanliga verb som möjligt, och valde att för-
klara de svårare på olika sätt i texten istället för att sätta ut en ordlista. Jag använde 
ordet mobilabonnemang trots att det kan anses som svårt, eftersom det framkom 
vid utprovningen att alla visste vad det var. Jag tänkte att eftersom nästan alla 
människor köper telefon idag så är man nog bekant med det. För att göra ordet 
lättare att läsa delade jag av det med ett bindesstreck. 

Jag använde Nils genom hela texten, vilket visserligen ställer krav på läsarens 
korttidsminne, men även konkretiserar texten och tar ned den till läsarens nivå. I 
samma syfte skapade jag även en tydlig röst i texten med hjälp av ett direkt tilltal. 
Jag skrev utifrån mig själv som avsändare och tydliggjorde det med hjälp av ”jag 
tycker”, vilket kanske man ses som lite för direkt men som jag tror underlättar för 
min målgrupp i just en argumenterade text. Jag försökte även skapa en vi-känsla i 
texten eftersom jag ville föra ett resonemang med, och inte emot, läsaren.  

I brödtextens andra stycke använde jag descriptio där jag talade om vad som 
skulle hända om inte fler jobbar längre. Och fjärde stycket är en anafor med tre 
retoriska frågor för att sammafatta texten och engagera läsaren. 
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5.1 Resultat och slutsatser
Det sammantagna resultatet från min undersökning visar att det går att skriva en 
lättläst ledare som förmedlar pathos till invandrare vars svenskkunskaper motsva-
rar Sfi kurs C och D. Den visar även till viss del hur man gör det, men att det är 
svårt och att det inte finns så många olika vägar att ta som skribent.  

För att skapa pathos med det lättlästa språket, får man fokusera på de retoriska 
figurer som lämpar sig för att förhöja pathos men som samtidigt ställer så små 
krav som möjligt på läsarens korttidsminne samt förmåga att inferera. Anaforer 
och epiforer är lämpliga retoriska figurer att använda eftersom de med sina upp-
repningar främjar förståelsen hos målgruppen, samtidigt som de ger innehållet 
vikt och skapar en språklig rytm.  

Orsaksambanden i texten måste vara klara. Förutom att tydliggöra detta med så 
kallade kausala satskonnektorer så kan den retoriska figuren deskriptio tydliggöra 
konsekvenser av någonting, och förhållandet mellan orsak och verkan. Med hjälp 
av deskriptio kan man väcka både positiva känslor (som till exempel hopp) och 
negativa känslor (som till exempel rädsla) hos läsaren. 

Lättläst texter och argumenterade texter bör båda ha en tydlig röst, så det är i 
allra högsta grad användbart i en lättläst ledare. Retoriska frågor kan väcka starka 
känslor, aktivera läsaren och ge röst åt texten på samma gång. 

Exempel, citat och dialoger kan användas för att konkretisera innehållet och ta 
ned det till en mer personlig nivå vilket är bra både för att läsaren ska förstå texten 
och beröras av den. Starka värdeord kan användas för att öka kraften i språket, 
men man bör vara säker på att målgruppen förstår dem för annars går effekten 
förlorad. 

Alla stilfigurer som ställer krav på förkunskaper, liknande referensramar som skri-
benten och tankehopp bör undvikas. Exempel på sådana är ironi och metafor.

Slutligen är valet av ämne mycket viktigt. Alla ämnen lämpar sig inte för en argu-
mentation uppbyggd på pathos. 

avslutning
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5.2 Reflektioner
Den största slutsatsen av alla efter det här arbetet är egentligen att det jag gav mig 
in på var en stor utmaning. Problemet var komplext och det fanns en tid när jag 
inte för mitt liv kunde se hur jag skulle hitta svar på mina frågeställningar. 

Idag tycker jag ändå att jag har kunnat se ett mönster utifrån den teori jag tagit 
del av, min metod och min egen designprocess som även den har resulterat i em-
piri. Jag känner att jag har tillräckligt på fötterna för att kunna säga att syftet med 
arbetet, att nå en större förståelse och ge en fingervisning, är uppfyllt.

Framför allt har jag fått en helt annan förståelse, och ett helt nytt intresse, för hur 
mycket vi infererar när vi läser, och hur mycket de personliga förkunskaperna, de 
kulturella och sociala referensramarna spelar in när vi tolkar text. Jag tror att man, 
på grund av det, ska vara ytterst ödmjuk när man producerar text, och inte förut-
sätta att texten uppfattas såsom man hoppas och tror att den kommer uppfattas. 
Så mycket sker i mötet med läsaren. 

Om jag hade haft mer tid så hade jag gärna gjort ännu en utprovning, på grund 
av att den jag gjorde var så givande. Eftersom att min slutprodukt skiljde sig 
avsevärt från mitt första utkast så hade säkerligen en andra utprovning även den 
varit användbar. 

Min förhoppning är att någon som läsar det här arbetet kan se det som en intres-
seväckare och en språngbräda till att forska kring hur vi skriver med känsla för 
den här målgruppen. Hur kan vi jobba med bildspråk över språkgränserna? Hur 
ger vi en osignerad ledare personlig närvaro? Hur bygger vi på bästa sätt upp en 
stark argumentation med ett lättläst språk? Opinionsjournalistiken måste bredda 
sin målgrupp. Fler måste integreras i samhällssdebatten. Vidare forskning kom-
mer behöva svara på dessa frågor i framtiden. 
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Victor Öman, biliotekarie högskolebiblioteket. Enskild handledning 120420.
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från http://www.språkrådet.se/klartext

Lättläst – vad är det? (www). Hämtat 120423 från 
http://www.lattlast.se/om-oss/lattlast---vad-ar-det

Om Centrum för lättläst (www). Hämtat 120423 från 
http://www.lattlast.se/om-oss

6.5 E-post 

Frågor. E-postmeddelande från Eskilstunakurirens politiska redaktör och ledar-
skribent Alex Voronov, (alex.voronov@ekuriren.se), mottaget 120520.

Re: Ett nummer av er tidning till examensarbete. Svarspost från chefsredaktören 
på 8 sidor, Malin Crona (malin.crona @8sidor.se), mottaget 120514.
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bilagor

Bilaga 1: Originaltext ledare 

Osignerad ledare. Publicerad i Eskilstunakuriren 120516.

Äldres kompetens och erfarenhet är guld värda 
 
Det är dumt att diskriminera någon på grund av deras ålder. Därför är 
det märkligt att något som är sunt förnuft måste lagstiftas fram.

En människas ålder förändras genom livet skriver regeringen i förslaget om 
skärpt förbud mot åldersdiskriminering. Det är svårt att invända mot. Men 
vissa saker är oföränderliga: behovet av mat, kläder, bostad och vård, av vän-
ner, umgänge, förströelse och bekräftelse, av att få känna sig betydelsefull, 
att bli rättvist behandlad och få erkännande för sin kunskap och kompetens. 
Men många äldre personer känner sig utanför och orättvist behandlade i 
olika sammanhang på grund av sin ålder.

Därför är det bra att regeringen, med integrationsminister Erik Ullenhag (FP) 
i spetsen, vill täppa till de luckor i diskrimineringslagen som möjliggör en 
del obefogad särbehandling av äldre personer. Ullenhag berättade själv om 
en 80-årig kvinna som inte fått teckna mobilabonnemang för att hon var så 
gammal.

Från och med nästa år ska det bli förbjudet att neka någon att köpa en vara, 
delta i demonstration eller offentligt möte, vägra hyra ut en bostad, eller 
förvägra en operation bara med hänvisning till personens höga ålder.

Det är lite märkligt – både att det ska behövas en sådan lag och att den inte 
redan finns. Det borde vara självklart att man inte får utsätta äldre personer 
för negativ särbehandling om det inte finns en rimlig anledning.

Undantagen till lagskärpningen är generellt formulerade. Det är tydligt att 
lagförslaget framför allt syftar till att förändra attityder. Många som ännu 
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inte upplevt att bli gamla behöver påminnas om att ålder inte är skäl nog för 
att räkna bort människor, varken som kunder, som vänner, som medarbetare, 
som väljare eller som medmänniskor.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt med ändrade attityder 
både kring eget och andras åldrande. Faktum är att vi blir äldre och äldre. 
Alltfler av dagens unga kommer att få uppleva sin hundraårsdag. I det pers-
pektivet är det inte det minsta uppseendeväckande att statsminister Fredrik 
Reinfeldt för några månader sedan nämnde att det är oundvikligt med en 
kraftigt höjd pensionsålder.

Även om inte alla kan jobba till sin 75-årsdag, är det nödvändigt att vi ställer 
om samhället så att det blir möjligt. Omskolning och karriärbyte efter 50 ska 
inte betraktas som excentrisk lyx utan som ett sätt att kunna arbeta längre.

För exempelvis en amerikan måste den svenska utsorteringen av personer 
över 65 år framstå som alldeles vansinnig. I USA finns det gott om silver-
rävar på universiteten, i näringslivet och i politiken. Och det kloka och löns-
amma borde ju vara att ta tillvara äldre personers erfarenhet och ackumul-
erade kompetens, i stället för att nästan automatiskt placera dem på undantag 
efter fyllda 65 eller 67.

Men allt börjar med attityder. Och här kan lagstiftning såväl som förebilder 
spela stor roll. Barbro Westerholm (FP), en politisk veteran och riksdagsleda-
mot, som kommer till Eskilstuna på måndag för att berätta om sin mångåriga 
kamp för HBT-rättigheter, är ett sådant exempel.

65 år är ingen gudagiven gräns varefter engagemang och kompetens försvinner.
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Bilaga 2: Intervju 1, e-post, fullständiga svar  

Hur ser du på den opinionsjournalistik vi har i Sverige idag? 
För mig är opinionsjournalistik ett brett begrepp som täcker in all kom-
menterande journalistik. Jag ser att det finns ett starkt sug efter den typen av 
journalistik, vilket syns i alla möjliga mediers eller journalistiska områdens 
strävan efter att ge läsaren/lyssnaren/tittaren inte bara rapportering
utan även kommentarer. I detta brus av tyckande är ledarsidan en fast punkt. 
Den har en ideologiskt tydlig avsändare och står för en kontinuitet, något 
som uttrycks framför allt i den osignerade ledaren. 

Jag tycker att ledarredaktionerna i dag har ett mer journalistiskt snarare än 
propagandistiskt förhållningssätt till sitt arbete. De väljer ämnen utifrån rel-
evans i vidare mening snarare än utifrån en partipolitisk agenda. Konkret kan 
det vara att man exempelvis hellre väljer att kommentera senaste Uppdrag 
Granskning än ett partis kommunalpolitiska riksmöte. Ledarskribenterna 
har allt oftare en annan bakgrund än partipolitisk. Självständigheten från 
partierna är större än tidigare, enligt min mening mer så hos ledarsidor med 
beteckningen moderat och liberal än de som har beteckning centerpartistisk 
och socialdemokratisk. Det lokala materialet tar också en allt större plats på 
ledarsidorna, framför allt utanför storstäderna.

Hur tror du att den kommer utvecklas i framtiden?
Jag tror att de trender jag beskrev i slutet av föregående svar kommer att 
fortsätta och förstärkas. En utmaning är att i tider med krympande resurser 
i mediehusen upprätthålla ledarsidans ställning. Här tror jag tyvärr att vi 
åtminstone på kort sikt kommer att få se allt färre unika röster på ledar-
sidorna till förmån för mer av samordning mellan koncerntidningar utanför 
storstäderna av det icke-lokala materialet.
På Eskilstuna-Kuriren har vi hittills inte valt den vägen och jag hoppas och 
tror att vi inte kommer att göra det inom överskådlig framtid.

Vad anser du vara en ledares främsta uppgift? Skriver du alltid dina 
egna ledare i det syftet, eller varierar sitt syfte beroende på ämne/
tillfälle?
Om jag måste formulera en övergripande uppgift är det att påverka läsaren 
genom att få läsaren att tänka, gärna ett steg längre än vad hon eller han gjort 
tidigare i en fråga. Det kan vara att öppna ett nytt perspektiv, belysa något 
från en ny infallsvinkel, presentera ett nytt argument, förenkla eller ta ut es-
sensen ur en svår frågeställning.

Ledarsidans styrka är oftast inte omedelbar påverkan av något specifikt 
beslut utan långsiktig påverkan genom valet av vinklar och upprepning av 
argument där vi bit för bit förändrar premisserna och fokus för debatten. 
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Men det förekommer förstås även frågor där vi genom ledare har påverkat i 
det korta perspektivet. Jag vill exempelvis hävda att det var landets liberala 
ledarsidor som 2004 fick Folkpartiet att släppa förslaget på övergångsregler 
för nya EU-medborgare,vilket i sin tur gjorde att även Socialdemokraterna 
backade.

Föredrar du något av de retoriska verktygen ethos, pathos eller logos 
framför de andra? Anser du t.ex. att det är lättare att vinna läsaren ge-
nom logiska argument och siffror, än genom att väcka läsarens känslor?
Det beror på ämne och stämningsläge i debatten som jag uppfattar det. Jag 
använder pathos när jag exempelvis skriver om frågor som rör funktionshin-
drade. I sak är det ofta tekniska frågor som handlar om lagparagrafer och 
ansvarsförhållanden. Jag vill då flytta läsarens fokus från tekniken till grund-
frågan, att det handlar om människors frihet och om ett samhälles
anständighet, om makt och maktlöshet. Och allt detta på en vardaglig nivå, 
med ett vardagligt språk utan överord och med få adjektiv.

Om det däremot handlar om en fråga där känslorna svallar fungerar logos 
bra - ”Vänta nu ett tag. Är det inte så att...?1.2.3.” Här gör det ofta inget om 
språket blir lite torrt, på gränsen till byråkratiskt, gärna med ännu torrare 
citat. Det kan ge trovärdighet. Se exempelvis fredagens huvudledare.

Om du vill förmedla pathos med din ledare - hur gör du då? Har du 
några �verktyg� du föredrar och vet att du använder ofta, t.ex. meta-�verktyg� du föredrar och vet att du använder ofta, t.ex. meta-verktyg� du föredrar och vet att du använder ofta, t.ex. meta-� du föredrar och vet att du använder ofta, t.ex. meta- du föredrar och vet att du använder ofta, t.ex. meta-
forer eller ironi? Använder du dig av skönlitterära inslag i dina ledare 
ibland? I så fall, hur?
En del av det finns i föregående svar. Annars tycker jag att ironi är mycket 
svårt, ibland nästan omöjligt att förmedla i en tidningstext. Metaforer
använder jag rätt ofta. ”Fristadstorget är en öken” exempelvis. Talesätt, som 
det utslitna ”i krig och kärlek...”. 

En av de mest använda litterära parafraserna är på Hamlets om att något är 
ruttet i den danska staten. Har förekommit hos oss. Vid ett par tillfällen har
jag använt Ibsens ”En folkfi ende” som ingång i en diskussion om småstad-”En folkfi ende” som ingång i en diskussion om småstad-En folkfiende” som ingång i en diskussion om småstad-” som ingång i en diskussion om småstad- som ingång i en diskussion om småstad-
spolitik. Annars är jag försiktig med skönlitterära grepp för att inte löpa 
risken att tala till få.

Vilka är dina bästa, konkreta, tips för att engagera läsaren?
Krångla inte till det. Säg det enkelt. Om du inte kan säga det enkelt är din 
tanke oklar. Försök gå rätt på frågan utan utvikningar. Begränsa antalet
argumentationsspår. Var försiktig med adjektiven. Stryk alla ord som kan 
undvaras. Håll dig jordnära, i läsarens verklighet, inte på systemnivå om det
inte är absolut nödvändigt.
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Bilaga 3: Nyhets-sidan
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