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Abstract (English) 
In this degree project I have studied how an anti-discrimination bureau can adapt 
their online information to the target group – immigrants who only have modest 
understanding of the Swedish language. This group is often subject of discrimina-
tion matters, and therefore it’s important that they can take part of the infor-
mation.     
 
To find answers to my questions I have studied different relevant theories, per-
formed a readability analysis on the online information and have had qualitative 
interviews with representatives from the target group. I have also tested my re-
written texts on both representatives and other readers.  
 
The result from my studies has shown that it is words that are the most difficult in 
the current online information, while length and structure of the sentences are also 
of importance when it comes to the readability. In the re-written information I 
have focused on explaining difficult words and writing simpler sentences. 

Abstrakt (svenska) 
Det här examensarbetet handlar om att anpassa en diskrimineringsbyrås webbtex-
ter för nyanlända invandrare med måttliga kunskaper i svenska. Gruppen är ofta 
utsatt för diskriminering och det är därför viktigt att de kan ta del av byråns in-
formation.  
 
För att finna svaren på mina frågeställningar har jag studerat olika relevanta teo-
rier, genomfört kvalitativa intervjuer med representanter för målgruppen samt 
gjort en läsbarhetsanalys på webbtexterna. En utprovning av de bearbetade texter-
na har också ägt rum, både med representativa personer från målgruppen och 
andra läsare. 
 
Jag kom fram till att det som var svårt i de nuvarande webbtexterna var främst 
orden, och även till viss del meningslängd och meningsuppbyggnad. I de om-
skrivna texterna har jag därför fokuserat på att förklara svåra ord och att skriva 
enklare meningar.  
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1.1 Samarbetspartner 
Diskrimineringsbyrån Humanitas är en ideell förening som arbetar för de mänsk-
liga rättigheterna och mot diskriminering. De är partipolitiskt och religiöst 
obundna, och verkar i Södermanland och Västmanland. Byrån erbjuder gratis ju-
ridisk rådgivning och stöd till personer som blivit diskriminerade. De är en del av 
det nationella nätverket Sveriges Antidiskrimineringsbyråer.  

1.2 Bakgrund 
Många kommuner och myndigheter arbetar med att anpassa sin information för 
personer med olika typer av lässvårigheter, och då ofta genom att skriva om texter 
till lättläst svenska. Nyanlända invandrare är ofta en av grupperna med lässvårig-
heter i och med sina begränsade kunskaper i svenska. Eftersom invandrare även är 
en riskgrupp vad gäller diskrimineringsfrågor så vill Humanitas också ta steget att 
utforma sin information på ett sätt som förenklar förståelsen för gruppen. Huma-
nitas webbplats är en central informationskanal för byrån, och därför vill de börja 
sitt anpassningsarbete där. 
 
Humanitas vill inte göra om hela sin webbplats, utan enbart lägga till en sektion 
som är anpassad för målgruppen. Det här examensarbetet handlar därför om att 
undersöka hur deras webbinformation textmässigt kan anpassas för nyanlända 
invandrare med måttliga kunskaper i svenska. 

1.3 Definition av begrepp 
 
Användare 
I den här rapporten är en användare en person som använder internet.  
 
Frasanpassat radfall 
Frasanpassat radfall innebär att det blir en ny rad för varje ny mening eller fras. 
 
Hen 
Ordet hen används i den här rapporten som ett alternativ till han/hon. När jag 
skriver om respondenterna använder jag ordet för att det är irrelevant om personen 
är man eller kvinna. På övriga ställen använder jag ordet för att jag pratar om per-
soner i allmänhet, och inte om något specifikt kön.  
 
Ingång 
När jag skriver om ingångar syftar jag till hur man hittar till de lättlästa texterna 
på en webbplats, d.vs. någon slags länk som leder dit. 
 
 

1 Inledning  
 
I det här inledande avsnittet skriver jag om bakgrunden och syftet med mitt 
examensarbete. Även definitioner av olika begrepp samt problembeskrivning och 
frågeställningar står här. Sist i avsnittet presenterar jag mina metodval och etiska 
överväganden. 
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Lässvag 
En person som har svårt för att läsa är lässvag.   
 
Normalläsaren 
En normalläsare är en person utan lässvårigheter. 
 
Respondent 
Respondenterna är de personer som har medverkat i mina kvalitativa intervjuer. 
 
Textnivå 
När jag skriver om textnivåer syftar jag på olika nivåer av lättläst text. Det handlar 
om ordval, hur meningarna är uppbyggda och hur långa meningarna är. Centrum 
för Lättläst skriver texter i tre olika nivåer, och det är de nivåer som jag utgår 
ifrån. Nivå 1 har ett vardagligt språk och meningarna innehåller nästan bara hu-
vudsatser. Nivå 2 har enkla ord och korta meningar, uppbyggda som huvudsatser. 
Svåra ord förklaras. I nivå 3 är meningarna längre och kan innehålla bisatser. Tex-
terna är längre och innehåller fler ovanliga ord (Sundin 2007 s. 174-176).  

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för det här projektet är invandrare över 18 år, i Södermanland och 
Västmanland, som bott i Sverige en tid och hunnit få måttliga kunskaper i 
svenska. De har antagligen kommit till kurs D på SFI-utbildningen och/eller upp-
nått språknivå B11. Jag utgår från att personer som inte uppnått detta har bott så 
kort tid i Sverige att de ännu inte hunnit bli så pass inkluderade i det svenska 
samhället att de riskerar att utsättas för diskriminering.  

1.5 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att anpassa texterna på Humanitas webbplats för in-
vandrare med måttliga kunskaper i svenska, så att de kan ta del av informationen 
på svenska. Informationen kommer att läggas in som en extra sektion på webb-
platsen. Ambitionen är att resultatet av mina undersökningar även kan användas 
av andra instanser som behöver anpassa sina webbplatser för den här målgruppen.  

1.6 Problembeskrivning och frågeställningar 
I dagsläget har Humanitas ingen information på svenska som är riktad till nyan-
lända invandrare med endast måttliga kunskaper i språket. Byråns trycksaker och 
webbplats är svårlästa för dessa personer, eftersom de innehåller många långa och 
svåra ord som inte används i vardagligt tal. Exempel på sådana ord är: antidiskri-
mineringsverksamhet, partipolitisk, lagstiftning, diskrimineringsgrunder och indi-
vidärenden.  
 
På webbplatsen kan man ta del av PDF-filer med information om Humanitas på 9 
andra språk, men den informationen är väldigt begränsad. Dessutom är det svårt 
att hitta dessa dokument om man inte kan engelska, för de ligger under fliken Ot-
her languages. Och för dem som inte heller behärskar något av dessa 9 språk 
finns det fortfarande ingen information att ta del av.  

                                                
1 Enligt de gemensamma europeiska referensramarna för språk (coe.int, 2013-05-17). De 
som kommit till kurs D på SFI-utbildningen ligger på nivå B1 enligt referensramarna 
(svenskaspraket.si.se, 2013-05-17). 
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1.6.1 Problemformulering 
Hur kan texterna på Humanitas webbplats anpassas för nyanlända invandrare med 
måttliga kunskaper i svenska? 

1.6.2 Frågeställningar 
 

1. Hur läsbara är de nuvarande webbtexterna? 
2. Hur hittar man enklast till den anpassade informationen? 
3. Vilken nivå på texterna är lämpligast för målgruppen? 
4. Vilken information är relevant för målgruppen? 

1.7 Avgränsningar 
Det här projektet handlar enbart om att anpassa informationen på svenska, och 
inte att översätta till något annat språk. Det är också begränsat till anpassning av 
webbplatsen, och handlar således inte om hur informationen om Humanitas över-
lag kan anpassas. Jag undersöker heller inte hur målgruppen ska hitta till webb-
platsen, utan enbart hur jag kan underlätta för dem som besöker den. Eftersom 
Humanitas redan har en webbplats så ingår det inte i mitt projekt att anpassa den 
grafiska formen eller typografin, utan enbart texterna.  

1.8 Metodval 
För att ta reda på vilken metod som är lämpligast för att angripa problemet börjar 
jag med att ställa frågorna: ”Vad behöver jag veta och varför behöver jag veta just 
det?” Det är enligt Bell (2006 s. 115) det bästa sättet för att avgöra hur man ska gå 
till väga för att samla in information.  
 
Vad behöver jag veta? 

1. Hur läsbara är de nuvarande webbtexterna? 
2. Hur hittar man enklast till den anpassade informationen? 
3. Vilken nivå på texterna är lämpligast? 
4. Vilken information är relevant för målgruppen? 

 
Varför behöver jag veta just det? 

1. För att kunna avgöra vad som behöver förenklas i texterna 
2. För att få veta var ingången till informationen bör finnas 
3. För att kunna anpassa texterna på bästa möjliga sätt 
4. För att kunna göra urvalet av information 

 
1.8.1 Kvalitativa intervjuer 
Jag vill ta reda på hur respondenterna upplever de nuvarande webbtexterna, 
webbplatser som redan är anpassade, samt olika nivåer på texter. För att få svar på 
hur människor resonerar är en kvalitativ undersökning en rimlig metod enligt Jan 
Trost (2005 s. 14). Trost är fil. dr och professor vid Uppsala universitet, och har 
lång erfarenhet av kvalitativa intervjuer. Vidare menar Judith Bell att en stor för-
del med intervjun är att man har möjlighet att ställa följdfrågor för att få mer ut-
vecklande svar (2006 s. 58). Det kan man inte göra i enkäter.  
 
I min undersökning är risken för missförstånd stor eftersom respondenterna inte 
har svenska som modersmål. Vid en intervju kan man direkt reda ut eventuella 
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missförstånd, till skillnad från exempelvis utskickade enkäter. Det är enligt Rolf 
Ejvegård (2003 s. 61) en av nackdelarna med enkäter, och ytterligare en anledning 
till varför jag valt att genomföra intervjuer.  

 
1.8.2 Kvantitativt moment 
För att kunna göra ett urval av information behöver jag ta reda på hur viktig in-
formationen på de olika webbsidorna är i förhållande till varandra. Enligt Trost 
(2007 s. 18) är man inne på ett kvantitativt tänkande när man pratar om jämförel-
ser. Min undersökning innehåller alltså även ett kvantitativt moment; en enkät 
med svarsalternativ som innehåller en graderad inställning och en "Varför?"-fråga 
som uppföljningsfråga (Patel och Davidsson 2003 s. 74-77).  Författarna har lång 
erfarenhet av att undervisa i forskningsmetodik.  
 
En "enkät under ledning" är, enligt Patel och Davidsson (2003 s. 69), en enkät 
som man tar med till respondenten, för att man ska kunna hjälpa till med att fylla i 
den. Eftersom jag kommer vara närvarande kan jag förklara alla punkter tydligt 
för att undvika missförstånd.  
 
Uppföljningsfrågan i enkäten finns med för att få en djupare förståelse för varför 
respondenten svarade som hen gjorde. På det sättet kan jag också pressa henom 
att motivera sitt svar. Av egen erfarenhet vet jag hur lätt det är att gå på känsla 
utan att tänka igenom varför man svarar som man gör. 
 
Enkäten ska även skickas till de två anställda på Humanitas, som får svara i egen-
skap av informanter - d.vs. personer som inte tillhör målgruppen men som har 
expertkunskaper i frågan (Holme och Solvang 1997 s. 104). 

 
1.8.3 Läsbarhetsanalys och litteraturstudier 
För att få en uppfattning av hur hög läsbarheten är i de nuvarande webbtexterna 
göra en läsbarhetsanalys på webbplatsen som helhet. Syftet med denna analys är 
att ta reda på vad som är svårläst och vad som kan förbättras.  

 
1.8.4 Litteraturstudier 
För att få vetenskaplig grund till mitt arbete ska jag ta del av och resonera kring 
litteratur och tidigare forskning inom olika relevanta ämnesområden.  

1.9 Etiska överväganden 
Min målgrupp och mina respondenter har bara måttliga kunskaper i svenska. För 
att undvika missförstånd är det viktigt att jag noggrant förklarar vad jag gör och 
vad materialet ska användas till. Jag måste vara säker på att de som skriver på 
pappret för medgivande faktiskt förstår vad det handlar om. Jag tror att kan vara 
lätt att utnyttja att personer inte förstår svenska så bra, men det är absolut inget 
som jag strävar mot.  
 
Bell menar att det inte räcker med att muntligt förklara vad som gäller strax innan 
intervju börjar, utan att man bör ge denna information skriftligt en tid innan själva 
intervjun (2006 s. 157). Jag håller med henne om det, och kommer därför redan 
när jag tillfrågar respondenterna ge dem det medgivande jag vill att de ska skriva 
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under. Då har de tid på sig att läsa igenom det ordentligt, och kan ångra sig innan 
det blivit dags för intervjun.  
 
I mina texter kommer jag använda konkreta exempel som inkluderar flera grupper 
i samhället, d.v.s. både män och kvinnor, olika religioner, sexuella läggningar och 
så vidare. Det kommer ofta väldigt naturligt eftersom jag skriver om diskrimine-
ringsgrunderna, vilka tar upp de olika grupperna.  

1.10 Källkritik 
I teoriavsnittet är jag källkritiskt genom att förklara varför jag anser att mina käl-
lor är reliabla och valida; d.v.s. vad personerna/källorna har för utbildning och 
erfarenheter som är relevanta för det här ämnet. I de fall referenserna inte riktigt 
handlar om mitt ämne påvisar jag att jag är medveten om det, och redogöra varför 
jag trots allt valt att använda källan.  
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2.1 Läsa på webben 
 
Skillnader mellan webben och papper. Enligt Jana Holsanova, docent i kognit-
ionsvetenskap, läser man annorlunda på webben, och ofta läser man bara korta 
stunder. På nätet är det dessutom svårare att få en överblick och att navigera sig i 
innehållet. Det är viktigt att webbplatsen visar användarvänlighet, både när det 
kommer till det textuella, grafiska och språkliga (Holsanova 2012 s. 124-134). I 
det här sammanhanget har Holsanova dock studerar skillnaden mellan papperstid-
ningar och nättidningar, och det kan hända att det är annorlunda när det kommer 
till vanliga webbplatser.  
 
Begränsad överblick. Även Guldbrand m.fl. tar i Företagets skrivhandbok upp 
den begränsade överblicken. I en bok eller tidning har man hela uppslaget framför 
sig och kan lätt överskåda texten, medan man på webben enbart ser det som får 
plats på skärmen (2001 s. 81-82). Författarna har erfarenheter som webbskribent, 
informationskonsult, informatör, förlagsredaktör mm., och jag anser därför att de-
ras kunskaper inom ämnet är relevanta och trovärdiga. 
 
Läser långsammare. Jakob Nielsen är en filosofie doktor som forskat mycket om 
användbarhet på webben och om hur användare läser på webben. Hans undersök-
ningar är från 1990-talet, men verken blir citerade än idag, vilket tyder på att de 
fortfarande har betydelse. Enligt Nielsen läser man 25 % långsammare på webben 
är i tryckta medier. Användare tycker nämligen att det är obekvämt att läsa på 
webben, och för att det ska kännas bra bör en webbtext vara enbart hälften så lång 
som den tryckta texten (Nielsen 1997a, 2013-05-03).  

2.2 Skriva för webben 
 
Kort och koncist. Eftersom de flesta användare, enligt Nielsen, bara skumläser på 
webben behöver webbtexter vara korta och koncisa, eller i alla fall uppdelade i 
flera stycken med tydliga rubriker. Användarna vill snabbt kunna hitta rätt inform-
ation, så det är viktigt att texterna är välorganiserade. Ett nytt stycke för varje ny 
information är att föredra. I långa texter med olika innehåll kan det vara bra att 
länka vidare till nya sidor. Alla användare gillar dock inte mycket länkar, utan 
tycker att det stör (Nielsen 1997b). 
 
Oberoende av varandra. Guldbrand m.fl. menar att man inte helt kan bestämma 
hur texten ser ut på webben, eftersom det beror på läsarens dator och inställningar. 
Man kan heller inte bestämma i vilken ordning läsaren tar del av informationen 
och alla texter på en webbplats måste därför kunna läsas oberoende av övriga tex-
ter (2001 s. 80-84).  
 
 

2 Läsa, skriva och förstå  
 
I det här avsnittet presenterar jag de teorier och vetenskapliga fakta 
som jag grundat min gestaltning på. Den praktiska tillämpningen finns 
att ta del av i avsnitt 4. 
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Sammanfattning i början. Guldbrand m.fl. anser att personligt tilltal är bra, och 
att texterna bör delas upp i korta stycken och olika sidor. Det kan vara lämpligt att 
inleda varje sida eller stycke med en sammanfattande mening som förklarar vad 
texten handlar om (2005 s.98). Även Sundin föreslår att man inleder webbtexter 
med en kort sammanfattning så att användaren får veta vad texten handlar om 
(2007 s. 152). Wackå, ofta anlitad webbrådgivare med lång erfarenhet av webbin-
nehåll (wpr.se 2013-05-07), skriver i Webbredaktörens handbok att det första en 
användare gör när hen kommer in på en webbplats är att försöka hitta rätt. Skriben-
ten bör därmed börja med att visa vägen (2009 s. 39). 
 
Tydlig rubrik. Guldbrand m.fl. menar att det är viktigt att rubriken är enkel och 
tydlig, hellre än vitsig. En rubrik kan dyka upp som en träff i sökmotor eller i en 
länk på en annan webbplats, och då måste läsaren kunna se vad texten handlar om 
för att veta om hen vill läsa den. Även Sundström anser att det är viktigt med tyd-
liga rubriker, för att de ska kunna läsas oberoende av den övriga texten (2005 s. 
95). Sundström var en av initiativtagarna till 24-timmarswebben2, och har lång 
erfarenhet av att skapa användbara webbplatser (Sundström 2005 s. 21).  
 
Korta rader. I texter på webben, liksom på papper, bör inte radlängden vara för 
lång. Guldbrand m.fl. rekommenderar max 60 tecken per rad (2001 s. 117), medan 
Hellmark anser att 45-65 tecken är den ideala radlängden (2004 s. 31).  

2.3 Läsförståelse  
 
Monica Reichenberg är professor i allmän didaktik och i literacy3, och forskar om 
läsförståelse och texters tillgänglighet (lattlast.se, umu.se, 2013-04-16). 
Reichenbergs forskning handlar främst om läsförståelse hos barn, men jag anser 
ändå att det applicerbart i det här sammanhanget. Även om det är skillnad på att 
lära sig läsa överhuvudtaget, och att lära sig läsa på ett nytt språk, så handlar det i 
grunden om läsförståelse i det svenska språket.  
 
Sammanhanget viktigt. Enligt Reichenberg måste man, för att förstå en text, ha 
kunskap om ordens betydelse, innehållet i texten samt språkets begränsningar. Det 
är viktigt att kunna se sammanhanget mellan meningarna, och att kunna läsa mel-
lan raderna. När man har identifierat informationen ska man också försöka se om 
det hänger ihop med tidigare erfarenheter. En text är svår att läsa om det inte går 
att se sammanhanget, kausaliteten (Reichenberg 2008 s. 25). 
 
Att kunna tolka text. Läsförståelse handlar alltså om att förstå sammanhanget, 
inte bara innebörden av enskilda meningar. Man måste kunna binda ihop mening-
arna och se kopplingarna mellan dem. Det går inte att skriva ut exakt allt, utan 
läsaren måste själv dra slutsatser; d.v.s. läsa mellan raderna. Men hur bra en läsare 
själv kan dra egna slutsatser handlar till stor del om förkunskap. En nyanländ in-
vandrare har t.ex. svårt att förstå en text som handlar om typiskt svenska företeel-
ser. Vidare är läsförståelse alltså inte bara att språkligt förstå vad en mening bety-
der, utan också att kunna tolka den (Lundberg och Reichenberg 2009 s. 27-31). 
 
 
                                                
2 24-timmarswebben var tidigare en vägledning till hur webbplatserna i den offentliga 
sektorn bör se ut (funkanu.com 2013-05-22).  
3 Literacy = läs- och skrivkunnighet (ne.se, 2013-05-13). 
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2.4 Läsbarhet 
 
Budskapets läsbarhet avser läsarens möjlighet att uppfatta och 
förstå text och bilder. Graden av anpassning till mottagarens 
förutsättningar, tidigare erfarenheter och minnen avgör om 
budskapet är läsbart. Skribenterna behöver ta hänsyn till läsarens 
läsprocess. (Pettersson 2003 s. 290.) 
 
Enligt Pettersson, tidigare professor i informationsdesign på Mälardalens högskola, 
beror alltså en texts läsbarhet på läsaren, och kan därmed variera beroende på vem 
som läser texten. Men det finns också metoder för att mäta läsbarhet, som forskare 
började utarbeta redan för 100 år sedan. Fokus låg i början på ordförrådet och det 
handlade t.ex. om vilka ord som var vanliga/ovanliga och hur långa orden var. Se-
dan började man också forska i meningslängd. En läsbarhetsformel som fick stort 
fäste var Fleschs "Reading ease", som utvecklades 1948 och som många av dagens 
formler bygger på. I Sverige är LIX den mest kända och använda läsbarhetsfor-
meln. LIX står för Läsbarhetsindex, och mäter meningslängd och andelen långa 
ord (Lundberg och Reichenberg 2009 s. 38-40). Ett annat och mer ingående sätt att 
mäta läsbarhet är att göra en läsbarhetsanalys. 

2.4.1 Läsbarhetsanalys 
 
Läsaren och läsmålet. Lennart Hellspong är professor emeritus i retorik och har 
forskat om textanalyser. I Metoder för brukstextanalys skriver Hellspong att syftet 
med en läsbarhetsanalys är att analysera hur begriplig en text är (2001 s. 56). Men 
för att få fram ett svar där behöver man först klargöra av vilken anledning motta-
garen läser texten, d.v.s. vilket läsmål hen har. Det är mottagarens läsmål som av-
gör hur hög läsbarheten texten har. Vidare är en viktig faktor också själva läsaren - 
hur läsvan hen är samt vilka intressen och kunskaper hen har. Samma text har 
alltså olika grad av läsbarhet beroende på vem som läser den och av vilket syfte (s. 
85). 
 
Innehållet och språket. "Om en text är lätt eller svår att läsa beror på vilka krav 
den ställer på läsaren" skriver Hellspong, och menar att om texten t.ex. kräver 
mycket tid och förkunskaper så är den antagligen svårläst. Både innehållet och 
språkliga faktorer spelar roll när man pratar om texters läsbarhet. När det kommer 
till den grafiska formen så handlar det istället om läslighet, vilket Hellspong menar 
går hand i hand med läsbarheten och lättlästheten. En läsbarhetsanalys används för 
att analysera alla tre begreppen (s. 85-86). 

2.5 Lättläst 
Lättläst handlar om att skriva texter på svenska som är lättare att läsa än "vanliga" 
texter. Det finns olika grupper som kan behöva Lättläst och målgruppen för det här 
projektet sägs tillhöra en av dem (Sundin 2007, Lundberg och Reichenberg 2009, 
lattlast.se).  
 
Lundberg och Reichenberg menar att en lättläst text brukar ha följande egenskaper: 
 

• är inte särskilt långa 
• har ett personligt tilltal, d.v.s. en författarröst 
• innehåller omväxlande korta och långa meningar 
• innehåller ord som får meningar att hänga ihop 
• undviker långa substantiv 
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• undviker främmande ord 
• innehåller tydligt förklarade orsakssamband 
• undviker passiv form 
• undviker abstrakta begrepp 
• använder praktiska exempel (2009 s. 8). 

 

2.5.1 Skrivråd för Lättläst 
Det finns såvitt jag vet ingen forskning som styrker att Lättläst är en bra lösning, 
men det har gjorts en hel del undersökningar i ämnet och många organisationer har 
lång erfarenhet av att arbeta med Lättläst. Det finns därmed ett antal råd och rikt-
linjer för hur man skriver lättläst, och de flesta råd är snarlika. Centrum för lättläst 
jobbar, på uppdrag av regering, med att göra svenska texter tillgängliga för perso-
ner med olika typer av lässvårigheter eller som är otränade i att läsa på svenska. På 
deras webbplats presenterar de några punkter som de anser är viktiga att tänka på 
när man skriver Lättläst (lattlast.se 2013-04-19). Språkkonsulten Maria Sundin har 
skrivit boken Lättläst – så funkar det, där hon ger många och detaljerade råd för 
hur man skriver på lätt svenska (Sundin 2007). Malin Bergendal är utbildad språk-
konsult med inriktning på läsbarhet och begriplighet. Hon är också redaktör på 
tidningen Sesam, som riktar sig till invandrare, och har skrivit ihop ett dokument 
med skrivråd för hur man skriver lättläst i tidningen (Bergendal 2013b). 
 
De råd som återkommer är bland annat att skriva direkt för läsaren, skriva aktivt 
och konkret, ge texten en råd tråd, skriva enkla meningar och välja vardagliga ord. 
Råden stämmer bra in på de punkter som Lundberg och Reichenberg menar känne-
tecknar ett lättläst text.  
 

2.5.2 Kritik mot Lättläst 
 
Enkla och korta ord. Det finns de som är kritiska till Lättläst. Ett vanligt före-
kommande råd för hur man skriver Lättläst är att man ska använda vardagliga, 
enkla och korta ord. Bodil Andersson, logoped och läs- och skrivkonsult (spella.se, 
2013-05-13) varnar för att låta dessa riktlinjer/regler styra för mycket. Hon menar 
t.ex. att korta ord inte automatiskt är lätta ord, och att man ska akta sig för att und-
vika ovanliga ord, utan istället sätta in dem i sitt sammanhang. På det sättet kan 
läsaren lära sig ordet, och nästa gång det används kommer hen antagligen att känna 
igen det (Andersson 2003).  
 
Anpassa efter målgruppen. Språkkonsulterna Helena Englund Hjalmarsson och 
Marie Jenevall är kritiska mot myndigheters användande av Lättläst. Skribenterna 
menar att de flesta myndigheter och andra offentliga organisationer enbart fokuse-
rar på personer med utvecklingsstörningar. Det är stor skillnad på den gruppen och 
på övriga normalbegåvade personer med lässvårigheter, och olika läsgrupper be-
höver därför olika anpassningar av texter. Personer med utvecklingsstörningar be-
höver inte bara förenklat språk, utan även förenklat innehåll. För övriga grupper 
handlar det oftast bara om att förenkla språket, eftersom personerna inte är mindre 
smarta än en normalläsare. Skribenterna anser att en alltför lättläst och avskalad 
text blir svår att läsa för många, just på grund av att man själv måste fylla i det som 
saknas i innehållet. De påpekar hur viktigt det är att göra en analys av mottagarna 
innan man sätter igång och skriver texter på lätt svenska (Englund, Hjalmarsson 
och Jenevall 2011). 
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2.5.3 Lättläst på webben 
Funka Nu, som jobbar med tillgänglighet, har gjort en undersökning om lättlästa 
texter på webben, där en del av undersökningen gick ut på att låta tre grupper läsa 
några texter från myndigheter/kommuners lättlästa sidor. Trots att det bara är en 
liten undersökning har de gjort några intressanta iakttagelser. Bland annat verkade 
många av testpersonerna haka upp sig på ord som de inte förstår, och det gjorde att 
de inte tog sig vidare i texten och hade svårt att ta till sig budskapet. Slutsatserna i 
rapporten är att det är viktigt att använda centrala begrepp, men att de måste för-
klaras. Vidare så tipsar de om att konkreta exempel kan hjälpa förståelsen, och drar 
slutsatsen att gruppen invandrare t.ex. behöver någon form av bakgrundsinformat-
ion (Falk och Johansson 2006). 
 

2.5.4 Lättläst och läsprocessen 
Lars Melin, språkforskare, anser att man måste titta på begreppet Lättläst ur flera 
perspektiv och utgå från hur läsprocessen ser ut. För att kunna läsa bra krävs kog-
nitiv förmåga, bakgrundskunskap, textkompetens, ordförråd, språkstrukturell för-
måga och fonemomkoppling4 (2003 s. 1-2). De perspektiv som Melin tar upp är: 
 
Konsumentperspektivet - hur anpassas texten efter den specifika målgruppen? 
Olika målgrupper har olika bra förmågor för läsprocessen. Invandrare som lever 
väldigt segregat kommer sällan i kontakt med svenska, och vissa personer stannar i 
språkutvecklingen. Det varierar väldigt mycket mellan personerna för hur väl de 
känner till den svenska kulturen, och hur hög den verbala kapaciteten och allmän-
bildningen är. Melin menar att gruppen invandrare ofta har normal kognitiv för-
måga och fonemonkoppling, men att deras ordförråd är litet och att den språkstruk-
turella förmågan för svenska är outvecklad. Vad gäller bakgrundskunskap och 
textkompetens är de kulturellt begränsade (2003 s. 2-3). 
 
Producentperspektivet - i vilka nivåer kan man förenkla texten? Texten ska skri-
vas så att den väger upp för de bristfälliga förmågorna. Avsaknad av bak-
grundskunskap kan man t.ex. komma runt genom förklaringar i texten. För att det 
lilla ordförrådet inte ska bli något hinder kan man använda flera olika knep, som 
att lägga till en hyperonym (djuret elefant, färgen grön), använda synonymer till-
sammans med ordet (kostnadsfri/gratis) eller bindestreck för sammansatta ord 
(diskriminerings-grund). Man ska också försöka undvika det som gör en text svå-
rare och ger sämre läsbarhet, som exempelvis: fel perspektiv, komplexa strukturer 
och inkonsekventa led5 (2003 s. 3-5). 
 
Produktkvalitetsperspektivet - hur väger man upp för att en förenklad text medför 
en förlust av information och precision? En enkel text kan t.ex. bli ologisk om den 
saknar bindningar mellan meningarna, och för korta meningar kan göra att det blir 
svårt att läsa mellan raderna (2003 s. 6-7). 
 
 
 

                                                
4 Fonem är språkljud, och handlar kortfattat om hur man skiljer olika betydelser åt (ne.se 
2013-05-20).  
5 Inkonsekventa led = flera olika ord för samma sak (Melin 2003). 
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2.6 Målgruppen och det svenska språket 
 
Svårt att förstå ord och meningsuppbyggnad. I boken Vad är lättläst? räknar 
Lundberg och Reichenberg upp 10 grupper som har extra stort behov av lättlästa 
texter, där "barn, ungdomar och vuxna med annan språklig och kulturell bakgrund" 
räknas som en grupp (2009 s. 15). Lundberg var professor i psykologi med inrikt-
ning utvecklingspsykologi, och forskade om läsinlärning. Flera internationella 
undersökningar visar att personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade 
bland de lässvaga. Lundberg och Reichenberg menar att dessa personer ofta snabbt 
kan lära sig att utskilja ord på svenska, men att de har svårt för att förstå orden och 
meningsuppbyggnaden. Även ordspråk och metaforer är problematiska (2009 s. 
25). 
 
Öka ordförrådet. På tidningen Sesam menar man att gruppen får ett grundläg-
gande ordförråd i språkundervisningen, men att det är många ord de inte får lära 
sig. Det kan beror att de t.ex. bor i bostadsområden där invandrare är överrepresen-
terade, eller att de inte kan komma in på arbetsmarknaden. Bergendal skriver att de 
inte vill förenkla innehållet i sina artiklar, utan ge en så fullständig bild som möj-
ligt. Hon menar att det då underlättar att använda komplexa begrepp. "Dessutom 
vill vi förstås att läsarna ska kunna utveckla sitt språk genom Sesam och lära sig 
nya ord, nya sätt att använda orden, et cetera." (Bergendal 2013a.)  
 
Andra krav. Enligt Sundin har läsare med annat förstaspråk än svenska andra 
krav på lättlästa texter än personer med svenska som modersmål. Förkunskaper, 
sammanhang och ordförråd är något som de kan behöva hjälp med. Sundin, liksom 
Bergendal, menar att lättlästa texter för den här målgruppen gärna får innehålla 
svåra ord, så länge de förklaras (2007 s. 164). Även Reichenberg menar i Vägar 
till läsförståelse att man inte ska undvika svåra ord, för då ökar inte ordförrådet 
(2008 s. 36-37).  
 
Förklaringar och bakgrund. Englund och Sundin bekräftar i Tillgängliga webb-
platser i praktiken att man bör utgå från läsarens referensramar och anpassa texten 
efter dem. De menar också att det är bättre att förklara de svåra begreppen och ge 
bakgrundsinformation, än att förenkla texten (2008 s. 94-95).  
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3.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med sex representanter från målgruppen. 
Fem av dessa var elever från SFI-utbildningen, kurs C eller D, i två kommuner i 
Västmanland och Södermanland. Den sjätte personen hade nyligen avslutat ut-
bildningen. Innan intervjuerna hade jag först två testintervjuer, med personer som 
påminner om målgruppen. Syftet med testintervjuerna var att se om jag ställde rätt 
frågor, samt om momenten kom i rätt ordning. 
 
Under intervjuerna fick respondenterna titta på fem webbplatser som har lättlästa 
texter. Jag valde fyra av webbplatserna för att de hade olika sätt att presentera sina 
lättlästa texter på och olika ingångar till texterna. Den femte webbplatsen valde 
jag för att använda som exempel på hur en ordlista kan presenteras på en webb-
plats. 

3.1.1 Testintervjuer 
Testintervjuerna genomfördes med Test A, som ligger på nivå B1, och Test B som 
ligger på B2/C1 i förståelse, och A1/A2 i tal. Intervjun med Test A ägde rum i ett 
grupprum på Mälardalens högskola i Västerås, och den andra intervjun skedde 
över Skype, ett program där man kan ringa gratis samtal över internet. Intervjuer-
na genomfördes enligt en förberedd intervjuplan.  
 
Intervju med Test A 
Intervjuplanen finns längst bak i rapporten som Bilaga 1. Jag ställde intervjufrå-
gorna på svenska och personen svarade mestadels på svenska, ibland på engelska. 
Under intervjuns gång så avbröt vi den vid flera tillfällen för att på engelska dis-
kutera intervjun och vad som borde ändras.  
 
Det som jag kom fram till och ändrade inför nästa testintervju var följande: 

• Visa intervjumoment behöver byta plats. Textdiskussionen behöver 
komma först, innan respondenten hunnit få bakgrundskunskap om ämnet 
och begreppen.  

• Momentet om var ingången skulle finnas är onödig, eftersom den 
diskussionen kommer mer naturligt under diskussionerna om de olika 
webbplatserna 

• De olika förslagen på ordlistor behöver visualiseras. 
 
 
Intervju med Test B 
Den nya intervjuplanen finns längst bak i rapporten som Bilaga 2. Den här testin-
tervjun genomfördes alltså över Skype. Test B fick alla dokument och länkar 
skickade till sig innan intervjun började. Intervjun genomfördes utan avbrott, för 
att jag skulle kunna få en uppfattning om hur lång tid mina riktiga intervjuer 

3 Empirisk studie 
 
Här presenterar jag hur jag genomförde mina intervjuer, samt resultatet 
av dem och av det kvantitativa momentet. Läsbarhetsanalysen finns 
också att ta del av i det här avsnittet. 
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skulle ta. Synpunkter om själva intervjun tog vi efteråt. Jag ställde frågorna på 
svenska och Test B svarade på engelska. 
 
Det som jag kom fram till och ändrade inför de riktiga intervjuerna var följande: 

• Jag hade under den här intervjun låtit Test B läsa olika texter i olika ni-
våer. Detta ändras så att det återigen skulle bli samma text i olika nivåer.  

• Respondenterna i de riktiga intervjuerna ska få se alla texter samtidigt och 
peka ut vilken de föredrar 

• Jag behöver förtydliga vad respondenterna ska titta efter när de besöker 
Humanitas webbplats.  
 

3.1.2 Kvalitativa intervjuer 
Mina respondenter var mellan 23-52 år gamla, och de flesta hade bott i Sverige i 
ungefär ett år. Tre av respondenterna är från Eritrea och övriga tre kommer från 
Armenien, Sydkorea och Vitryssland. De valdes slumpmässigt ut av lärare, som 
frågade elever som fanns på plats just då, och som gick D-kursen. En av eleverna 
gick dock bara i C-kursen, och en hade redan avslutat utbildningen. Samtliga in-
tervjuer ägde rum på SFI-skolorna och genomfördes på svenska. 
 
Innan själva intervjuerna träffade jag respondenterna i två grupper. Tre elever på 
en skola, och tre elever på en annan skola. Respondenterna fick ett papper om 
medgivande, och vi läste det tillsammans (Bilaga 3). De fick möjlighet att ställa 
frågor. De behövde inte skriva under medgivandet då, utan jag samlade in dem 
först under intervjutillfällena. 
 
Inför de riktiga intervjuerna skrev jag om ytterligare en text från Humanitas 
webbplats till olika nivåer, för att kunna visa två olika och se om respondenterna 
skulle föredra samma nivå för båda texterna. I övrigt använde jag samma inter-
vjuplan som vid intervjun med Test B (Bilaga 2).  
 
De flesta respondenter kände till 8 sidor, en tidning på Lättläst svenska som ges ut 
av Centrum för Lättläst (8sidor.se). Ingen av respondenterna hade stött på någon 
webbplats med lättläst svenska.  
 

3.1.2.2 Diskussion om texter 
Text 1 (Bilaga 4) var hämtad från Humanitas startsida (humanitas.se 2013-04-08) 
och omskriven till fyra andra texter, enligt Centrum för Lättlästs tre nivåer: nivå 
1, 2 och 3 (Sundin 2007 s. 174-176). Den fjärde texten hade också nivå 3, men 
utan det frasanpassade radfallet som jag använde i de övriga tre texterna.  
 
De fem texterna lades samtidigt och slumpmässigt ut framför respondenterna som 
fick titta på texterna under några minuter, för att sedan avgöra vilken text som 
tilltalade dem mest. Vilken nivå de olika texterna hade framgick inte. Fyra av re-
spondenterna valde nivå 3 eller nivå 3 utan frasanpassat radfall. Tre av dem tyckte 
inte att det spelade någon roll om det var frasanpassat eller inte, utan kunde läsa 
båda varianterna.  Respondent A valde nivå 2. Hen tyckte också att nivå 3 med 
frasanpassning var bra, att nivå 1 var för lätt och att originalet och nivå 3 utan 
frasanpassning var för svåra. Respondent B valde nivå 1.  
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Text 2 (Bilaga 5) var hämtad från undersidan Verksamhet på Humanitas webb-
plats (humanitas.se 2013-04-18). Texten handlar om juridisk rådgivning, och är 
det första stycket på den sidan. 
 
Precis som med text 1 lades de fem texterna ut framför respondenten, som fick 
berätta vilken hen föredrog att läsa. Den här gången valde fyra respondenter nivå 
1, Respondent C valde originaltexten och Respondent D sa att hen föredrog nivå 3 
med eller utan frasanpassat radfall, eller originalet. 
 

3.1.2.3 Diskussion om webbplatser 
Respondenterna fick först kolla runt på Humanitas webbplats och läsa några av 
texterna. Vissa respondenter kollade själva, medan de avndra ville att jag skulle 
styra musen. Respondent A sa att hon förstod texterna och Respondent C tyckte 
att texterna var lättlästa. Respondent B och E tyckte att det fanns många långa 
meningar, och Respondent E tyckte också att det fanns många svåra och långa 
ord. Respondent F tyckte att texterna på webbplatsen var svårare än de som hen 
hade fått läsa på pappret i det tidigare momentet. (humanitas.se) 
 
Sedan fick respondenterna titta på andra webbplatser, som har Lättläst. Respon-
dent A kollade runt själv, medan jag visade webbplatserna för de andra respon-
denterna. Mitt ursprungliga syfte med momentet var att respondenterna skulle få 
försöka hitta ingången till Lättläst, men eftersom de aldrig stött på webbplatser på 
Lättläst tidigare insåg jag att den övningen inte skulle fungera. Respondent A för-
stod övningen efter att jag visat ingången på de två första sidorna. Jag valde att 
styra musen själv med de övriga respondenterna, för att inte förvirra dem.  
 
Jag visade webbplatserna och var ingången till Lättläst finns, och sedan fick re-
spondenterna fick läsa lite av texten och berätta vad de tyckte. När de sett alla 
sidor bad jag dem berätta vilken ingång de föredrog Respondent E hade ingen 
åsikt om någon av webbplatserna, förutom om vilken ingång hen föredrog. 
 
Antidiskrimineringsbyrån i Värmland  
Ingången till Lättläst finns direkt i menyn. De har en sida med lättläst, som är 
skriven i punktform.  
 

 
 
Respondent A tyckte att det var en bra text, att det var tydligt med punktlistan. 
Hen tyckte att det var tillräckligt mycket information och att det var lätt att hitta 
ingången. Respondent B sa att det var svåra ord, men att texten annars inte var 
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svår. Respondent C tyckte att texten var lättläst och att ingången var bra. Respon-
dent D tyckte att texten var okej, inte för lätt, och att det var lätt att hitta ingången. 
(adbiv.se). 
 
Diskrimineringsombudsmannen  
Det finns ingen ingång till Lättläst, utan på vissa sidor kan man välja att klicka för 
att förvandla just den sidan till lättläst svenska. Texterna har frasanpassade radfall.  
 

 
 
Samtliga respondenter, förutom respondent E, tyckte att texten var lätt att läsa. 
Respondent A sa att texten såg som ut som en dikt, vilket hen inte tyckte om 
(do.se). 
 
 
Försäkringskassan  
Ingången till Lättläst ligger under Other languages. Det finns inga sidor med lätt-
läst text, utan endast en lista med broschyrer i PDF-format.  
 

 
 
Respondent A tyckte att det var jättesvårt att hitta ingången, och Respondent D sa 
att det ologiskt att ha ingången till Lättläst under Other languages. Respondent C 
tyckte att det var lätt att välja vad man vill läsa när det är många broschyrer, men 
att det kan vara svårt att hitta ingången. Även respondent F tyckte att det var bra 
att kunna välja vad man vill läsa. Respondent B hade ingen åsikt. Respondent E 
tyckte att den här webbplatsen hade den bästa ingången. (forsakringskassan.se). 
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Hjälpmedelsinstitutet 
Här ligger ingången till Lättläst högst upp på sidan. Det finns flera undersidor. 
Radavståndet är 1,5.  
 
 

 
 
Respondent A tyckte att det var lätt att hitta ingången, och att det var bra att tex-
terna inte såg ut som dikter. Hen gillade 1,5-radavståndet. Respondent B tyckte 
inte att texten var svår, och Respondent C gillade inte att texterna såg ut som dik-
ter och hen gillade heller inte det stora radavståndet. Respondent D tyckte att det 
var lätt att hitta ingången och lätt att första texten, som kunde varit svårare. Vilket 
radavstånd som används spelar ingen roll. Respondent E kunde inte se sidorna för 
det var tekniska problem med webbplatsen vid intervjutillfället. (hi.se). 
 
Krisinformation 
Även här ligger ingången högst upp på sidan, till höger. Det finns flera undersi-
dor. 
 

 
 
 
Respondent A och D tyckte att det var lätt att hitta ingången. Respondent A ansåg 
att vissa texter som ut som dikter, och att det var bra med en liten bild bredvid 
texten. Det var hens favorit bland webbplatserna. Respondent B tyckte inte att 
texten var lätt att läsa, men att den innehöll svåra ord. Respondent C tyckte att 
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texterna som ut som dikter. Respondent D tyckte det var lagom svår text, och re-
spondent F tyckte att det var för korta meningar. (krisinformation.se) 
 
Fyra av respondenterna tyckte att Krisinformation och Hjälpmedelsinstitutet hade 
de bästa ingångarna.  
 

3.2.1.7 Ordlista  
Alla respondenter, förutom C, tyckte att det var en bra idé med en ordlista. Re-
spondent C använder hellre Google Translate eller en ordbok. Jag visade respon-
denterna fyra bilder på olika förslag för en ordlista. 
 
Förslag 1 är en ordlista med egen ingång under Lättläst, som på krisinformat-
ion.se.  
 
 

 
Mitt förslag 
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Från krisinformation.se (2013-04-19) 
 
 
Förslag 2 är en ordlista bredvid texten på varje sida, som tidningen Sesam gör vid 
sina artiklar.  
 

 
Mitt förslag 
 
 
Förslag 3 är små inforutor, tooltips, som dyker upp när man håller muspekaren 
över de ord som har en förklaring.  
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Mitt förslag 
 
Förslag 4 är en variant på förslag 3, där orden är markerade. Alvar Petterssons 
fastighetsförvaltning har en sådan variant på sin webbplats. 
 

 
Mitt förslag 
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Från Alvar Pettersons fastighetsförvaltning AB (alvarpetterssons.se, 2013-04-18) 
 
Respondent D, E och F tyckte att Förslag 4 var det bästa förslaget, medan respon-
dent A tror att det kan vara svårare för dem som inte är vana vid datorer. Hen 
tyckte också att det blev mycket fokus på de markerade orden. Förslag 2 var hens 
favorit. Respondent E påpekade att det bör finnas en förklaring på webbplatsen till 
hur det fungerar med inforutorna. Respondent B:s åsikt har tyvärr fallit bort på 
grund av att jag missade att anteckna det, och hen under intervjun enbart pekade 
på förslaget utan att säga högt vilket det var hen föredrog. 

3.2 Kvantitativt moment 
 
Under intervjuerna fyllde jag tillsammans med respondenten i en webbaserad en-
kät. I enkäten fick respondenten gradera hur viktig hen tyckte att de olika inform-
ationsblocken på webbplatsen är. Skalan löd: Inte viktig/Lite viktig/Ganska vik-
tig/Väldigt viktig. Vid varje fråga fanns även möjlighet att motivera sitt svar (Bi-
laga 6).   
 
De två anställda fick fylla i enkäten självständigt. Jag mailade länken till dem, och 
bad dem svara på frågorna med vår målgrupp i åtanke. I mailet bifogade jag även 
förklaringar till vilken information jag syftade på i varje fråga. Samma förklaring-
ar använde jag till respondenterna under intervjun. Jag är medveten om att jag kan 
ha påverkat respondenterna när de fyllde i enkäten, till skillnad från de anställda 
som jag inte hade personlig kontakt med medan de svarade på enkäten.  

3.2.1 Enkätsvar 
En översikt av svaren från de sex respondenterna och de två anställda på enkäten 
finns att läsa i Bilaga 7. De flesta var överens om att Kontakt, Vad gör Humanitas, 
Vad är diskriminering, Diskrimineringsgrunder och Jag känner mig diskrimine-
rad är väldigt viktig information. En majoritet var också överens om att Vilka är 
Humanitas och Här är du skyddad är ganska viktig information. De flesta tyckte 



 26 

att Ekonomi, Styrelse samt Aktuellt är inte viktig eller lite viktig information. På 
övriga frågor var svaren spridda.  
 
När jag tittar på svaren från enbart de två anställda så var de överens om att Kon-
takt, Vilka är Humanitas, Vad gör Humanitas, Vad är diskriminering, Här är du 
skyddad, Diskrimineringsgrunder samt Jag känner mig diskriminerad är ganska 
viktig eller väldigt viktig information. De tyckte också att Anställda, Ekonomi, 
Historia, Styrelse, Humanitas i media, Aktuellt och Engagera dig var inte viktig 
eller lite viktig information.  
 
De anställda har motiverat samtliga sina svar, medan vissa respondenter motive-
rade några, och vissa inte motiverade någon fråga alls. Under det här intervjumo-
mentet kändes det som att de flesta respondenterna inte riktigt kunde motivera 
sina svar. Jag är osäker på om de överhuvudtaget förstod syftet med enkäten, trots 
att jag noggrant förklarade och de själva sa att de förstod.  

3.3 Reflektioner 
 
Respondent B hade låg språknivå, och jag är osäker på om hen förstod syftet med 
min intervju. Respondent C hade å andra sidan väldigt hög språknivå, och ingår 
därför inte riktigt i min målgrupp.  
 
Jag hade överlag svårt att veta om mina respondenter till fullo förstod alla mina 
frågor, på grund av deras måttliga kunskaper i svenska. De gav mig väldigt tvety-
diga svar vad gäller språknivån på texter. De flesta föredrog nivå 3 på text 1, men 
nivå 1 på text 2. Dessutom tyckte hälften av dem att texterna på Humanitas webb-
plats var lättlästa, trots att de klassade de utskrivna originaltexterna som svårlästa. 
Gemensamt för alla var dock att det fanns många nya och svåra ord, och jag 
kommer därför lägga mycket fokus på ordförklaringar. Att de valde lättlästa texter 
när de hade möjlighet att välja nivå tolkar jag som att de trots allt tycker att webb-
platsens texter kunde vara lättare, även om det inte uttryckte det när de tittade på 
webbplatsen. Jag är medveten om att de kanske inte ville säga att de inte tycker att 
texterna var svåra, eller att det inte förstod. Det är inte alltid så lätt att erkänna 
sina svagheter.  
 
Vad gäller enkätsvaren kände jag att jag hade mer nytta av de anställdas åsikter, 
än av respondenterna. Just den här delen av intervjun tror jag skapade lite förvir-
ring hos de flesta av respondenterna. Respondent A var den enda som jag tror 
förstod enkätens syfte helt och hållet. Respondent D förstod också ganska bra. 

3.4 Läsbarhetsanalys 
 
Jag har valt att analysera läsbarheten på Humanitas webbplats som helhet, för att 
få en uppfattning om hur anpassade texterna är för personer med lässvårigheter. 
Syftet är att ta reda på vad det är i texterna som är svårläst för målgruppen. Det är 
en ganska övergripande analys där jag inte går in på särskilt många detaljer. Jag 
har använt den modell för läsbarhetsanalys som Hellspong presenterar i Metoder 
för brukstextanalys (2001 s. 85-91). Det sista steget i modellen, textens sociala 
funktion, har jag utelämnat ur analysen, eftersom jag anser att den inte är relevant 
för min undersökning.  
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Lässituationen 
Webbplatsen har en bred målgrupp, som jag grovt skulle dela in i tre olika katego-
rier: Personer som blivit eller riskerar att utsättas för diskriminering (hädanefter 
kallad kategori 1), personer som vill engagera sig i föreningen (kategori 2) och 
personer som vill boka föreläsningar/utbildningar i diskriminering (kategori 3). 
Sedan finns självklart personerna som helt enkelt bara är intresserade av ämnet. 
Förkunskapen hos läsarna kan variera kraftigt. De som vill engagera sig i före-
ningen har antagligen en viss förkunskap och ett intresse av ämnet, och det är tro-
ligt att även den som vill boka föreläsningar/utbildningar har viss kunskap. Däre-
mot finns det nog många i kategori 1 inte har någon kunskap alls, mer än att de 
eventuellt själva blivit utsatta för diskriminering. Gemensamt för kategorierna är 
nog att alla är motiverade att lära sig något - de har ett syfte och läsmål med läs-
ningen. Kategori 1 vill veta hur de kan få hjälp i sitt ärende, kategori 2 hur de 
själva kan hjälpa till och kategori 3 vill ta reda vad föreningen erbjuder och om 
det är något som passar dem.  
 
Personerna som besöker webbplatsen har antagligen avsatt tid för läsningen, och 
gör det troligtvis inte i farten på t.ex. bussen. De sitter nog hemma eller på sitt 
kontor, och koncentrerar sig på att hitta vad de letar efter. De räknar antagligen 
inte med hjälp att förstå texten, utan kommer att kontakta föreningen om det är 
någonting de undrar. Eftersom texterna finns på en webbplats finns det antagligen 
många olika lässtrategier hos de olika läsarna. Fördelen, och nackdelen, med en 
webbplats är just att du själv kan välja hur du läser den.  
 
Texternas grafiska form 
Texten innehåller inga stavfel eller otydliga sätt att placera ut skiljetecken. Text-
storlek kan du välja själv så att det passar dig. Textraderna är breda - de innehåller 
ungefär 130 tecken, istället för 55-65 tecken, som bland andra Hellmark anser är 
den ideala radlängden (2004 s. 31). I övrigt är det lätt att orientera sig i texterna, 
som är luftiga och har korta stycken. På varje sida syns ett bildspel på två bilder 
ovanför texten. De två bilderna är samma för alla sidor, och stödjer alltså inte in-
formationen mer än att de båda, som jag tolkar det, symboliserar utanförskap/att 
vara annorlunda, vilket ofta kan vara grunden till diskriminering. Det finns inga 
övriga bilder.  
 
Texternas språk 
Det finns väldigt många långa ord. Enligt LIX innehåller t.ex. sidan Verksamhet 
136 långa ord, Jag känner mig diskriminerad 53 långa ord och Olika typer av dis-
kriminering 62 långa ord(uträknat på lix.se). Långa ord är ord som innehåller fler 
än 6 tecken. Exempel på långa ord: diskrimineringsärenden, förekommit, be-
stämmelse, lagstadgade, hänvisning, ansvarsposition osv.  
  
För normalläsaren är nog inte orden krångliga att uppfatta, men de är antagligen 
svåra för den som har någon slags lässvårighet, som t.ex. dyslektiker eller nyan-
lända invandrare. Det finns en hel del ovanliga ord och facktermer, både bland de 
långa och de korta orden. Exempel på ovanliga ord och facktermer: företrädesrätt, 
bedrivande, opartiska, instans, medling osv. Orden förklaras vanligtvis inte, och 
det är heller inte alltid att det framgår av sammanhanget.  
 
Meningslängderna varierar kraftigt; det finns både väldigt långa och väldigt korta 
meningar. De flesta meningar har dock ingen komplicerad byggnad. Exempel på 
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lång mening: ”Vi gör opartiska bedömningar om diskriminering enligt lag har 
skett eller inte och väljer sen tillsammans med dig hur vi går vidare.” 
 
Läsbarhetsindex enligt lix (uträknat på lix.se) ligger för de flesta texterna mellan 
40-50, vilket klassas som medelsvår, normal tidningstext. Texterna har överlag 
tydliga bindningar och det inga problem att förstå hur olika meningar och stycken 
hänger ihop. Även kompositionen är läsvänlig. Texterna är överskådliga med 
många underrubriker. De hade dock kunnat bli ännu mer överskådliga med mar-
kerade nyckelord. 
 
Texternas innehåll 
För den som har svenska som modersmål eller bott här under en längre tid är det 
nog inga problem att förstå texterna som helhet. Men för den som är mindre duk-
tig på svenska krävs det att hen redan har bland annat en del juridiska termer i sitt 
ordförråd. Eftersom webbplatsen innehåller väldigt mycket information kan det 
vara svårt för t.ex. nyanlända invandrare och dyslektiker att få fram huvudtankar-
na med texterna. Textinnehållet är tungt för den som inte förstår orden. Innehåll-
strukturen är okej, men att inleda varje sida med en ingress som sammanfattar 
innehållet skulle nog underlätta för förståelsen. Vissa av texterna är lite abstrakta, 
eftersom det saknas konkreta exempel för t.ex. diskrimineringsgrunderna och 
vissa av diskrimineringstyperna. Exempel: ”Diskriminering - Är ett kränkande 
uppträdande som har koppling till en diskrimineringsgrund. I diskrimineringslag-
stiftningen finns även ett skydd mot sexuella trakasserier.” Det finns ingen förkla-
ring på vad som räknas som kränkande uppträdande, eller vad sexuella trakasse-
rier innebär.  
 
Några luckor i tankegången kan jag inte hitta. Perspektivet är rätt - texterna har 
du-tilltal genom (nästan) hela webbplatsen, vilket passar bra eftersom läsaren be-
söker webbplatsen för att hitta information relaterad till sig själv. Exempel på du-
tilltal: ”Om ditt ärende gäller arbetslivet så ska du kontakta ditt fackliga ombud på 
arbetsplatsen.” 

3.5 Sammanfattning och slutsatser 
 

3.5.1 Intervjuer och enkät 
Det största hindret för respondenterna under intervjuerna verkade vara ordförstå-
elsen. Både i de utskrivna texterna och på webbplatsen uppgav respondenterna att 
de innehöll en del ord som var svåra att förstå.  
 
Vad gäller läsbarheten hos texterna överlag var meningarna delade, både bland 
respondenterna och för de olika texterna. Om vi bara ser på textmomenten, med 
de två texterna i olika nivåer, så föredrog respondenterna de lättlästa texterna. 
Men de tyckte samtidigt inte att texterna på webbplatsen var särskilt svåra. Svaren 
från textmomentet känns dock mer sanningsenliga, eftersom det handlade om att 
välja en text, snarare än att berätta om en text var svår eller lätt. Det går inte att 
dra någon slutsats om vilken textnivå som är lämpligast. När det kommer till en-
kätsvaren komma jag främst fokusera på vad informanterna svarade. De är över-
ens om att det är informationen om diskriminering som är det viktiga, och att de-
taljer om byrån är mindre viktiga.  
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Den ordlista som majoriteten föredrog var tooltips med markerade ord, och de 
flesta tyckte att ingången till Lättläst bäst placeras högst upp på en webbplats, 
ovanför menyn.  
 

3.5.2 Läsbarhetsanalysen 
För normalläsaren har webbplatsen god läsbarhet och uppfyller sitt syfte som in-
formationskanal. Kategori 1 hittar information om vad som räknas som diskrimi-
nering, och hur hen kan ta ärendet vidare om hen blivit drabbad. Kategori 2 får 
flera förslag på hur hen kan engagera sig i föreningen. För kategori 3 finns det 
information om att föreningen erbjuder föreläsningar och utbildningar, fast det 
finns inte så många detaljer. Personerna i den här kategorin måste själva kontakta 
föreningen för att få mer utförlig information. Eftersom texten är luftig är den 
ganska lätt att läsa, och kräver egentligen inte förkunskaper för normalläsaren. 
Menyn är tydlig så kategori 1 och 2 borde utan problem kunna hitta vad de letar 
efter.  
 
Men information som finns kan vara svårläst för den med lässvårigheter, eftersom 
den innehåller många långa meningar och svåra/långa ord, samt att det finns så 
mycket information att det kan vara svårt att sålla ut det man vill veta. Webbplat-
sen skulle bli mer läsbar om svåra ord förklarades, och texterna lättades upp med 
ännu enklare, och framför allt kortare, meningar. Informationsmängden skulle nog 
även behöva minskas. Webbplatsen överlag skulle kunna bli mer läsbar om tex-
terna förenklades, även för normalläsaren. 
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4.1 Urval av information 
Urvalet av information gjordes till största del utifrån de anställdas, informanter-
nas, svar på enkäten. Den information som de tycker är viktig är: 
  

• Vilka är Humanitas? 
• Vad gör Humanitas? 
• Vad är diskriminering? 
• Här är du skyddad 
• Diskrimineringsgrunder  
• Jag känner mig diskriminerad  

 
De första rubrikerna finns inte på webbplatsen, utan de har jag valt själv för att 
konkretisera vad informationen handlar om. På webbplatsen återfinns den inform-
ationen istället under rubrikerna Verksamhet och Organisation.  Jag har tagit in-
formation från de sidorna för att svara på frågorna vilka Humanitas är och vad de 
gör, och sammanställt en ny text med rubriken Om oss. Här skrev jag även med 
tre meningar om att det finns två anställda på byrån samt vad de heter och vad de 
gör, eftersom det svarar på frågan om vilka Humanitas är. 
 
Jag valde även att ta med de olika typerna av diskriminering. En av informanterna 
tyckte att detta var ganska viktigt, med motiveringen "Mindre viktigt än ovan men 
ändå viktigt om vi ska utreda ärendet utifrån lagstiftning.". Den andra informanten 
hade svarat att det var lite viktigt och hade motiveringen "Kanske inte lika viktig 
för den som anmäler då det inte säger dem så mycket. Men trakasserier t.ex. kan 
vara bra att känna till." Trakasserier är relativt välkänt begrepp i Sverige och jag 
håller med den andra informanten om att det är viktigt att känna till.  
 

4.1.1 Ordförklaringar 
Jag valde att förklara följande 13 ord/uttryck, eftersom jag ansåg att de är anting-
en typiska svenska företeelser, eller svåra ord som det är viktigt att alla förstår: 
 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet, bisexuell, diskrimineringsgrunder, dyslexi, 
fackförening, heterosexuell, homosexuell, offentlig samhällsservice, socialtjäns-
ten, transsexuell, trosuppfattning, verksamhetsansvarig samt världsreligion. 
 
Orden kommer att finnas med på webbplatsen som tooltips, som dyker upp när 
användaren för muspekaren över orden. Utifrån utprovningen av mina texter 
kommer jag även att avgöra om det finns fler ord som behöver förklaras. 

4.2 Utformning av nya texter 
Utifrån läsbarhetsanalysen kunde jag konstatera att texterna på webbplatsen borde 
skrivas med enklare och kortare meningar och att ord behöver förklaras. Ungefär 

4 Gestaltning 
 
I det här avsnittet presenterar jag hur jag gick tillväga för att välja ut 
information och vilka grepp jag använt för att skriva om texterna. 
Utprovningarna finns också presenterade här. 
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samma resultat fick jag av intervjuerna - att texterna överlag är okej, men att det 
finns många svåra ord och en del krångliga meningar. Det är därför detta som jag 
fokuserat på när jag skapat nya texter till den lättlästa delen av webbplatsen. Jag 
har också tagit hänsyn till de råd som jag fått från litteraturstudierna.  
 
Jag har valt att skriva texter som ligger på nivå 2-3 av de tre textnivåer som Cent-
rum för Lättläst använder. Texterna innehåller alltså en del ovanliga ord, men de 
finns förklarade på olika sätt. Meningarna är enkla och utgår från huvudsatser, 
men kan innehålla bisatser. Nivå 2 är den nivå som Centrum för Lättläst vanligt-
vis använder (Sundin 2007 s.174-176).  
 
Jag har utgått från litteraturstudierna för att avgöra vilken nivå som är lämpligt. 
Detta eftersom jag inte kunde dra några direkta slutsatser om detta från intervju-
erna. Anledningen att jag valt att skriva på den här nivån är för att diskriminering 
är ett komplext ämne, och risken finns att texterna i nivå 1 skulle förlora för 
mycket information att sammanhanget blir svårt att förstå. Melin menar att det 
finns många konflikter man kan stöta på när man ska skriva lättlästa texter (Melin 
2003 s. 6-7). Reichenberg påpekar hur viktigt det är att förstå sammanhanget i en 
text, och jag anser att texter nivå 1 skulle bli alldeles för långa om hennes krav på 
sammanhang skulle uppfyllas (Reichenberg 2008 s. 25).  
 
Jag kommer här förklara på vilket sätt jag skrivit om texterna för att de ska bli 
bättre anpassade för webben, målgruppen och syftet.  
 
Sammanfattning 
Eftersom användare snabbt vill kunna hitta rätt information har jag i början av 
varje text lagt in en kort presentation av vad texten handlar om (Nielsen 1997b, 
Guldbrand m.fl. 2001). 
 
Exempel Här kan du läsa om vilka är Humanitas är och vad vi gör. Det finns också  

information om vilka som är anställda på Humanitas. 
 
Bindestreck i sammansatta ord 
Både Sundin (2007 s. 136) och Bergendal (sesam.nu, 2013-04-30) menar att bin-
destreck i sammansatta ord underlättar för läsförståelsen, och även Melin (2002 s. 
24) använder det som strategi för att kompensera ett litet ordförråd. Jag har därför 
valt att sätta bindestreck i alla sammansatta ord när de presenteras för första 
gången i varje enskild text. Nästa gång orden dyker upp är det utan bindestreck.  

 
Exempel Kontakta din fack-förening om du blivit diskriminerad på ditt arbete. Här 

kan du läsa om vad diskriminering är. Fackföreningen hjälper personer 
som blivit diskriminerade på arbetet. 

 
Inbakade förklaringar 
Jag har så gott det går försökt förklara ord och begrepp direkt i brödtexten. Det är 
en av de strategier som Melin råder till för att förklara ord (2002 s. 4).  
 
Exempel Humanitas är en anti-diskriminerings-byrå som finns i Södermanland och 

Västmanland. Vi är alltså en förening som är emot diskriminering. 
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Länkar 
Alla texter om diskriminering hör ihop och kompletterar varandra. För att använ-
daren lätt ska kunna hitta vidare information har jag skapat länkar mellan de olika 
sidorna/texterna.  
 
Exempel  Du är inte skyddad mot diskriminering överallt. Här kan du läsa mer om var 

du är skyddad.  
 
Stycken och rubriker 
För att skapa en mer överskådlig bild av texterna har jag delat in dem i kortare 
stycken med tydliga rubriker (Nielsen 1997b). 
 
Exempel Gratis råd-givning 

Humanitas kan hjälpa dig om du blivit diskriminerad enligt lagen. Läs mer 
här om vad som är diskriminering enligt lagen. […] 

 
Utbildningar och föreläsningar 
Humanitas jobbar också i förebyggande syfte. […] 

 
Konkreta exempel 
Respondent A uppskattade exemplen på diskrimineringsgrunderna som finns att 
läsa på Antidiskrimineringsbyrån i Värmlands webbplats (adbiv.se). Sundin (2007 
s. 113) samt Lundberg och Reichenberg (2009 s.8) bekräftar att det är lämpligt att 
använda konkreta exempel. Jag har använt konkreta exempel på alla diskrimine-
ringsgrunder, de fyra olika typerna av diskriminering samt på ytterligare några 
ställen.  
 
Exempel  Kön 

Man, kvinna eller transsexuell 
Exempel: Du får lägre lön för att du är kvinna 

 
Enkla meningar 
Jag har använt både långa och korta meningar, för att skapa en behaglig läsrytm. 
Meningarna är så långt som möjligt skrivna i aktiv form, med rak ordföljd och 
högertyngd samt utan inskott (Hellspong 2001, Sundin 2007, Lundberg och 
Reichenberg 2009). Jag har dock sett till att meningarna inte blivit för enkla, utan 
att de innehåller konnektiver, dvs. sammanbindande ord som t.ex. eftersom och 
för att (Melin 2003).  
 
Exempel  Aktiv form: Vi kan utreda ditt ärende och ge dig gratis rådgivning. 

Passiv form: Ditt ärende utreds och du får gratis rådgivning.  
 

Rak ordföljd: Byrån är ansluten till ett nätverk som heter Sveriges Antidis-
krimineringsbyråer. 
Omvänd ordföljd: Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk som 
byrån är ansluten till.  

 
Högertung mening: Ibland måste vi göra en utredning för att veta om du 
blivit diskriminerad enligt lagen. 
Vänstertung mening: För att veta om du blivit diskriminerad enligt lagen 
måste vi ibland göra en utredning.  

 
Meningar utan inskott: Humanitas är en anti-diskriminerings-byrå som 
finns i Södermanland och Västmanland. Vi är alltså en förening som är 
emot diskriminering.  
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Mening med inskott: Humanitas är en anti-diskriminerings-byrå, en före-
ning som är emot diskriminering, som finns i Södermanland och Västman-
land.  

 
Sammanhang 
Jag har sett till att meningarna har samband med varandra, så att läsaren kan se 
sammanhanget i texten. Hellspong och Ledin menar att det är viktigt att kunna se 
sammanhanget, för annars vill inte läsaren läsa texten (1997 s.35). Reichenberg 
påpekar att man måste kunna se sammanhanget för att överhuvudtaget förstå tex-
ten (2008 s. 25). 
 
Tilltal 
Jag har konsekvent använt personligt tilltal i samtliga texter, vilket rekommende-
ras av både Sundin (2007) och Centrum för lättläst (lattlast.se).  
  
Exempel Du är inte skyddad mot diskriminering överallt.  
 
Inte frasanpassat radfall 
Jag har valt att inte använda frasanpassat radfall, dvs. inte en ny rad för varje me-
ning eller fras. Det är ett grepp som ofta förekommer i lättlästa texter, men som 
mina respondenter inte tyckte om. Inte heller i Sesam använder man frasanpassat 
radfall (sesam.nu). Vid en texutprovning som några tidigare studenter på Mälarda-
lens högskola gjort framkom det också att gruppen invandrare inte uppskattar 
frasanpassat radfall (Sandberg m.fl. 2005).  
 
Ordförklaringar 
På de ställen det inte passade att förklara svåra ord direkt i den löpande texten jag 
istället förklarat dem separat, så att användaren kan se förklaringen som tooltips 
när hen för muspekaren över det specifika ordet. 

4.3 Utprovning 
 
Texterna och frågorna till utprovningen finns att ta del av i Bilaga 8. Innan ut-
provningen blev texterna fakta-kontrollerade av Linda Thomsen på Humanitas 
(2013a).  
 
I utprovningen fick testpersonerna läsa de fem lättlästa texterna och svara på frå-
gor om dem. Till varje text, förutom en, fanns fem frågor. De tre första frågorna 
handlade om innehållet i texten, och fanns med för att jag skulle veta om testper-
sonerna faktiskt hade förstått texten. I den fjärde frågan skulle testpersonerna 
svara på vad de tyckte om texterna, genom att sätta ett kryss på en skala från 
"Väldigt lätt" till "Väldigt svår". Endast ändpunkterna var utskrivna, och skalad 
var inte graderad (Patel och Davidson 2003 s.77). Krysset kunde alltså sättas var 
som helst på skalan. Det fanns också möjlighet att skriva en kommentar om texten 
här. I den sista frågan skulle testpersonerna skriva ner de ord som de inte kunde. 
De fick också ta del av den ordlista med 13 ord som jag hade förberett. 
	  

4.3.1 Genomförande 
Utprovningen ägde rum i en SFI-klass i Västmanland. 24 elever i D-kursen deltog 
i utprovningen, arbetande i par. En grupp bestod dock av tre personer och en elev 
arbetade ensam.  En av eleverna i gruppen om tre personer hade ännu inte uppnått 
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D-nivå, utan gick på C-nivå. Anledningen till att eleverna arbetade i par istället 
för enskilt var för att de skulle kunna diskutera med varandra om de inte förstod 
frågorna. En nackdel med detta är om det fanns grupper där eleverna låg på olika 
nivå, och att det då bara var den enas upplevelse som kom fram. Jag är medveten 
om att detta kan ha bidragit till ett lite skevt resultat, men anser att det fortfarande 
är användbart. 12 grupper borde vara tillräckligt många för att kunna få en bra 
bild av om texterna ligger på rätt nivå. Dessutom blev eleverna ombedda att 
skriva ner svåra ord även om det bara var en i gruppen som inte förstod ordet.  
 
Den första gruppen blev klar på 45 minuter och den sista gruppen på 90 minuter. 
Eleverna använde ordböcker, men jag och läraren var som sagt tydliga med att 
alla svåra ord skulle skrivas ner. Eleverna arbetade självständigt, och jag behövde 
bara svara på några få frågor angående frågornas betydelse.  
	  

4.3.2 Resultat 
För alla texter var det en överhängande majoritet som tyckte att de var lagom 
svåra eller åt det lättare hållet. Kryssen låg alltså oftast i mitten eller åt vänster. På 
samtliga innehållsfrågor förutom en hade en majoritet av testgrupperna svarat rätt. 
Den fråga som mindre än hälften hade klarat var den som handlade om att man 
inte är skyddad mot diskriminering i privatlivet. I bilaga 9 finns ett mer detaljerat 
resultat. 
 
Flera av de ord som eleverna skrivit upp var ord som redan fanns förklarade i ord-
listan som de fick ta del av. Det tyder på att flera grupper inte tittade på ordlistan, 
vilket också var något som jag märkte under utprovningen, men tyvärr först mot 
slutet. Jag gick då fram till grupperna och tog fram deras ordlista. I Bilaga 10 
finns alla ord redovisade och där står det även hur många grupper som skrivit upp 
dem. 
 

4.3.3 Reflektioner 
Eftersom nästan alla svar lutade åt att texterna var mot det lättare hållet eller i 
mitten av skalan drar jag slutsatsen att texterna ligger på en lagom nivå. Detta 
förstärks av att svaren för samtliga innehållsfrågor förutom en till mestadels var 
korrekta. Resultatet är som sagt lite orättvist eftersom paren fick ge gemensamma 
svar, men eftersom resultatet så tydligt lutar åt ett håll anser jag ändå att det ger en 
bra bild.  
 
Det fanns många ord som enbart en eller två grupper tyckte var svåra, och som jag 
då inte anser behöver förklaras. Vissa ord blev jag överraskad över att flera grup-
per hade skrivit upp, eftersom jag själv anser att det är väldigt vanliga ord. Det 
gäller t.ex. kön, föreläsning, förhindra och myndighet. Ordet kön används enbart 
där jag förklarar diskrimineringsgrunderna, och då är det tydligt förklarat som 
”man, kvinna eller transsexuell”. Det är troligtvis så att eleverna läst det i ett 
frågeformulär och i det sammanhanget inte förstått vad det betyder. Jag anser att 
det inte går att förklara på ett tydligare sätt än jag redan gjort. Övriga ord som 
ansågs svåra trots att de var förklarade i den löpande texten kommer jag att under-
söka om de kan bli tydligare. Orden föreläsning, förhindra, myndighet kommer 
jag att förklara, samt övriga ord som fler än tre grupper ansåg vara svåra, och som 
inte redan fanns förklarade.  
 



 35 

En av eleverna tyckte att orden homosexuell, bisexuell och heterosexuell var van-
ligt förekommande i hela världen, och inte behövde förklaras i ordlistan. Jag anser 
dock att det är väldigt viktiga ord, och att det är högst troligt att många personer 
inte känner till dem. Jag kommer därför låta dessa, samt övriga förklaringar, fin-
nas kvar.  

4.4 Första redigeringen 
 
Efter utprovningen skrev jag om vissa formuleringar i texterna, samt lade till fler 
ordförklaringar. Jag förtydligade t.ex. att man inte kan bli diskriminerad som pri-
vatperson, samt formulerade om vad indirekt diskriminering innebär, för att kunna 
ta bort ordet drabbar.  
 
De nya orden som fick separata förklaringar är: anställda, föreläsningar, innebär, 
kön, myndighet, samband, slöja, skydda, utreda samt ärende. Ordet bundna bytte 
jag ut mot kopplade, för det verkar vara ett enklare ord. Det fanns med i utprov-
ningstexterna, och ingen hade ansett att det var svårt. Förhindra förklarade jag i 
den löpande texten genom att skriva förhindra/stoppa, och även ordet kränkt för-
klarade jag direkt i texten. 

4.5 Korrekturläsning 
För att få en mer detaljerad och ingående respons på texterna och ordförklaringar-
na har jag låtit 4-5 personer, som inte tillhör målgruppen, läsa dem och komma 
med synpunkter. De fick först läsa ordförklaringarna, som skickades till dem via 
e-post med instruktionen: 
 
Läs förklaringarna och avgör om du tycker att de är lätt att 
förstå, eller om det är något som är krångligt eller underligt. 
Försök att specificera vad i texten som är krångligt. Om du har 
förslag på hur det skulle kunna förklaras istället får du gärna 
skriva det. Säg till om det är något exempel som du anser är 
felaktigt, att jag använt ordet på fel sätt. 
 
Vid ett senare tillfälle fick samma personer läsa texterna, som också skickades till 
dem via e-post med instruktionen: 
 
Kom med kommentarer om det är något som är underligt eller otydligt. Texterna är 
skrivna på lättläst svenska, så det är mycket simplare än texter ni är vana vid. Försök ha 
överseende med det, och titta på om det är något som är krångligt istället.  
 
Syftet med korrekturläsningen var att få veta om texterna och ordförklaringarna 
överlag har god läsbarhet, och alltså inte om de är skrivna på bra lättläst svenska. 
Eftersom målgruppen är så stor och det är svårt att skriva texter som alla förstår 
såg jag ingen mening med att låta ett litet antal målgruppsrepresentanter läsa tex-
terna och ordförklaringarna på detaljnivå. Jag tror inte att deras svar skulle vara 
representativa. Tidsbegränsningen och omfånget av arbetet gjorde att jag tyvärr 
inte hade möjlighet att fråga ett större antal målgruppsrepresentanter, vilket hade 
varit ett bättre alternativ.  
  
Testpersonerna valdes genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att jag tog de 
personer som fanns tillgängliga (Trost 2005 s. 120) och som i det här fallet var 
personer i min bekantskapskrets. Personerna är/har varit studenter själva, och är i 
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åldern 23-28. Jag är medveten om dessa personer inte är de bästa representanterna 
eftersom risken finns att de, eftersom de känner mig, är subjektiva. Men eftersom 
de själva är/har varit studenter tror jag att de förstår vikten av att vara ärliga i såd-
ana här sammanhang, och ge konstruktiv kritik.  
 

4.5.1 Resultat 
Här presenterar jag resultatet av utprovningen.  

 
4.5.1.1 Ordförklaringar 
Testpersonerna hade kommentarer om ungefär hälften av ordförklaringarna. Vissa 
kommentarer handlade enbart om små grammatiska ändringar eller fel, som t.ex. 
att jag skrivit ”ett fackförening” och att ordet ”så” kunde tas bort i förklaringen 
för anställd. 
 
Jag fick även kommentarer och förslag som: 

• Alla med läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi 
• Förklara vad diskriminering betyder i samband med förklaringen till dis-

krimineringsgrunder. 
• Alla är inte överens om att det bara finns tre kön 
• Ge exempel på villkor som fackföreningen bidrar till 
• Förklara vilka som bär slöja och varför 
• Räkna upp alla världsreligioner eftersom de är så få 
• Innebär är en av ordförklaringarna, och borde därför inte användas i andra 

förklaringar eftersom det uppenbarligen är ett svårt ord. 
• Finns det andra synonymer till innebär? 
• Ordet kunskap känns inte helt korrekt när man pratar om trosuppfattning 

 
Förklaringarna till föreläsningar, offentlig samhällsservice och skyddad ansågs 
vara väldigt otydliga. Testpersonerna hade förslag på ändringar. För transsexuell 
och arbetsmarknadspolitisk verksamhet fick jag också förslag på små förbättring-
ar. 
 

4.5.1.2 Texter 
Det var bara fyra av personerna som läste texterna, eftersom den femte inte hade 
tid. Testpersonerna hade vissa kommentarer och förslag på grammatiska ändring-
ar och omformuleringar. Jag fick bland annat kommentarer på att ordet ”har” sak-
nades i flera meningar, att vissa ”vi” borde förtydligas att det är Humanitas och 
det låter bättre att använda ordet ”ska” istället för ”måste” där jag skriver om att 
diskrimineringen måste ha samband med diskrimineringsgrunderna. 

4.6 Andra redigeringen 
Här presenterar jag de ändringar jag gjort efter responsen från mina testpersoner. 
 
Ordförklaringar 
Jag tog bort ordförklaringen diskrimineringsgrunder. I varje text där ordet an-
vänds hänvisar jag nämligen till sidan som handlar om grunderna, och därför 
känns en separat ordförklaring överflödig. En testperson påpekade att jag i den 
förklaringen borde skriva vad diskriminering är, och det hade hen en poäng i. Pre-
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cis som jag resonerat i avsnitt 2 går det aldrig att veta i vilken ordning användaren 
kommer att ta del av informationen (Guldbrand m.fl. 2001). Så för att alla texter 
ska kunna läsas oberoende av varandra har jag sett till att det i samtliga texter står 
var diskriminering är, eller hänvisas till texten där det förklaras. I texterna Om oss 
och Har du blivit diskriminerad? lade jag till en länk till sidan Vad är diskrimine-
ring?. I början av Vad räknas som diskriminering? och Här skyddas du mot dis-
kriminering har jag kort skrivit vad diskriminering betyder.  
 
För dyslexi har jag formulerat om så att det inte låter som att alla med läs- och 
skrivsvårigheter har dyslexi. Jag har skrivit de fem mest kända världsreligionerna 
som exempel i den förklaringen. Under slöja har jag förtydligat att många mus-
limska kvinnor använder slöja på grund av religion. För transsexuell har jag for-
mulerat om så att det handlar om att inte känna samhörighet med sitt medfödda 
kön, snarare än att känna samhörighet med ett annat kön. I trosuppfattning bytte 
jag ut ordet ”kunskap” mot ”lära”.  
 
Offentlig samhällsservice, föreläsningar, arbetsmarknadspolitisk verksamhet samt 
skyddad har jag formulerat om och bytt ut vissa ord. 
 
Texter 
Jag har ändrat vissa saker utifrån testpersonernas kommentarer. Det är små detal-
jer och inget som jag anser är viktigt att peka ut här.  
 
Respons från Humanitas 
Linda Thomsen på Humanitas har läst igenom texterna och ordförklaringarna. 
Hon hade inga kommentarer om ordförklaringarna, men har gett förslag på änd-
ringar i texterna. Hennes kommentarer handlade mestadels om ordval, och inte så 
mycket om grammatik. Jag har försökt tillgodose hennes önskemål om ändringar 
så gott det går. Hon ville t.ex. byta ut ordet ”invandrare” i ett exempel om vad 
diskriminering är, och byta exempel för vad trakasserier är (Thomsen 2013b). 
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5.1 Texter 
Här nedan finns slutversionerna av de fem texter som jag skrivit. 
	  
Om oss 
 
Här kan du läsa om vilka Humanitas är och vad vi gör. Det finns också information om 
vilka som är anställda på Humanitas. 
 
Humanitas är en anti-diskriminerings-byrå som finns i Södermanland och 
Västmanland. Vi är alltså en förening som är arbetar mot diskriminering. Vi är inte 
kopplade till någon religion eller politik. Byrån är ansluten till ett nätverk som heter 
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Det finns 13 byråer i Sverige som är anslutna till 
nätverket. 
 
Gratis råd-givning 
Humanitas kan hjälpa dig om du blivit diskriminerad. Här kan du läsa vad 
diskriminering är. Vi kan utreda ditt ärende och ge dig gratis rådgivning. Klicka här om 
du vill anmäla diskriminering. Du kan också ringa oss (016-13 23 25) eller skicka e-post 
(info@humanitas.se).  
 
Utbildningar och föreläsningar 
Humanitas arbetar också i förebyggande syfte. Det innebär att vi försöker 
förhindra/stoppa att personer blir diskriminerade. Vi gör det genom att hålla 
utbildningar och föreläsningar om diskriminering. Du kan boka en utbildning eller en 
föreläsning till din skola, ditt arbete eller din förening. 
 
Anställda 
Vi är två anställda som arbetar på Humanitas. Daniela är verksamhets-ansvarig och 
hjälper dig om du blivit diskriminerad. Linda är informatör och ansvarig för alla 
utbildningar.  
 
 

Vad är diskriminering? 
 
Här kan du läsa om vad diskriminering är och vilka olika typer av diskriminering som 
finns. 
 
Diskriminering betyder att du blir dåligt behandlad, och att det beror på någon av de 
sju diskriminerings-grunderna. Diskriminering är till exempel om du inte får en 
lägenhet på grund av att du kommer från ett annat land. Läs mer om 
diskrimineringsgrunderna här. 
 
 
 

5 Resultat 
 
Här finns de omskrivna texterna, de separata ordförklaringarna samt ett 
visuellt förslag på hur materialet kan läggas in på webbplatsen. 
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Vem kan bli diskriminerad? 
Du kan bara bli diskriminerad som privat-person. Om du är kund i en butik kan du bli 
diskriminerad av kassörskan. Men en kassörska kan inte bli diskriminerad av en kund. 
Ditt företag eller din förening kan inte bli diskriminerad. Att bli dåligt behandlad i 
privat-livet räknas inte som diskriminering. Du är alltså inte skyddad mot 
diskriminering överallt. Här kan du läsa var du är skyddad. 
 
Diskriminerings-lagen 
I diskrimineringslagen står det vad som är diskriminering och vilka 
diskrimineringsgrunderna är. Det står också var du är skyddad mot diskriminering.  
 
Olika typer av diskriminering 
 
Direkt diskriminering 
Direkt diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad än någon annan.  
 
Exempel: Du får inte ett arbete på grund av att du är gravid.  
 
Indirekt diskriminering 
Indirekt diskriminering innebär att en regel gör att en viss grupp av människor blir 
sämre behandlade.  
 
Exempel: En arbets-givare har bestämt att personer som bär slöja inte får arbeta på 
företaget.  
 
Instruktion att diskriminera 
Instruktion att diskriminera kan till exempel innebära att en chef på en restaurang har 
sagt till sina anställda att sär-behandla vissa grupper av människor. Han har bestämt 
att alla som inte ser ut att vara födda i Sverige ska få vänta längre på sin mat. 
 
Trakasserier 
Trakasserier är när du blir kränkt av någon. Att känna sig kränkt betyder att känna sig 
sårad eller förolämpad. Det ska vara kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna för 
att räknas som diskriminering. 
 
Exempel: Din kollega trakasserar dig för att du är homosexuell. Hon vägrar sitta vid 
samma bord som dig när ni äter lunch. Hon kallar dig för fula ord. 

Du kan också bli sexuellt trakasserad.  
Exempel: Din chef lägger handen på din rumpa utan din tillåtelse.  

 

Vad räknas som diskriminering? 
Här kan du läsa om diskriminerings-grunderna. Det är de som avgör vad som räknas 
som diskriminering.  
 
Diskriminering betyder att du blir dåligt behandlad. I diskriminerings-lagen står det 
vad som räknas som diskriminering. Det finns sju diskrimineringsgrunder. För att vara 
skyddad av lagen ska den dåliga behandlingen vara kopplad till någon av 
diskrimineringsgrunderna: 
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Etnicitet 
Etniskt ursprung, etnisk tillhörighet, nationalitet eller hudfärg.  
 
Exempel: Du får inte en lägenhet på grund av att du är från ett annat land. 
 
Funktions-nedsättning 
Fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Om du till exempel sitter i rullstol, har dyslexi 
eller är blind.  
 
Exempel: Du får inte ett arbete på grund av att du sitter i rullstol. 
 
Kön 
Man, kvinna eller transsexuell 
 
Exempel: Du är kvinna och får lägre lön än en manlig kollega, trots att ni har samma 
utbildning och gör samma arbete. 
 
Köns-uttryck eller köns-identitet 
Könsuttryck är det kön du uttrycker dig att vara. Könsidentitet är det kön du 
identifierar dig som.  
 
Exempel: Du är man och får inte komma in på en natt-klubb på grund av att du har 
klänning på dig. 
 
Religion eller tros-uppfattning 
Världs-religionerna, ateism eller annat som räknas som religion eller trosuppfattning.  
 
Exempel: Din lärare på skolan hjälper dig inte med en uppgift på grund av att du bär 
slöja.  
 
Sexuell läggning 
Hetero-sexuell, homo-sexuell eller bi-sexuell.  
 
Exempel: Du är kvinna och går till en restaurang med din flickvän. Ni får inte komma in 
på grund av att ni är homosexuella.  
 
Ålder 
Ålder handlar om hur gammal du är.  
 
Exempel: Du får inte ett arbete på grund av att arbets-givaren tycker att du är för 
gammal. 
 
 

Här skyddas du mot diskriminering 
 
Här kan du läsa om var du är skyddad mot diskriminering. 
 
Diskriminering betyder att du blir dåligt behandlad, och att det beror på någon av de 
sju diskriminerings-grunderna. Här kan du läsa om diskrimineringsgrunderna. Men du 
är inte skyddad mot diskriminering överallt. Du är till exempel inte skyddad i privat-
livet. Det är alltså inte diskriminering om din kompis inte bjuder dig på en fest. 
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Här är du skyddad: 
 

• I arbets-livet 
• Inom skola och utbildning 
• När du köper varor eller tjänster 
• När du köper eller hyr bostad 
• Inom hälso-vården, sjuk-vården och social-tjänsten 
• Offentlig samhälls-service 
• Militär utbildning 
• När du startar och driver företag 
• Arbetsmarknads-politisk verksamhet/arbets-förmedlingen 
• Medlemskap i organisationer för arbets-givare eller arbets-tagare 

 

 
Har du blivit diskriminerad? 
 
Här kan du läsa om vad du kan göra om du blivit diskriminerad, och hur Humanitas kan 
hjälpa dig.  
 
Har du blivit diskriminerad i arbets-livet? 
Kontakta din fack-förening om du blivit diskriminerad på ditt arbete. Här kan du läsa 
om vad diskriminering är. Fackföreningen hjälper personer som har blivit 
diskriminerade på sin arbets-plats. Om du inte får hjälp av din fackförening kan du 
kontakta oss på Humanitas. Du kan också kontakta oss om du inte är medlem i någon 
fackförening.  
 
Har du blivit diskriminerad i det övriga samhället? 
Kontakta Humanitas om du har blivit diskriminerad i det övriga samhället. Klicka här 
om du vill anmäla att du blivit diskriminerad. Du kan också ringa oss (016-13 23 25) 
eller skicka e-post (info@humanitas.se). 
 
Gratis råd-givning 
Humanitas ger dig gratis rådgivning och hjälper dig med ditt ärende. Vi kan till 
exempel kontakta den som diskriminerat dig. Om det behövs kan vi hjälpa dig att 
anmäla ditt ärende till Diskriminerings-ombudsmannen (DO). Det är en myndighet 
som utreder diskriminerings-ärenden.  
 
Vi har tystnads-löfte. Det innebär att vi inte säger till någon vad du har berättat, om du 
inte vill det.  
 
Diskriminering enligt lagen 
Ibland måste vi på Humanitas göra en utredning för att veta om du blivit diskriminerad 
enligt lagen. Vi kan bara hjälpa dig om diskrimineringen är kopplad till någon av de sju 
diskriminerings-grunderna. Läs mer om diskrimineringsgrunderna här. Om du inte har 
blivit diskriminerad enligt lagen kan vi berätta vem du ska kontakta för att få hjälp.  
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5.2 Ordförklaringar 
Här finns de ordförklaringar som ska dyka upp som tooltips när användaren för 
muspekaren över ordet.  
 
 
Anställda 
Att vara anställd betyder att du har ett jobb. Om du till exempel jobbar på Volvo 
betyder det att du är anställd av Volvo. 
 
Arbetsmarknadspolitisk verksamhet 
Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten består av projekt som hjälper människor 
att få jobb.  
 
Exempel: Romane Buca är ett projekt som finns i Eskilstuna. Projektet handlar om att 
hjälpa romer att komma in i det svenska samhället och att hitta ett jobb.  
 
Bisexuell 
En bisexuell person kan bli kär i båda könen. En man kan bli kär i både män och 
kvinnor, och en kvinna kan bli kär i både män och kvinnor. 
 
Dyslexi 
En person med dyslexi har svårt att läsa eller skriva. 
 
Fackförening 
En fackförening är en organisation för personer som arbetar. Fackföreningen kan till 
exempel hjälpa dig att få bra villkor på din arbets-plats.  
 
Exempel: Fackföreningen hjälper dig att få en bra lön. 
 
Föreläsningar 
En föreläsning är ungefär som en lektion i skolan. På en föreläsning pratar föreläsaren 
om ett ämne inför en klass eller en publik.  
 
Exempel: På Humanitas håller vi föreläsningar om ämnet diskriminering. 
 
Heterosexuell 
En heterosexuell person blir kär i någon av det andra könet. En kvinna blir kär i en man 
och en man blir kär i en kvinna. 
 
Homosexuell 
En homosexuell person blir kär i någon av samma kön. En man blir kär i en man och en 
kvinna blir kär i en kvinna.  
 
Innebär 
"Innebär" är ungefär samma sak som "betyder". 
 
Offentlig samhällsservice 
Du är skyddad mot diskriminering när det till exempel handlar om: barn-bidrag, 
studie-bidrag och föräldra-penning.  
 
Exempel: Försäkringskassan tycker att det är normalt att ha ont i ryggen vid graviditet. 
Därför får du ingen sjukpenning. Det är diskriminering och du har rätt att få 
sjukpenning. 
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Kön 
Det finns tre kön. Du kan vara man, kvinna eller transexuell. 
 
Myndighet 
En myndighet är en organisation som styrs av kommunen eller av staten.  
 
Exempel: Arbets-förmedlingen, Försäkrings-kassan, Skatte-verket.  
 
Samband 
Att ha samband med något innebär att vara kopplat till det.  
 
Exempel: Det regnar ute och du blir väldigt blöt. Nästa dag är du förkyld på grund av 
att du blev blöt av regnet. Din förkylning har samband med regnet.  
 
Slöja 
En slöja är ungefär som en sjal eller ett tyg som du har över huvudet. Många 
muslimska kvinnor bär slöja för att det är viktigt i deras religion. 
 
Skydda 
Att något är förbjudet enligt lagen betyder att du är skyddad mot att det ska hända.  
 
Exempel: Det är förbjudet att diskriminera dig för att du sitter i rullstol. Om du ändå blir 
diskriminerad kan du anmäla personen som diskriminerat dig. Personen kan då bli 
straffad och du kan få skade-stånd/pengar. 
 
Socialtjänsten 
Socialtjänsten i din kommun kan hjälpa dig med olika saker. De är till exempel 
ansvariga för skolor och boenden för äldre. Om du inte har några pengar kan 
Socialtjänsten hjälpa dig. Läs mer om Socialtjänsten på deras hemsida.  
 
Transsexuell 
Du identifierar dig inte med det kön som du föddes med. En man känner sig som en 
kvinna, och en kvinna känner sig som en man.  
 
Trosuppfattning 
Den som har en trosuppfattning följer en viss lära. Exempel: En muslim följer islams 
lära.  
 
Utreda 
Att utreda är att undersöka vad som har hänt.  
 
Exempel: Om någon har gjort inbrott i ditt hus utreder polisen vem som gjort 
inbrottet. 
 
Verksamhetsansvarig 
Den som är verksamhetsansvarig är ansvarig för till exempel en förening. Det är 
ungefär som att vara chef.  
 
Världsreligion 
En världsreligion är en religion som finns i stora delar av världen.  
 
Exempel på världsreligioner: kristendom, islam, hinduism, buddhism och judendom. 
 
Ärende 
Ett ärende är något som pågår och som ska hanteras.  
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Exempel: Om du lämnar in din bil till en bil-verkstad startar mekanikern ett ärende. I 
ärendet finns all information om din bil och hur den kan lagas. Om du undrar hur det 
går med din bil kan du ringa till bilverkstaden och fråga hur det går med ditt ärende. 

5.3 Visuella förslag 
 
Jag har skapat två visuella förslag på hur texterna kan läggas in på webbplatsen. 
Det första förslaget är enligt respondenternas önskemål och har ingången till Lätt-
läst högst upp på webbplatsen. Jag tycker generellt sett att det är den mest lämp-
liga ingången för Lättläst, men eftersom Humanitas webbplats har dropmenyer så 
går det med den ingången inte att lägga in undersidor på ett sätt som inte bryter 
mot den övriga layouten. Jag har därför skapat ytterligare ett förslag där ingången 
ligger i menyn, och därmed passar bättre in på just den här webbplatsen. 
 
Förslag 1 
 

 
 
Ingången till Lättläst ligger längst upp i högra hörnet av webbplatsen. 
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Förslag 2 
 

 
Ingången till Lättläst ligger i menyn. 
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Förslag 1 
 

 
 
Högst upp finns länkar till de olika texterna. När man klickar på en länk hamnar man 
längre ner på sidan där den texten finns. Jag anser att olika sidor för varje text hade varit 
mer lämpligt, men har valt att göra på det här sättet för att på bästa möjliga sätt följa 
webbplatsens övriga layout. Radlängden har jag dock gjort kortare än på övriga sidor. 
 
Till höger finns en förklaring till hur tooltip fungerar, att man håller musen över ett kursivt 
ord så dyker en ruta upp med ordförklaringen. 
 
Förslag 1 
 

 
 
Efter varje text finns en länk som tar en högst upp på sidan igen.  
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Förslag 2 
 
 

 
 
Texten ser ut som på övriga sidor på webbplatsen, bortsett från kortare radlängd och 
tipset om tooltips till höger.  
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6.1 Slutsatser 
I inledningen av den här rapporten presenterade jag fyra frågeställningar, och 
dessa kommer jag nu redovisa svaren på. Jag är dock väl medveten om att dessa 
svar enbart visar en tendens, och inte är fakta på hur verkligheten ser ut. Med min 
stora målgrupp och det låga antalet respondenter är det svårt att få en rättvis bild 
av problemet och hitta en optimal lösning.  
 
Hur läsbara är de nuvarande webbtexterna? 
Texterna innehåller en del långa och krångliga meningar, samt många långa 
och/eller svåra/ovanliga ord. För den här målgruppen, som har ett begränsat ord-
förråd, har texterna låg läsbarhet.  
 
Hur hittar man enklast till den anpassade informationen? 
Den föredragna ingången till den lättlästa informationen är en länk högst upp på 
webbplatsen, ovanför menyraden. 
 
Vilken nivå på texterna är lämpligast för målgruppen?  
Nivå 2-3 enligt Centrum för Lättlästs tre textnivåer. Det innebär att meningarna är 
uppbyggda från huvudsatser, men kan innehålla bisatser. Svåra och ovanliga ord 
finns med, fast ska förklaras. Texterna ska inte ha frasanpassat radfall.  
 
Vilken information är relevant för målgruppen? 
Information som förklarar vad diskriminering är och hur den som är utsatt kan få 
hjälp. 
 
Problemformulering: Hur kan texterna på Humanitas webbplats anpassas för 
nyanlända invandrare med måttliga kunskaper i svenska? 
Både respondenternas svar och min läsbarhetsanalys tyder på att problemet med 
texterna är att de innehåller svåra ord och långa meningar. Min lösning blev där-
för att skriva om texterna med enklare och kortare meningar. Svåra ord förklaras i 
den löpande texten, eller separat så att användaren kan ta del av förklaringen när 
hen håller muspekaren över det svåra ordet. Långa sammansatta ord delas upp 
med bindestreck, men för att användaren ska lära sig hur det skrivs på riktigt är 
det endast bindestreck i ordet när det för första gången presenteras i en text. För 
att hitta till texterna ska det finnas en länk som heter Lättläst, högst upp i det 
högra hörnet av webbplatsen.  

6.2 Reflektioner 
I det här projektet har jag fokuserat på att hitta en lösning för Humanitas webb-
plats. Jag är dock övertygad om att mina undersökningar och slutsatser kan an-
vändas på andra webbplatser som vill informera till den här målgruppen. Vad som 
behöver ändras och förenklas är givetvis olika för olika webbplatser, men lös-
ningen med ordförklaringar är t.ex. en generell lösning som skulle fungera även 
på andra webbplatser. 

6 Avslutning 
 
Här presenterar jag mina sammanfattande slutsatser och reflektioner.  
Jag ger även förslag på vidare forskning.  
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Jag kan inte veta säkert att mina slutsatser är riktiga, eftersom jag har intervjuat 
respondenter som inte har svenska som modersmål. Risken finns att de har miss-
förstått mig, och svarat på andra frågor än de jag ställt. Som alltid med sådana här 
intervjuer finns även risken att respondenterna svarade vad de trodde att jag ville 
höra. Sex respondenter kan heller inte representera hela min stora målgrupp. Mina 
lösningar är därför resultatet av de tendenser jag lagt märke till under arbetets 
gång.  
 
Eftersom det inte finns någon forskning som visar på om Lättläst fungerar, så är 
jag medveten om att skrivråden inte är helt vetenskapliga. Men jag har tagit del av 
vetenskapliga undersökningar vad gäller hur användare läser på webben, och även 
till viss del hur man skriver för webben. Melin är språkforskare, och mycket av 
det han skriver upp i sitt kompendium om begreppet Lättläst återkommer i de 
övriga författarnas skrivråd. Reichenberg har forskat i läsförståelse och gett mig 
god inblick vad som krävs för att man ska förstå en text. Så trots avsaknaden av 
forskning inom just Lättläst vilar mitt examensarbete på en vetenskaplig grund.  
 
Jag tror inte att det är möjligt att skriva lättlästa texter, eller texter överlag, som 
passar för alla i den tänkta målgruppen, oavsett hur många intervjuer och utprov-
ningar som görs. Och även om texterna är väl anpassade för målgruppen, så är det 
garanterat andra personer, som inte tillhör målgruppen, som blivit exkluderade. 
När det kommer till just webbtexter är gruppen med tänkbara läsare och motta-
gare extremt stor. Jag är dock övertygad om att de lättlästa texterna som jag skri-
vit kommer underlätta läsningen även för andra grupper, både lässvaga och nor-
malläsare.   

6.3 Vidare forskning 
Det vore nyttigt att få mer kunskap om hur personer med annat modersmål läser 
på webben. Jakob Nielsen nämner att man oftast bara skumläser på webben, men 
jag undrar om det gäller för den här gruppen också. Jag själv tycker att det är svå-
rare att få ett grepp om webbplatser som är skrivna på t.ex. engelska. Det vore 
även bra om man forskade i huruvida det frasanpassade radfallet underlättar eller 
inte, för olika grupper med lässvårigheter.   
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Bilaga	  1	  
Intervjuplan	  1	  

	  

1	  

	  
	  
1.	  Tidigare	  besökt	  webbplats,	  tidning	  etc.	  med	  Lättläst	   
Känner	  du	  till	  begreppet	  lättläst?	  Har	  du	  tidigare	  varit	  inne	  på	  en	  webbplats	  med	  Lättläst?	  
Vilken?	  Vad	  tyckte	  du	  var	  bra?	  Har	  du	  läst	  tidningar	  med	  lättläst?	  Böcker?	  Foldrar?    
 
2.	  Humanitas	  webbplats	   
Hur	  upplever	  du	  Humanitas	  webbplats?	  Spontana	  tankar	  Vad	  tycker	  du	  om	  textlängden,	  
rubrikerna   ? 
 
3.	  Ny	  flik   
Vad	  tror	  du	  om	  att	  lägga	  in	  en	  flik	  där	  man	  kan	  hitta	  lättläst	  text?	  Har	  du	  en	  annan	  idé?	  	  Kommer	  
du	  hitta	  fliken	  om	  den	  ligger	  här?	  Var	  kan	  den	  annars	  ligga?	  Uppe	  till	  höger/vänster?	  
Högerspalt?    
 
4.	  Enkät	  för	  viktig	  information   
Vilken	  information	  är	  viktig	  att	  ha	  med?	  Skala	  1-‐4	  (enkät).	  Varför	  är	  det	  här	  viktigt? 

5.	  Diskussion	  om	  texter  	  	  
Vad	  tycker	  du	  om	  de	  här	  texterna?	  Markera	  svåra	  ord.	  Är	  det	  för	  lätt?	  Är	  det	  lagom	  nivå?	  Vad	  är	  
onödigt?	  Vad	  är	  bra	  med	  texten?	  En	  ny	  rad	  för	  varje	  mening,	  bra/dåligt?	  

6.	  Olika	  webbplatser	  med	  Lättläst   
+	  Värmlands	  byrå	  -‐	  Här	  finns	  en	  flik	  med	  lättläst.	  Vad	  tycker	  du?	  För	  lite	  info?	  Lagom?    
+	  DO	  -‐	  Här	  finns	  Lättläst-‐knapp	  på	  vissa	  sidor.	  Bra/Dåligt?	  Ska	  det	  vara	  på	  alla,	  eller	  bara	  viktiga?    
+	  Försäkringskassan	  -‐	  Här	  finns	  bara	  broschyrer.	  Bra/dåligt?	  
  +	  Hjälpmedelsinstitutet	  -‐	  Lättläst	  i	  högra	  hörnet.	  Vad	  tycks?	  1,5	  radavstånd.	  Bättre/Sämre?    
+	  Krisinformation	  -‐	  Ordlista.	  Vad	  tycker	  du?	  Separat?	  Förklarad	  direkt	  i	  texten?	  Tooltip	  med	  
förklaring?	  Översättning	  till	  flera	  språk?	  Synonymer?	  



Bilaga	  2	  
Intervjuplan	  2	  

	  

2	  

	  
	  
1.	  Tidigare	  besökt	  webbplats,	  tidning	  etc.	  med	  Lättläst	   
Känner	  du	  till	  begreppet	  lättläst?	  Har	  du	  tidigare	  varit	  inne	  på	  en	  webbplats	  med	  Lättläst?	  
Vilken?	  Vad	  tyckte	  du	  var	  bra?	  Har	  du	  läst	  tidningar	  med	  lättläst?	  Böcker?	  Foldrar?    
 
2.	  Diskussion	  om	  texter  	  	  
Olika	  nivåer	  på	  texter.	  Markera	  svåra	  ord.	  Är	  det	  för	  lätt?	  Är	  det	  lagom	  nivå?	  Vad	  är	  onödigt?	  
Vad	  är	  bra	  med	  texten?	  En	  ny	  rad	  för	  varje	  mening,	  bra/dåligt? 
 
3.	  Humanitas	  webbplats	   
Hur	  upplever	  du	  Humanitas	  webbplats?	  Spontana	  tankar	  Vad	  tycker	  du	  om	  textlängden,	  
rubrikerna   ? 
 
4.	  Enkät	  för	  viktig	  information   
Vilken	  information	  är	  viktig	  att	  ha	  med?	  Skala	  1-‐4	  (enkät).	  Varför	  är	  det	  här	  viktigt? 

5.	  Olika	  webbplatser	  med	  Lättläst   
+	  Värmlands	  byrå	  -‐	  Här	  finns	  en	  flik	  med	  lättläst.	  Vad	  tycker	  du?	  För	  lite	  info?	  Lagom?    
+	  DO	  -‐	  Här	  finns	  Lättläst-‐knapp	  på	  vissa	  sidor.	  Bra/Dåligt?	  Ska	  det	  vara	  på	  alla,	  eller	  bara	  viktiga?    
+	  Försäkringskassan	  -‐	  Här	  finns	  bara	  broschyrer.	  Bra/dåligt?	  
  +	  Hjälpmedelsinstitutet	  -‐	  Lättläst	  i	  högra	  hörnet.	  Vad	  tycks?	  1,5	  radavstånd.	  Bättre/Sämre?    
+	  Krisinformation	  -‐	  Ordlista.	  Vad	  tycker	  du?	  Separat?	  Förklarad	  direkt	  i	  texten?	  Tooltip	  med	  
förklaring?	  Översättning	  till	  flera	  språk?	  Synonymer?	  
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Mälardalens	  högskola,	  Eskilstuna   
Akademin	  för	  innovation,	  design	  och	  teknik	  
 Examensarbete	  i	  informationsdesign,	  inriktning	  text   
Student:	  Eva	  Sandberg	  
	  

Godkännande   
Intervju	  för	  Eva	  Sandbergs	  examensarbete	  
	  
Mitt	  namn	  är	  Eva.	  Jag	  studerar	  informations-‐design	  på	  Mälardalens	  högskola	  i	  Eskilstuna	  och	  jobbar	  
nu	  med	  mitt	  examens-‐arbete.	  Examensarbetet	  handlar	  om	  Diskriminerings-‐byrån	  Humanitas	  
hemsida.	  Texten	  på	  hemsidan	  kan	  vara	  svår	  för	  den	  som	  inte	  kan	  svenska	  så	  bra	  eftersom	  den	  
innehåller	  många	  långa	  och	  svåra	  ord.	  Jag	  ska	  därför	  göra	  om	  hemsidan	  så	  att	  personer	  som	  är	  nya	  i	  
Sverige	  lättare	  ska	  förstå.	  	  
	  
Jag	  behöver	  hjälp	  
Jag	  behöver	  hjälp	  för	  att	  göra	  om	  hemsidan	  och	  därför	  vill	  jag	  intervjua	  dig.	  Under	  intervjun	  hjälper	  
du	  mig	  genom	  att	  till	  exempel	  berätta:	  
	  
*	  Vad	  du	  tycker	  om	  Humanitas	  hemsida	  
*	  Vad	  du	  tycker	  om	  andra	  utvalda	  hemsidor	  
*	  Vilken	  information	  som	  är	  viktig	  
*	  Vilken	  nivå	  på	  texten	  som	  passar	  dig	  
	  
Intervju   
Under	  intervjun	  ska	  du	  titta	  på	  Humanitas	  hemsida	  och	  sedan	  svara	  på	  frågor	  om	  vad	  du	  tycker	  om	  
den.	  Du	  kommer	  också	  att	  titta	  på	  andra	  hemsidor	  och	  svara	  på	  frågor	  om	  dem.	  Du	  ska	  också	  få	  läsa	  
två	  olika	  texter	  och	  berätta	  vad	  du	  tycker.	  Vissa	  frågor	  svarar	  du	  på	  muntligt.	  Andra	  frågor	  svarar	  du	  
på	  skriftligt.	  Jag	  kommer	  att	  spela	  in	  intervjun	  på	  band	  om	  jag	  får	  för	  dig.    
 
Rapport   
Jag	  ska	  skriva	  en	  rapport	  där	  dina	  svar	  finns	  med.	  Jag	  sparar	  allt	  vad	  du	  berättar	  ifall	  någon	  vill	  läsa	  
det	  efteråt.	  	  
	  
Ditt	  namn	  kommer	  inte	  stå	  i	  rapporten.	  Ditt	  namn	  kommer	  inte	  spelas	  in.	  
	  
Tack	  för	  att	  du	  vill	  hjälpa	  mig!	  
	  
Vänliga	  hälsningar   
Eva	  Sandberg	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Genom	  att	  skriva	  under	  det	  här	  pappret	  godkänner	  du	  att:	  
 *	  Intervjun	  spelas	  in   
*	  Dina	  svar	  skrivs	  i	  rapporten	  
	  
 	  
___________________________	  	   ________________________________________   
Ort	  och	  datum	   	   	   	   Underskrift  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(nivå 1) 

Vi är emot diskriminering  
Humanitas är en förening som är emot diskriminering.  
Vi finns i Södermanland och Västmanland.  
Vi är inte bundna till religion eller politik.  
Vi får pengar från både staten och kommunen. 

Humanitas jobbar mot alla former av diskriminering. 

Gratis hjälp   
Hos Humanitas kan du få hjälp om du blivit diskriminerad.  
Att få hjälp av oss är gratis.  
Vi har också utbildningar och föreläsningar. 

Behöver du hjälp?  
Kontakta oss på telefon  
eller mail  
eller här på hemsidan. 

Praktik  
Om du studerar kan du få praktik hos oss.  
Klicka här om du vill läsa mer. 

-- 
(nivå 2) 

För mänskliga rättigheter - mot diskriminering 
Humanitas är en anti-diskriminerings-byrå 
som finns i Södermanland och Västmanland. 
Vi är inte bundna till religion eller politisk. 
Byrån får pengar av både staten och kommuner. 
 
Vi arbetar mot alla former av diskriminering. 
Vi arbetar utifrån diskriminerings-grunderna 
som står i den svenska diskriminerings-lagen. 
 
De 7 diskrimineringsgrunderna är: 
 
• etnicitet 
• funktion-nedsättning 
• kön 
• köns-identitet och köns-uttryck 
• religion eller annan tros-uppfattning 
• sexuell läggning 
• ålder 
 
 
Gratis juridisk råd-givning, utbildningar och föreläsningar 
Hos Humanitas kan du få hjälp om du blivit diskriminerad. 
Vi ger dig gratis rådgivning i diskriminerings-ärenden. 
Du kan också boka utbildningar eller föreläsningar. 
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Kontakta oss 
Vill du anmäla diskriminering eller få rådgivning? 
Kontakta oss på telefon, mail eller hemsidan. 
 
Om du studerar kan du få praktik hos oss. 
Klicka här om du vill läsa mer om praktik. 
 
-- 
(nivå 3 – frasanpassat radfall) 

För mänskliga rättigheter - mot diskriminering  
Humanitas är en av 15 anti-diskriminerings-byråer i Sverige. 
Vi finns i Västmanland och Södermanland 
och har kontor i Eskilstuna. 
Byrån finansieras av både statliga och kommunala medel.  
Vi arbetar mot alla former av diskriminering  
som finns i den svenska diskriminerings-lagen. 
 
Vi utgår från de 7 diskriminerings-grunderna: 
 
• etnicitet 
• funktions-nedsättning 
• kön 
• köns-identitet eller köns-uttryck 
• religion eller annan trosuppfattning 
• sexuell läggning 
• ålder 
 
Kostnads-fri juridisk råd-givning, utbildning och föreläsningar 
Hos Humanitas kan du få hjälp om du blivit diskriminerad. 
Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning i diskriminerings-ärenden. 
Vi erbjuder också föreläsningar och utbildningar 
till ditt jobb, din skola eller din förening. 
 
Kontakta oss 
Vill du anmäla ett ärende eller få rådgivning? 
Kontakta oss på telefon, mail eller hemsidan. 
 
Du som studerar till exempel juridik eller samhällsvetenskap 
kan få chansen att göra din praktik hos oss. 
Klicka här om du vill läsa mer om praktik.  
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(nivå 3) 

För mänskliga rättigheter - mot diskriminering  
Humanitas är en av 15 anti-diskriminerings-byråer i Sverige. Vi finns i Västmanland och 
Södermanland och har kontor i Eskilstuna. Byrån finansieras av både statliga och 
kommunala medel. Vi arbetar mot alla former av diskriminering som finns i den svenska 
diskriminerings-lagen.  
 
Vi utgår från de 7 diskriminerings-grunderna: 
 
• etnicitet 
• funktions-nedsättning 
• kön 
• köns-identitet eller köns-uttryck 
• religion eller annan trosuppfattning 
• sexuell läggning 
• ålder 
 
Kostnads-fri juridisk råd-givning, utbildning och föreläsningar 
Hos Humanitas kan du få hjälp om du blivit diskriminerad. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning 
i diskriminerings-ärenden. Vi erbjuder också föreläsningar och utbildningar till ditt jobb, din 
skola eller din förening. 
 
Kontakta oss 
Vill du anmäla ett ärende eller få rådgivning? Kontakta oss på telefon, mail eller 
hemsidan. 
 
Du som studerar till exempel juridik eller samhällsvetenskap kan få chansen att göra din 
praktik hos oss. Klicka här om du vill läsa mer om praktik. 
 
-- 
(originaltext) 
 
För mänskliga rättigheter – mot diskriminering 
Humanitas är en av 15 antidiskrimineringsbyråer i Sverige som verkar i Sörmland och 
Västmanland, med säte i Eskilstuna. Vi är religiöst- och partipolitiskt obundna och 
finansieras av såväl statliga som kommunala medel. 
 
Vi arbetar mot alla former av diskriminering som är reglerad i svensk lag utifrån 
diskrimineringsgrunderna etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och 
könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. 
 
Kostnadsfri juridisk rådgivning, utbildningar och föreläsningar 
Hos Humanitas kan du få hjälp om du blivit diskriminerad. Vi erbjuder kostnadsfri 
rådgivning i diskrimineringsärenden. Du kan också boka utbildningar och föreläsningar 
kring diskriminering till din arbetsplats, din skola eller din förening. 
 
Om du vill anmäla ett ärende eller få rådgivning så kan du kontakta oss på telefon, via 
mail eller anmäla online här på hemsidan. 
 
Du kan också få chans att göra din praktik hos oss om du studerar t.ex. juridik, 
samhällsvetenskap eller liknande. Vill du läsa mer klicka här. 
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(nivå 1) 

Juridisk hjälp 
Om du blivit diskriminerad kan du prata med Humanitas. 
Vi ger dig råd och stöd. 
Vi bedömer om du blivit diskriminerad enligt lagen. 
Om du blivit det kan vi utreda ditt ärende. 
Vi kan också hjälpa dig med medling. 
Vi har tystnadslöfe. 
Hjälpen är gratis. 

Vi försöker prata med den som diskriminerat dig. 
Om det inte hjälper behöver vi kanske anmäla händelsen. 
Då anmäler vi det till Diskriminerings-ombuds-mannen (DO). 
 
-- 
(nivå 2) 

Juridisk råd-givning 
Humanitas ger dig råd och stöd om du blivit diskriminerad. 
Vi bedömer om du blivit diskriminerad enligt lagen. 
Tillsammans med dig bestämmer vi hur vi ska gå vidare. 
Om du inte blivit diskriminerad enligt lagen 
berättar vi vem du kan prata med. 
Vi kan utreda ditt ärende och hjälpa dig med medling. 
Vi har tystnads-löfte. 
Rågivningen är kostnads-fri. 
 
Vi försöker prata med den som diskriminerat dig. 
Om det inte hjälper behöver vi kanske anmäla händelsen  
till Diskriminerings-ombuds-mannen (DO). 
 
-- 
(nivå 3 – frasanpassat radfall) 
 
Juridisk råd-givning 
Humanitas ger dig råd och stöd om du blivit diskriminerad. 
Vi bedömer om du blivit diskrimerad enligt lagen eller inte. 
Tillsammans bestämmer vi hur vi ska gå vidare med ditt ärende. 
Om du inte blivit diskriminerad enligt lagen 
 
berättar vi vem du kan prata med. 
Vi kan hjälpa dig med medling 
eller på annat sätt utreda ditt ärende 
Vi har tystnads-löfte och rådgivningen är kostnads-fri. 
 
Vi försöker lösa ditt ärende genom att prata  
med den som diskriminerat dig. 
Om det inte hjälper behöver vi kanske anmäla händelsen  
till Diskriminerings-ombuds-mannen (DO). 
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(nivå 3) 
 
Juridisk råd-givning 
Humanitas ger dig råd och stöd om du blivit diskriminerad. Vi bedömer om du blivit 
diskrimerad enligt lagen eller inte. Tillsammans bestämmer vi hur vi ska gå vidare med 
ditt ärende. Om du inte blivit diskriminerad enligt lagen berättar vi vem du kan prata 
med. Vi kan hjälpa dig med medling eller på annat sätt utreda ditt ärende Vi har 
tystnads-löfte och rådgivningen är kostnads-fri. 
 
Vi försöker lösa ditt ärende genom att prata med den som diskriminerat dig. Om det inte 
hjälper behöver vi kanske anmäla händelsen till Diskriminerings-ombuds-mannen (DO). 
 
-- 
(originaltexten) 

Juridisk rådgivning 
Diskrimineringsbyrån Humanitas erbjuder dig råd och stöd om du blivit diskriminerad. Vi 
gör opartiska bedömningar om diskriminering enligt lag har skett eller inte och väljer sen 
tillsammans med dig hur vi går vidare. Vi kan hänvisa dig till rätt instans, hjälpa dig med 
medling eller utreder på annat sätt diskrimineringsärenden. Vi arbetar med tystnadslöfte 
och rådgivningen är kostnadsfri. Vi strävar efter att lösa individärenden på ett lokalt plan. 
I vissa fall kan det vara nödvändigt att anmäla händelsen till 
Diskrimineringsombudsmannen, DO. 
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Text	  1	  
Vad	  räknas	  som	  diskriminering?	  
	  
Här	  kan	  du	  läsa	  om	  de	  sju	  diskriminerings-‐grunderna.	  Det	  är	  de	  som	  avgör	  vad	  som	  
räknas	  som	  diskriminering.	  	  
	  
I	  diskriminerings-‐lagen	  står	  det	  vad	  som	  räknas	  som	  diskriminering.	  Det	  finns	  sju	  
diskrimineringsgrunder.	  Grunderna	  är	  alltså	  de	  motiv	  som	  räknas	  som	  
diskriminering.	  För	  att	  vara	  skyddad	  av	  lagen	  måste	  diskrimineringen	  ha	  samband	  
med	  någon	  av	  dessa	  diskrimineringsgrunder:	  
	  
Etnicitet	  
Etniskt	  ursprung,	  etnisk	  tillhörighet	  eller	  hudfärg.	  	  
Exempel:	  Du	  får	  inte	  en	  lägenhet	  på	  grund	  av	  att	  du	  är	  invandrare.	  
	  
Funktions-‐nedsättning	  
Fysisk	  eller	  psykisk	  funktionsnedsättning.	  Det	  är	  om	  du	  till	  exempel	  sitter	  i	  rullstol,	  
har	  dyslexi	  eller	  är	  blind.	  	  
Exempel:	  Du	  får	  inte	  ett	  jobb	  på	  grund	  av	  att	  du	  sitter	  i	  rullstol.	  
	  
Kön	  
Man,	  kvinna	  eller	  transsexuell	  
Exempel:	  Du	  är	  kvinna	  och	  får	  lägre	  lön	  än	  en	  manlig	  kollega,	  trots	  att	  ni	  har	  samma	  
utbildning	  och	  gör	  samma	  jobb.	  
	  
Köns-‐uttryck	  eller	  köns-‐identitet	  
Könsuttryck	  är	  vilket	  kön	  du	  uttrycker	  dig	  att	  vara.	  Könsidentitet	  är	  vilket	  kön	  du	  
identifierar	  dig	  som.	  	  
Exempel:	  Du	  är	  man	  och	  får	  inte	  komma	  in	  på	  en	  natt-‐klubb	  på	  grund	  av	  att	  du	  har	  
klänning	  på	  dig.	  
	  
Religion	  eller	  annan	  tros-‐uppfattning	  
Världs-‐religionerna,	  ateism	  eller	  annat	  som	  räknas	  som	  religion	  eller	  
trosuppfattning.	  	  
Exempel:	  Din	  lärare	  på	  skolan	  hjälper	  dig	  inte	  med	  en	  uppgift	  på	  grund	  av	  att	  du	  är	  
muslim	  och	  bär	  slöja.	  	  
	  
Sexuell	  läggning	  
Hetero-‐sexuell,	  homo-‐sexuell	  eller	  bi-‐sexuell.	  	  
Exempel:	  Du	  är	  kvinna	  och	  går	  till	  en	  restaurang	  med	  din	  flickvän.	  Ni	  får	  inte	  komma	  
in	  på	  grund	  av	  att	  ni	  är	  homosexuella.	  	  
	  
Ålder	  
Ålder	  handlar	  om	  hur	  gammal	  du	  är.	  	  
Exempel:	  Du	  får	  inte	  ett	  jobb	  på	  grund	  av	  att	  arbets-‐givaren	  tycker	  att	  du	  är	  för	  
gammal.	  
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Text	  2	  
Om	  oss	  
	  
Här	  kan	  du	  läsa	  om	  vilka	  Humanitas	  är	  och	  vad	  vi	  gör.	  Det	  finns	  också	  kort	  
information	  om	  vilka	  som	  är	  anställda	  på	  Humanitas.	  
	  
Humanitas	  är	  en	  anti-‐diskriminerings-‐byrå	  som	  finns	  i	  Södermanland	  och	  
Västmanland.	  Vi	  är	  alltså	  en	  förening	  som	  är	  emot	  diskriminering.	  Vi	  är	  inte	  bundna	  
till	  någon	  religion	  eller	  politik.	  Byrån	  är	  ansluten	  till	  ett	  nätverk	  som	  heter	  Sveriges	  
Antidiskrimineringsbyråer.	  Det	  finns	  13	  byråer	  i	  Sverige	  som	  är	  anslutna	  till	  
nätverket.	  
	  
Gratis	  råd-‐givning	  
Humanitas	  kan	  hjälpa	  dig	  om	  du	  blivit	  diskriminerad	  enligt	  lagen.	  Vi	  kan	  utreda	  ditt	  
ärende	  och	  ge	  dig	  gratis	  rådgivning.	  Klicka	  här	  om	  du	  vill	  anmäla	  diskriminering.	  Du	  
kan	  också	  ringa	  oss	  (016-‐13	  23	  25)	  eller	  skicka	  e-‐post	  (info@humanitas.se).	  	  
	  
Utbildningar	  och	  föreläsningar	  
Humanitas	  jobbar	  också	  i	  förebyggande	  syfte.	  Det	  innebär	  att	  vi	  försöker	  förhindra	  
att	  personer	  blir	  diskriminerade.	  Vi	  gör	  det	  genom	  att	  hålla	  i	  utbildningar	  och	  
föreläsningar	  om	  diskriminering.	  Du	  kan	  boka	  en	  utbildning	  eller	  en	  föreläsning	  till	  
din	  skola,	  ditt	  arbete	  eller	  din	  förening.	  
	  
Anställda	  
Vi	  är	  två	  anställda	  som	  jobbar	  på	  Humanitas.	  Daniela	  är	  verksamhets-‐ansvarig	  och	  
hjälper	  dig	  om	  du	  blivit	  diskriminerad.	  Linda	  är	  informatör	  och	  ansvarig	  för	  alla	  
utbildningar.	  	  
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Text	  1	  
Vad	  räknas	  som	  diskriminering?	  
	  
I	  vilken	  lag	  kan	  du	  läsa	  om	  de	  sju	  diskriminerings-‐grunderna?	  
	  
Svar:	  __________________________________	  
	  
Vilken	  diskrimineringsgrund	  handlar	  detta	  om:	  
	  
*	  Du	  får	  inte	  bli	  chef	  på	  grund	  av	  att	  du	  är	  kvinna.	  
	  
Svar:	  _______________________________	  
	  
*	  Du	  får	  inte	  komma	  in	  på	  ett	  café	  på	  grund	  av	  att	  du	  är	  blind.	  
	  
Svar:	  _______________________________	  
	  
________________________________________________________________	  
	  
Vad	  tycker	  du	  om	  texten?	  
Sätt	  ett	  kryss	  på	  strecket.	  
	  
Väldigt	  Lätt	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Väldigt	  svår	  
	  
Kommentar:	  ____________________________________________	  
	  
_______________________________________________________	  
	  
_______________________________________________________	  
	  
Finns	  det	  några	  ord	  du	  inte	  förstår?	  
Skriv	  orden	  här.	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	   	  
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Text	  2	  
Om	  oss	  
	  
Vad	  tycker	  Humanitas	  om	  diskriminering?	  
	  
Svar:	  _____________________________________________  	  
	  
_________________________________________________	  
	  
Vad	  gör	  Humanitas	  för	  att	  förhindra	  att	  personer	  blir	  diskriminerade?	  
	  
Svar:	  _____________________________________________  	  
	  
_________________________________________________	  
	  
Hur	  kan	  Humanitas	  hjälpa	  dig	  om	  du	  blivit	  diskriminerad?	  
	  
Svar:	  _____________________________________________  	  
	  
_________________________________________________	  
	  
________________________________________________________________	  
	  
Vad	  tycker	  du	  om	  texten?	  
Sätt	  ett	  kryss	  på	  strecket.	  
	  
Väldigt	  Lätt	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Väldigt	  svår	  
	  
Kommentar:	  ____________________________________________	  
	  
_______________________________________________________	  
	  
_______________________________________________________	  
	  
Finns	  det	  några	  ord	  du	  inte	  förstår?	  
Skriv	  orden	  här.	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	   	  
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Text	  3	  
Vad	  är	  diskriminering?	  
	  
Här	  kan	  du	  läsa	  om	  vad	  diskriminering	  är	  och	  olika	  typer	  av	  diskriminering.	  
	  
Diskriminering	  betyder	  att	  du	  blir	  dåligt	  behandlad,	  och	  att	  det	  beror	  på	  någon	  av	  
de	  sju	  diskriminerings-‐grunderna.	  Diskriminering	  är	  till	  exempel	  om	  du	  inte	  får	  en	  
lägenhet	  på	  grund	  av	  att	  du	  är	  invandrare.	  	  
	  
Vem	  kan	  bli	  diskriminerad?	  
Du	  kan	  bara	  bli	  diskriminerad	  som	  privat-‐person.	  Om	  du	  är	  kund	  i	  en	  butik	  kan	  du	  
bli	  diskriminerad	  av	  kassörskan.	  Men	  en	  kassörska	  kan	  inte	  bli	  diskriminerad	  av	  en	  
kund.	  Ditt	  företag	  eller	  din	  förening	  kan	  inte	  bli	  diskriminerat.	  Att	  bli	  dåligt	  
behandlad	  i	  privat-‐livet	  räknas	  inte	  som	  diskriminering.	  Du	  är	  alltså	  inte	  skyddad	  
mot	  diskriminering	  överallt.	  	  
	  
Diskriminerings-‐lagen	  
I	  diskrimineringslagen	  står	  det	  vad	  som	  är	  diskriminering	  och	  vilka	  
diskrimineringsgrunderna	  är.	  Det	  står	  också	  var	  du	  skyddad	  mot	  diskriminering.	  	  
	  
Olika	  typer	  av	  diskriminering	  
	  
Direkt	  diskriminering	  
Direkt	  diskriminering	  innebär	  att	  du	  blir	  sämre	  behandlad	  än	  någon	  annan.	  
Exempel:	  Du	  får	  inte	  ett	  jobb	  på	  grund	  av	  att	  du	  är	  gravid.	  	  
	  
Indirekt	  diskriminering	  
Indirekt	  diskriminering	  innebär	  att	  en	  regel	  drabbar	  en	  viss	  grupp	  av	  människor.	  
Exempel:	  En	  arbets-‐givare	  har	  bestämt	  att	  personer	  som	  bär	  slöja	  inte	  får	  jobba	  på	  
företaget.	  	  
	  
Instruktion	  att	  diskriminera	  
Instruktion	  att	  diskriminera	  kan	  till	  exempel	  innebära	  att	  en	  chef	  på	  en	  restaurang	  
har	  sagt	  till	  sina	  anställda	  att	  sär-‐behandla	  vissa	  grupper	  av	  människor.	  Han	  har	  
bestämt	  att	  alla	  som	  inte	  ser	  ut	  att	  vara	  födda	  i	  Sverige	  ska	  få	  vänta	  längre	  på	  sin	  
mat.	  
	  
Trakasserier	  
Trakasserier	  är	  när	  du	  blir	  kränkt	  av	  någon.	  Det	  måste	  vara	  kopplat	  till	  de	  någon	  av	  
diskrimineringsgrunderna.	  Exempel:	  Din	  kollega	  kallar	  dig	  för	  "hora".	  	  

Du	  kan	  också	  bli	  sexuellt	  trakasserad.	  Exempel:	  Din	  chef	  lägger	  handen	  på	  din	  
rumpa	  utan	  din	  tillåtelse.	  	   	  
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Text	  4	  
Har	  du	  blivit	  diskriminerad?	  
	  
Här	  kan	  du	  läsa	  om	  vad	  du	  kan	  göra	  om	  du	  blivit	  diskriminerad,	  och	  hur	  Humanitas	  
kan	  hjälpa	  dig.	  	  
	  
Har	  du	  blivit	  diskriminerad	  i	  arbets-‐livet?	  
Kontakta	  din	  fack-‐förening	  om	  du	  blivit	  diskriminerad	  på	  ditt	  arbete.	  	  De	  hjälper	  
personer	  som	  blivit	  diskriminerad	  på	  arbetet.	  Men	  om	  du	  inte	  får	  hjälp	  av	  din	  
fackförening	  kan	  du	  kontakta	  oss	  på	  Humanitas.	  Du	  kan	  också	  kontakta	  oss	  om	  du	  
inte	  är	  medlem	  i	  någon	  fackförening.	  	  
	  
Har	  du	  blivit	  diskriminerad	  någon	  annanstans?	  
Kontakta	  Humanitas	  om	  du	  blivit	  diskriminerad	  någon	  annanstans.	  Klicka	  här	  om	  
du	  vill	  anmäla	  att	  du	  blivit	  diskriminerad.	  Du	  kan	  också	  ringa	  oss	  (016-‐13	  23	  25)	  
eller	  skicka	  e-‐post	  (info@humanitas.se).	  
	  
Gratis	  råd-‐givning	  
Vi	  ger	  dig	  gratis	  rådgivning	  och	  hjälper	  dig	  med	  ditt	  ärende.	  Vi	  kan	  till	  exempel	  
kontakta	  den	  som	  diskriminerat	  dig.	  Om	  det	  behövs	  kan	  vi	  hjälpa	  dig	  att	  anmäla	  ditt	  
ärende	  till	  Diskriminerings-‐ombudsmannen	  (DO).	  Det	  är	  en	  myndighet	  som	  utreder	  
diskriminerings-‐ärenden.	  	  
	  
Vi	  har	  tystnads-‐löfte.	  Det	  innebär	  att	  vi	  inte	  säger	  till	  någon	  vad	  du	  har	  berättat,	  om	  
du	  inte	  vill	  det.	  	  
	  
Diskriminering	  enligt	  lagen	  
Ibland	  måste	  vi	  göra	  en	  utredning	  för	  att	  veta	  om	  du	  blivit	  diskriminerad	  enligt	  
lagen.	  Vi	  kan	  bara	  hjälpa	  dig	  om	  du	  blivit	  diskriminerad	  i	  samband	  med	  någon	  av	  de	  
sju	  diskriminerings-‐grunderna.	  Om	  du	  inte	  blivit	  diskriminerad	  enligt	  lagen	  kan	  vi	  
berätta	  vem	  du	  ska	  kontakta	  för	  att	  få	  hjälp.	  	   	  
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Text	  3	  
Vad	  är	  diskriminering?	  
	  
Vilken	  typ	  av	  diskriminering	  är	  detta?  	  
*	  Ingen	  som	  sitter	  i	  rullstol	  får	  komma	  in	  på	  restaurangen.	  	  
	  
Svar:	  _____________________________________	  
	  
Din	  kompis	  vill	  inte	  bjuda	  dig	  på	  en	  fest	  för	  att	  du	  sitter	  i	  rullstol.	  Är	  det	  
diskriminering?	  
	  
Svar:	  ___________	  
	  
Vad	  kan	  du	  läsa	  om	  i	  diskriminerings-‐lagen?	  
	  
Svar:	  _____________________________________________  	  
	  
__________________________________________________	  
	  
__________________________________________________	  
	  
________________________________________________________________	  
	  
Vad	  tycker	  du	  om	  texten?	  
Sätt	  ett	  kryss	  på	  strecket.	  
	  
Väldigt	  Lätt	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Väldigt	  svår	  
	  
Kommentar:	  ____________________________________________	  
	  
_______________________________________________________	  
	  
_______________________________________________________	  
	  
	  
Finns	  det	  några	  ord	  du	  inte	  förstår?	  
Skriv	  orden	  här.	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	   	  
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Text	  4	  
Har	  du	  blivit	  diskriminerad?	  
	  
Vad	  gör	  Diskriminerings-‐ombudsmannen?	  
	  
Svar:	  ___________________________________________	  
	  
________________________________________________  	  
	  
Vem	  hjälper	  dig	  om	  du	  blivit	  diskriminerad	  på	  jobbet?	  
	  
Svar:	  _____________________________________	  
	  
Vad	  betyder	  tystnads-‐löfte?	  
	  
Svar:	  _____________________________________________  	  
	  
__________________________________________________	  
	  
__________________________________________________	  
	  
________________________________________________________________	  
	  
Vad	  tycker	  du	  om	  texten?	  
Sätt	  ett	  kryss	  på	  strecket.	  
	  
Väldigt	  Lätt	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Väldigt	  svår	  
	  
Kommentar:	  ____________________________________________	  
	  
_______________________________________________________	  
	  
_______________________________________________________	  
	  
Finns	  det	  några	  ord	  du	  inte	  förstår?	  
Skriv	  orden	  här.	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	  
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Text	  5	  
Här	  skyddas	  du	  mot	  diskriminering	  
	  
Här	  kan	  du	  läsa	  om	  var	  du	  är	  skyddad	  mot	  diskriminering.	  
	  
Du	  är	  inte	  skyddad	  mot	  diskriminering	  överallt.	  Du	  är	  till	  exempel	  inte	  skyddad	  i	  
privat-‐livet.	  Det	  är	  alltså	  inte	  diskriminering	  om	  till	  exempel	  din	  kompis	  inte	  bjuder	  
dig	  på	  en	  fest.	  
	  
Här	  är	  du	  skyddad:	  
	  

• I	  arbets-‐livet	  
• Inom	  skola	  och	  utbildning	  
• När	  du	  köper	  varor	  eller	  tjänster	  
• När	  du	  köper	  eller	  hyr	  bostad	  
• Inom	  hälso-‐vården,	  sjuk-‐vården	  och	  social-‐tjänsten	  
• Offentlig	  samhälls-‐service	  
• Militär	  utbildning	  
• När	  du	  startar	  och	  driver	  företag	  
• Arbetsmarknads-‐politisk	  verksamhet/arbets-‐förmedlingen	  
• Medlemskap	  i	  organisationer	  för	  arbets-‐givare	  eller	  arbets-‐tagare	  

	  
________________________________________________________________	  
	  
Vad	  tycker	  du	  om	  texten?	  
Sätt	  ett	  kryss	  på	  strecket.	  
	  
Väldigt	  Lätt	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Väldigt	  svår	  
	  
Kommentar:	  ____________________________________________	  
	  
_______________________________________________________	  
	  
_______________________________________________________	  
	  
Finns	  det	  några	  ord	  du	  inte	  förstår?	  
Skriv	  orden	  här.	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	  
	  
______________________________________________________	  
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Resultatet	  för	  vad	  testpersonerna	  tyckte	  om	  texterna	  kommer	  här	  att	  redovisas	  i	  samma	  
form	  som	  frågan	  besvarades,	  d.v.s.	  med	  kryss	  på	  skalan.	  Siffran	  ovanför	  varje	  kryss	  visar	  
hur	  många	  som	  kryssat	  där.	  Kryssen	  är	  ungefärliga.	  En	  grupp	  hade	  satt	  två	  kryss	  för	  
varje	  text,	  och	  det	  finns	  därför	  13	  svar.	  
	  
Jag	  kommer	  redovisa	  om	  eleverna	  svarade	  rätt	  eller	  fel	  på	  frågorna	  om	  innehållet,	  samt	  
några	  utvalda	  kommentarer	  som	  eleverna	  hade	  skrivit	  om	  texterna.	  Kommentarerna	  är	  
citerade	  ordagrant,	  så	  stavfel	  och	  grammatiska	  fel	  förekommer.	  Jag	  har	  dock	  ändrat	  
bokstaven	  a	  till	  ä/å	  i	  de	  fall	  det	  saknades	  prickar.	  
	  
Text	  1	  –	  Vad	  räknas	  som	  diskriminering?	  
	  

	  
	  
Alla	  grupper	  hade	  besvarat	  samtliga	  frågor	  korrekt.	  	  
	  
Några	  kommentarer	  om	  texten	  	  
"Vi	  tycker	  att	  det	  var	  lagom	  lätt	  på	  våra	  nivå"	  
"Vi	  tycker	  att	  informationen	  är	  viktigt	  att	  förstå.	  Texten	  är	  lätt	  när	  vi	  läser	  men	  
meningarna	  är	  svårt"	  
"Mycket	  svår	  till	  oss	  för	  att	  vi	  studerar	  bara	  SFI	  D"	  
"Lätt	  att	  läsa	  och	  förstå"	  
	  
	  
Text	  2	  –	  Om	  oss	  
	  

	  
	  
Fyra	  grupper	  hade	  svarat	  helt	  rätt	  på	  samtliga	  frågorna	  och	  fem	  grupper	  hade	  svarat	  
rätt,	  men	  enbart	  nämnt	  rådgivning	  på	  frågan	  om	  hur	  Humanitas	  kan	  hjälpa	  dem	  som	  
blivit	  diskriminerade.	  Två	  grupper	  hade	  svarat	  fel	  på	  frågan	  om	  Humanitas	  
förebyggande	  åtgärder,	  och	  en	  grupp	  hade	  svarat	  fel	  på	  frågan	  om	  hur	  Humanitas	  kan	  
hjälpa	  diskriminerade.	  	  
	  
Några	  kommentarer	  om	  texten	  
"Det	  är	  ett	  spännande	  och	  viktigt	  ämne.	  Man	  måst	  utbilda	  sig	  om	  ens	  rättigheter"	  
"Vi	  måste	  tänka	  lite	  om	  betydelse"	  
"Vi	  kan	  förstå	  bra	  allt"	  
"Det	  var	  lätt	  att	  förstå	  informationen	  och	  innehållen"	  
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Text	  3	  –	  Vad	  är	  diskriminering?	  	  
	  

	  
	  
Fråga:	  Vilken	  typ	  av	  diskriminering	  är	  detta:	  Ingen	  som	  sitter	  i	  rullstol	  får	  komma	  in	  på	  
restaurangen.	  	  
Tre	  grupper	  svarade	  fel,	  och	  fem	  hade	  svarat	  rätt.	  Tre	  grupper	  hade	  svarat	  att	  det	  är	  
instruktion	  att	  diskriminera,	  och	  en	  grupp	  hade	  svarat	  att	  det	  både	  är	  indirekt	  och	  
instruktion.	  Det	  korrekta	  svaret	  var	  indirekt	  diskriminering,	  men	  om	  man	  läser	  mellan	  
raderna	  skulle	  instruktion	  att	  diskriminera	  också	  kunna	  vara	  rätt	  svar,	  så	  jag	  tycker	  
inte	  att	  det	  var	  helt	  fel	  tänkt.	  	  
	  
Fråga:	  Din	  kompis	  vill	  inte	  bjuda	  dig	  på	  en	  fest	  för	  att	  du	  sitter	  i	  rullstol.	  Är	  det	  
diskriminering?	  
Fyra	  grupper	  hade	  svarat	  rätt	  om	  att	  det	  inte	  är	  diskriminering.	  Fyra	  grupper	  hade	  
svarat	  fel.	  Två	  grupper	  verkar	  ha	  missförstått	  frågan,	  en	  svarade	  kanske	  och	  en	  grupp	  
svarade	  både	  ja	  och	  nej.	  	  
	  
Åtta	  grupper	  hade	  gett	  flera	  korrekta	  exempel	  på	  frågan	  om	  vad	  som	  står	  i	  
diskrimineringslagen.	  En	  grupp	  har	  gett	  ett	  korrekt	  och	  ett	  felaktigt	  exempel,	  och	  en	  
annan	  grupp	  har	  svarat	  fel.	  Två	  grupper	  verkar	  ha	  missförstått	  frågan.	  
	  
Några	  kommentarer	  om	  texten	  
"Tydligt	  text"	  
"Det	  är	  ganska	  enkelt	  att	  förstå"	  
"Vi	  förstår	  allt	  utan	  flera	  ord"	  
"Vi	  förstår	  contextern	  men	  inte	  alla	  ord"	  
	  
	  
Text	  4	  –	  Har	  du	  blivit	  diskriminerad?	  
	  

	  
	  
Fråga:	  Vad	  gör	  Diskrimineringsombudsmannen?	  
Nio	  grupper	  hade	  svarat	  rätt	  på	  vad	  Diskrimineringsombudsmannen	  gör,	  och	  tre	  hade	  
svarat	  fel,	  och	  istället	  skrivit	  saker	  som	  Humanitas	  gör.	  	  
	  
Fråga:	  Vem	  hjälper	  dig	  om	  du	  blivit	  diskriminerad	  på	  jobbet?	  
Åtta	  grupper	  hade	  svarat	  att	  fackföreningen	  hjälper	  dessa	  personer,	  och	  två	  grupper	  
hade	  skrivit	  både	  fackföreningen	  och	  Humanitas.	  Fackförening	  är	  det	  korrekta	  svaret	  	  
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eftersom	  det	  är	  dit	  man	  ska	  vända	  sig	  i	  första	  hand,	  men	  Humanitas	  är	  inte	  helt	  fel	  
svar.	  Två	  grupper	  hade	  svarat	  att	  det	  är	  DO,	  vilket	  alltså	  är	  felaktigt	  i	  sammanhanget.	  	  
	  
Fråga:	  Vad	  betyder	  tystnadslöfte?	  
Åtta	  grupper	  hade	  svarat	  helt	  rätt	  på	  vad	  tystnadslöfte	  betyder.	  Två	  hade	  skrivit	  att	  det	  
är	  en	  hemlighet,	  vilket	  jag	  tycker	  är	  ett	  okej	  svar.	  Ett	  svar	  var	  grammatiskt	  inkorrekt	  
och	  svårt	  att	  förstå,	  men	  jag	  tolkar	  det	  som	  att	  svaret	  är	  korrekt.	  En	  grupp	  hade	  svarat	  
fel.	  	  
	  
Några	  kommentarer	  om	  texten	  
"Vi	  förstår	  texterna	  och	  vi	  tror	  det	  är	  viktiga	  informationer"	  
"Det	  var	  ok"	  	  
"Bra	  text!"	  
"Det	  var	  helt	  okej	  att	  förstå"	  
	  
	  
Text	  5	  –	  Här	  skyddas	  du	  mot	  diskriminering	  
	  

	  
	  
Den	  här	  texten	  hade	  inga	  frågor	  på	  innehållet,	  eftersom	  den	  till	  största	  delen	  består	  av	  
en	  punktlista.	  Jag	  tyckte	  inte	  att	  det	  fanns	  några	  lämpliga	  frågor	  att	  ställa	  om	  
innehållet.	  	  
	  
Några	  kommentarer	  om	  texten	  
"Kort	  och	  tydligt	  text"	  
"Jättelätt	  att	  läsa	  och	  förstå"	  
"Det	  var	  ganska	  enkelt	  men	  vi	  hittade	  några	  ord	  vi	  inte	  förstod"	  
"Texten	  skrev	  på	  lagom	  nivå,	  lätt	  att	  förstå”	  
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Strecken	  efter	  orden	  visar	  hur	  många	  
grupper	  som	  inte	  förstod	  orden.	  
	  
anmäla	  
ansluten	  
anställda	  llll	  
avgör	  ll	  
dyslexi	  
blind	  
bundna/en	  llll	  
byrå	  lll	  
drabbar	  lllll	  l	  
enligt	  lagen	  
etnicitet	  
fackförening	  lll	  
förebyggande	  llll	  
föreläsningar	  lll	  
förhindra	  llll	  
gravid	  
grunderna	  
hetero	  
hora	  
hälso	  
hälsovården	  
innebär/a	  llll	  
instruktion	  
kränkt	  lllll	  l	  
kön	  lll	  
könsidentitet	  ll	  
könsuttryck	  lll	  
läggning	  ll	  
löfte	  
manlig	  
medlem	  l	  
medlemskap	  ll	  
myndighet	  llll	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
nedsättning	  ll	  
offentlig	  ll	  
offentlig	  samhälls	  ll	  
ombudsmannen	  lllll	  	  
regel	  
rullstol	  l	  
rumpa	  
rådgivning	  
samband	  lll	  
samhälls	  
(bär)	  slöja	  lllll	  llll	  
skyddas/d	  lll	  
socialtjänsten	  
syfte	  lllll	  lll	  
tillåtelse	  ll	  
tjänster	  
uppfattning	  
utreder/a	  lllll	  llll	  
utredning	  
uttrycker	  
verksamhet	  ll	  
verksamhetsansvarig	  ll	  
-‐vården	  
trakasserier	  lllll	  l	  
trosuppfattning	  
tystnadslöfte	  lll	  
ärende	  lllll	  llll	  
överallt	  
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