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Introduktion  

Rätten till tillgång av information erkänns av FN som en grundläggande rättighet för den 

fullständiga utvecklingen av människor som individer och även som ett kollektiv, detta är 

nödvändigt för att uppnå ett demokratiskt samhälle. 

 

Denna rättighet måste garanteras för alla människor, särskilt de med kognitiva 

svårigheter, och som därför är mer sårbara för felaktig information.  

 

Denna handbok, utvecklad inom ramen för EASYNEWS-projektet, härrör från behovet av 

att föra information närmare personer med intellektuell funktionsnedsättning. För att göra 

detta innehåller det två olika innehållsavsnitt, men lika viktigt. 

 

Det första avsnittet syftar till att ta itu med svårigheten att ta till sig 

information från medier, särskilt i gruppen personer med intellektuell 

funktionsnedsättning (IF). Användningen av ny teknik och icke-traditionella och 

digitala informationskanaler som sociala nätverk är utbredd i hela 

befolkningen, inklusive gruppen människor med IF och det är därför 

nödvändigt att förse dem med nödvändiga verktyg för att kunna identifiera 

tillförlitliga informationskällor, som bekräftar information och skapar kvalitet. 

Alla dessa verktyg samlas in i det här första avsnittet. 

 

Det andra avsnittet syftar till att förbättra förmågan att skriva lättlästa, ett sätt 

att kunna ge skriftlig information till alla människor, oavsett deras läsförmåga. 

Denna del av handboken innehåller de viktigaste tipsen och förutsättningarna 

för kunna anpassa texter och skapa skriftlig information i ett lättläst format. 

 

Kombinationen av att lära sig att identifiera sanningsenlig information på internet och ha 

de nödvändiga verktygen för att anpassa den till lättläst gör det möjligt att uppfylla 

EASYNEWS-projekt: att tillgängliggöra informationen till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

Vi hoppas att denna handbok är användbar för detta mål.  
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A.1. Översikt över digitala 
informationskällor 

 
A.1.1. Vad är information? 

Information är en uppsättning organiserad och bearbetade data som utrycker kunskap 

eller ett budskap genom en form av meddelande mellan olika personer. 

För att meddelandet verkligen ska vara information så måste det innehålla följande 

principer: 

● Syfte. För att vara information måste meddelandet ha mening, det måste 

förmedla ett sammanhängande och förståeligt budskap. 

● Betydelse. Ett meddelande som har förmågan att ändra attityden eller 

uppfattningen hos personer i ett visst ämne kan kallas information. 

● Aktuell. Ett aktuellt meddelande är ett som uppdateras och som innehåller 

information som fortfarande är aktuell. 

● Giltighet. Detta gäller avsändaren av informationen, det måste vara en pålitlig 

källa och att vi vet att den ger tillförlitlig information och inte falsk. 

● Värde. Det är viktigt att meddelandet är användbart för mottagaren, då är det 

information. 

A.1.2. Vad är en informationskälla? 

Informationskällan är den kanal genom vilken information nås. Informationskällor 

samlar in en uppsättning information och gör den tillgänglig för alla som vill ha den. 

En informationskälla kan vara en digital tidning, en webbsida, en skriftlig publikation, 

en bok eller en person som deklarerar fakta som de har observerat. 

Vi använder informationskällor för att skapa dokument och meddelanden som 

innehåller användbara data för att tillgodose en efterfrågan på information eller 

kunskap. 
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I dag har utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) lett till att 

samhällen genomför en stor utvidgning av kapaciteten för bearbetning, delning och 

lagring av information. Tillgången till digitala informationskällor har mångdubblats och 

därför befinner vi oss i det informationssamhälle som vi lever i idag. 

 

Digitala informationskällor är källor till information som finns tillgängliga via 

Internet. Med internets expansion har källorna till digital information vuxit och 

blivit många fler. 

Bland dem hittar vi till exempel digitala tidningar, som är anpassningar av den 

tryckta tidningen anpassat för internet. 

Men vi hittar också andra mindre icke-traditionella informationskällor, till 

exempel sociala medier, som idag har blivit en av de viktigaste källorna till 

information för många. Enligt Reuters Digital News Report använder mer än 

60% av dem under 35 år sociala medier som alternativa 

informationskällor. 

 

 

A.1.3. Tre typer av digitala information 

Det finns tre typer av information: primär, sekundär och tertiär, beroende på närheten 

till de händelser som inträffade och graden av behandling de har fått. Därför finns det 

information som samlas in direkt från de händelser som har inträffat (primär 

information), information som har utarbetats med hjälp av information som redan 

samlats in av andra personer (sekundär information) och information som kombinerar 

båda situationerna (tertiär information). 

Vi förklarar det med ett exempel: 

Låt oss föreställa oss en kommun utvecklar en strategisk plan i en specifik 

fråga. En intervju där kommunalrådet förklarar den strategiska planen är inte 

densamma som en tidningsartikel som sammanfattar den intervjun. 
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Man måste ta i beaktning till att alla typer av information finns i digitala 

informationskällor, såsom sociala medier och digitala tidningar. Detta låter lite 

krångligt, men vi förklarar det med ett annat exempel: 

 

På nyhetsfeeden på din favorit sociala media ser du en digital tidningsartikel 

(sekundär informationskälla) men även ett filmklipp som visar en händelse 

som har inträffat (primär informationskälla). 

 

Om informationen är sann och verifierad, kommer du att kunna hitta dess källa, var 

den kommer ifrån. Om informationen kommer från en sekundär källa refererar den till 

den primära källan. 

Nedan förklarar vi i detalj de tre typerna av informationskällor: 

● Primär: primära informationskällor är de som ligger närmast den händelse som 

undersöks. Det är den primära informationskällan som i första hand berättar 

vad som har hänt. I de primära informationskällorna finns det ofta inga 

mellanhänder som kan ändra informationen om händelserna i större eller 

mindre utsträckning. 

Nedan finns olika exempel på primära informationskällor: 

○ Intervjuer. Oavsett om det är på telefon, på TV, i en ljudinspelning etc. 

○ Videoinspelningar. 

○ Fotografier. Ett fotografi av en specifik händelse som visar "vad som 

hände". 

○ Officiella originaldokument, till exempel ett officiellt meddelande från en 

organisation, ett företag osv. 

De primära informationskällorna är de mest tillförlitliga. 

Trots allt kan källorna till primär information också förfalskas, ändra fakta eller 

de uttalanden som spelas in. Det är mycket viktigt att veta hur man verifierar att 

informationen är sann, men vi återkommer till det. 

● Sekundär: Sekundära informationskällor är baserade på de primära, men de 

behandlar dem på något sätt, antingen i syfte att analysera informationen, tolka, 

utvärdera eller sammanfatta den. Ett bra sätt att identifiera att en 

informationskälla är sekundär är att se att den som skrivit eller gjort artikeln inte 

är involverad. 
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Ett bra exempel på en sekundär informationskälla är en sammanfattning av en 

polisrapport som publicerats av en tidning. I det här fallet skulle den primära 

informationen vara själva rapporten, och den sekundära informationen är den 

sammanfattning som utarbetats av journalisten. 

En annan källa till sekundär information kan vara ett videomontage som gjorts 

för att förklara ett faktum. Personen som gjorde videon är inte involverad i 

händelserna och har också samlat in informationen från primära källor för att 

senare överföra det till videon. 

● Tertiär: Tertiära informationskällor de som samlar in både primär och sekundär 

information. Det är en uppsättning informationselement som samlas in och 

omarbetas för att förklara ett fenomen eller fakta. Ett tydligt exempel på en 

tertiär informationskälla skulle vara en mixad läsning av vittnesmål (primär 

information) och tolkningar (sekundär information). 
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A.2. Hur man håller sig 
uppdaterad, hur man 
söker efter sann 
information. 

 
 

Den globala tillgången till Internet har gjort det möjligt för människor att skapa, sprida 

och ta till sig information som aldrig förr. Det har möjliggjort för  oss att få synpunkter 

och erfarenheter som tidigare var svåruppnåeliga. Det har gett alla större tillgång till 

kunskap. 

Denna enkla och massiva spridning har dock exponentiellt förstärkt problemet med 

"felaktig information", "desinformation" och "Fake News". Dessa begrepp har en olika 

innebörd. Detta är något som vi måste skydda oss från och inte utsätta andra för. 

I synnerhet beskriver dessa följande två termer falsk information. Skillnaden ligger i 

den underliggande avsikten. 

• Felaktig information kommer från människor som delar 

information samtidigt som de tror att det är sant.  

• Desinformation är den avsiktliga spridningen av falska nyheter 

som syftar till att lura och vilseleda.  

Det finns ett problem och en fara för användare när skadliga individer försöker lura 

oss. Det är en sak att ha fel om ett visst ämne, men en  annan sak är att medvetet 

sprida felaktig information i hopp om att den ska tros vara sann eller i syfte att skapa 

oenighet i samhället. 

Genom "desinformation" hänvisar vi till dessa avsiktliga försök att lura eller vilseleda 

genom webbens hastighet, räckvidd och teknik. 
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De som sprider desinformation har olika mål. Vissa har ekonomiska motiv och sprider 

falsk information för att generera vinster. Andra är politiskt motiverade och använder 

desinformation för att provocera fram vissa åsikter bland befolkningen, för att påverka 

en politisk process eller för det enda syftet att polarisera och splittra samhället. 

Ytterligare andra använder desinformation för sitt eget nöje: så är fallet med 

"internettroll". 

På grund av denna komplexa situation är det svårt att få en fullständig bild av 

spridarnas handlingar eller att bedöma effekterna av sådana åtgärder. Eftersom det 

dessutom kan vara svårt att avgöra om de som sprider osanningar på nätet agerar i 

god tro riskerar så ingripanden mot desinformation att oavsiktligt skada legitima 

uttryck. 

Ändå kan det vara ganska enkelt att hålla sig ständigt uppdaterad och informerad, att   

undvika att falla i fällan av både felaktig information och desinformation om du följer 

några enkla tips, både i information på nätet och i tryckt form.  

Om information på nätet så finns det några tips för att hitta information som du kan 

lita på: 

 

A.2.1. Är informationskällan respekterad och trovärdig? 

Titta på webbadressen (även kallad URL) för att se vilken typ av organisation som 

driver webbplatsen. 

Webbplatser som drivs av myndigheter, utbildningsinstitutioner eller trovärdiga 

professionella organisationer är mer benägna att tillhandahålla opartisk information än 

kommersiella webbplatser. 

Om det finns en "Om oss"-länk, granska organisationens syfte.  Om syftet är att främja 

kommersiella produkter eller tjänster är kanske inte informationen på sajten opartisk. 

Finns det kontaktinformation för organisationen, till exempel ett epostadress eller 

telefonnummer, så att du kan kontakta dem för att lära dig mer om deras organisation 

eller webbplats? 

Var försiktig med länkar.  Om en länk på en betrodd webbplats leder dig till en helt ny 

webbplats, anta inte att denna nya webbplats också är tillförlitlig.  Du måste utvärdera 

den nya webbplatsen för att  själv säkerställa att den är pålitlig.  
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A.2.2. Är informationen uppdaterad? 

Leta efter frasen "senast uppdaterad" eller ”last updated” på webbsidorna för att se 

om sidorna är aktuella.  Om det inte finns någon indikation på när informationen senast 

uppdaterades, kan man ifrågasätta om den är aktuell. 

Leta efter andra indikationer på att webbplatsen inte är uppdaterad, till exempel ett 

evenemang och händelser som redan inträffat eller gamla nyheter under "nyhets"-

flödet. 

Om länkar på webbplatsen inte så kan det också signalera att webbplatsen kan vara 

ouppdaterad. 

Det är också mycket viktigt att förlita sig på olika informationskällor, inklusive: 

  

● Artiklar, online och i tryck, 

● Tidningsartiklar, krönikor 

● Böcker, e-böcker, avhandlingar, uppsatser 

● Webbplatser 

● Bilder 

● Videor och ljud 

● Sociala medier 

  

Här är några användbara tips: 

 

Titta på TV-nyheterna.   

Det låter lätt, men det är det inte alltid. Nyheter får allt större inflytande från olika 

håll och är långt ifrån opartiska. Det säkraste sättet att se till att de berättar 

sanna fakta är att titta på olika kanalers nyhetsändningar. Begränsa dig inte till 

nyheterna, följ gärna tv-stationer som sänder nyheter dygnet runt så ofta som 

möjligt. 

 

Köp en tidning. 

Att läsa den lokala tidningen är perfekt för att informera dig om de aktuella 

händelserna som berör dig i första hand. Försök också att få en tidning, från 

närmsta stora stad eftersom detta kommer att ge dig fler nyheter om din region 

eller den angränsande. Slutligen, så bör man alltid läsa en rikstäckande tidning. 

På så sätt kan du få alla nödvändiga uppdateringar om vad som händer i ditt 

land och globalt. 

 

Köpa en tidskrift som hanterar aktuella händelser och erbjuder nyheter 

och åsikter. 

Ett bra sätt att göra detta är genom att läsa tidskrifter som har många 

åsiktsartiklar och fördjupande repotage. 
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Kolla in webbplatser som publicerar nyheter så ofta som möjligt. 

De uppdateras ständigt och har vanligtvis mer information  än på TV eller en 

tidning. Återigen, försök att hitta en bra balans.  

  

Ladda ner en app som låter dig läsa nyheter eller en RSS-läsare 

(Nyheter360, Pulse, Flipboard, etc.).  Anpassa dom med aktuella och 

historiska händelser om de ämnen du tycker är relevanta. Varje morgon tar det 

bara några minuter att bläddra igenom huvudrubrikerna. Sen kan du läsa någon 

eller några artiklar som intresserar dig. 

 

Håll en bra balans, analysera nyheterna kritiskt. 

Försök att inte stänga ditt sinne för andra källor. Om du känner att den 

information du får är förvrängd, var uppmärksam på manipulationen av 

nyheterna för att bättre förstå hur journalistikens värld fungerar och vad som 

händer. 

  

Läs böcker skrivna av experter, kritiker och kommentatorer.  

I dag är det många som försöker skriva, särskilt politiker, journalister och andra 

maktfaktorer. De olika vinklarna av berättelserna och åsikterna som erbjuds gör 

att du kan förstå nyheternas olika ansikten. De kommer inte alltid att vara 

glamorösa, men de är bra för att hålla dig uppdaterad. 

  

Prata med andra personer.  

Debatt är ett utmärkt verktyg för att göra era åsikter kända och konfrontera 

varandra. En bra dialog gör att du alltid kan lära dig något, även om 

motståndarens åsikt är helt annorlunda än din. Om du inte kan hitta någon som 

är intresserad av att debattera, använd internet för att göra det. De flesta 

nyhetswebbplatser erbjuder forum eller bloggar som du kan utbyta åsikter med 

andra användare. Att läsa inlägg skrivna av andra människor är perfekt för att 

lära känna andra människors åsikter. 
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A.2.3. Ytterligare råd 

Om du inte har råd att prenumerera eller köpa tidningar eller tidskrifter hittar du de 

senaste numren på biblioteket, annars kan du bläddra i dem i caféet eller på andra 

platser där du hittar dem. 

 

A.2.4 Varningar 

Agera inte som om du vet allt efter att ha skaffat information. 

Se till att du faktiskt är intresserad av att informera dig. Om det tråkar ut dig, kommer 

du att slösa tid, och det kommer förmodligen inte att gynna dig mycket. 

Ta inte allt som TV, radio och tidningar säger som sanning. De kan vara felinformerade 

och ibland partiska eller ha en politisk inriktning som gör att de vinklar reportage och 

intervjuer 
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A.3. Finns det sanning på 
sociala medier? 

 

 

A.3.1. Vad är sociala medier? 
Sociala medier är teknik som gör det enkelt att dela idéer, tankar och information via 

virtuella nätverk och grupper. Sociala medier är internetbaserade och ger användarna 

snabb elektronisk kommunikation av innehåll. Det här innehållet kan vara personlig 

information, dokument, videor och foton m.m. Användare interagerar med sociala 

medier via dator, surfplatta eller smartphone via webbaserad programvara eller appar. 

 

Sociala medier började som ett sätt att interagera med vänner och familj men senare 

utnyttjade företag den populära nya kommunikationsmetoden för att nå ut till nya och 

gamla kunder.  

 

A.3.2. Det goda och det dåliga 

Kraften i sociala medier är förmågan att ansluta till och dela information med vem som 

helst på jorden, eller med många människor samtidigt. Några positiva saker om 

sociala medier:  

● De gör det enkelt att hålla kontakten med familj och vänner över hela världen 

via e-post, text, videosamtal etc. 

● Du kan snabbt komma åt information, nyheter och forskning. 

● Det finns möjligheter att lära sig nya saker online. 

● De uppmuntrar till engagemang i samhället (insamlingar, social medvetenhet, 

ger en röst till svaga). 

● De ger möjligheter till distansarbete. 

 

Medan sociala medier har positiva sidor, pekar många på sociala medier och påtalar 

brister och negativa upplevelser. Sociala medier kan också nästan bli ett missbruk. 

Sociala medier visar oftast också bara guldkorn i användarnas liv vilket kan skapa 

stress om man börjar jämföra sig själv med andra. 

 

Sociala medier suddar också ut gränsen mellan åsikt och fakta och öppnar för 

möjligheter till felaktig information. Möjligheten att dela inlägg kan förstärka effekterna 
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av den skadliga spridningen av falsk information och desinformation. Så många 

gånger är sociala  medier ansvariga för att  sprida och dela falsk information. 

 

Som en tumregel tenderar verifierade konton för organisationer att ge mer tillförlitliga 

fakta i jämförelse med verifierade konton för bloggare och kändisar som tydligt delar 

sina åsikter. 

Det finns olika typer av sociala medieplattformar, här separerade efter deras funktion.  

 

Sociala nätverk 

Dessa har funktionen att knyta människor samman online, de hjälper 

människor att hålla kontakten med familj, vänner och bekanta.  

● Facebook 

● Twitter 

● Linkedin 

 

Nätverk för mediedelning 

Människor använder dem för att hitta och dela foton, videor, livevideo och 

andra typer av media online. 

● Instagram 

● Snapchat  

● Youtube  

● TikTok  

 

Diskussionsforum 

Människor diskuterar olika ämnen och delar nyheter, information och utbyter 

åsikter. 

● Reddit.com 

● Flashback.org 

● Familjeliv.se 

 

Bloggar  

En blogg är en regelbundet uppdaterad webbplats, de flesta gånger hanteras 

sidan av en person eller en liten grupp. 
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A.4. Digitala medier 
 

 

A.4.1 Definition av digitala medier 

Digitala medier är de format genom vilka information kan skapas, observeras, 

omvandlas och bevaras på en mängd olika digitala enheter. Till exempel: digitala 

bilder, digitala videor; tv-spel, och webbplatser. 

Digitala medier är utrymmen där kommunikation och informationsutbyte genereras 

mellan användare och de som skapar digitalt innehåll. Digitala medier är redan de 

mest använda bland jordens befolkning, människor ägnar fler timmar åt digitala medier 

än till tv per vecka. Ett bra exempel är på de sociala nätverken ex. Facebook, 

Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn, etc., där vi kan hitta innehåll i text, bild eller 

videoformat. 

 

A.4.2. Kan vi lita på all information i digitala medier? 

Men hur vet du om ett foto, en video eller en text är verklig? 

Ibland är det väldigt tydligt, baserat på våra erfarenheter och vår förmåga att uppskatta 

verkligheten. 

I följande exempel kommer vi snabbt att kunna utröna vilket foto som är verkligt och 

vilket som falskt. 

Men vi måste vara tydliga med att all text, bild eller video kan manipuleras, information 

kan läggas till, tas bort och förvrängas. 

När det gäller texter måste vi kontrollera vilken informationskälla eller författare den 

kommer från. 



Handbok 

 

17 

När det gäller foton kan vi som ett första alternativ använda bildsökning på google. Det 

är en process att leta efter ett foto på webben och veta om det har publicerats tidigare. 

Det är det enklaste sättet att ta reda på om en bild har missbrukats. 

Ett mycket användbart verktyg är TinyEye. Denna hemsida gör det möjligt för vem 

som helst att ladda upp ett foto eller infoga en URL-länk och se bilden har 

manipulerats. Du kan också hitta alla webbplatser som använder det här fotot och 

eventuellt jämföra det med den ursprungliga källan. 

Tillgång till TinEye:  https://tineye.com/ 

 

Ett exempel kan vara dessa bilder, med hjälp av tinyeye har vi kunnat verifiera 

att den ursprungliga bilden är den på vänster sida och den manipulerade bilden 

är till höger. 

  

                     

 

 

 

 

  

https://tineye.com/
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A.5. Vad är reklam och 
hur identifierar vi den? 

 
 

Är du medveten om att en betydande del av allt digitalt innehåll produceras enbart för 

marknadsföringsändamål? Varje dag konsumerar vi en stor mängd innehåll: artiklar, 

videor, sociala medier inlägg, bilder etc. - och verkar inte bry oss om hur det påverkar 

vårt sätt att leva. Du kanske inte tror det, men information formar hur du interagerar 

med människor, vad du tittar på och läser, vad du äter och dricker etc. 

 

A.5.1. Definitionen av reklam 

Reklam är marknadsföring av en produkt, ett varumärke eller en tjänst till en 

konsument för att locka till sig intresse, engagemang och försäljning. Reklam kommer 

i många former, från annonser, artiklar till interaktiv video. Reklam har utvecklats till 

att bli en avgörande funktion på appmarknaden. 

 

A.5.2. Online-annonsering 

Onlineannonsering, även känd som onlinemarknadsföring, Internetannonsering, 

digital annonsering eller webbannonsering, är en form av marknadsföring och reklam 

som använder Internet för att leverera marknadsföringsmeddelanden till konsumenter. 
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A.5.3. Olika typer av onlineannonser 

➢ Webbbanners eller bannerannonser är vanligtvis grafiska annonser som 

visas på en webbsida. Många bannerannonser levereras av en central 

annonsserver. 

➢ Bannerannonser kan använda flera medier för att leverera video, ljud, 

animationer, knappar, formulär eller andra interaktiva element. 

➢ Pop-ups.  En pop-up annons visas i ett nytt webbläsarfönster som öppnas 

ovanför en besökares ursprungliga webbläsarfönster.  

 

A.5.4. Annonsblockering 

Många konsumenter tycker att onlineannonsering är störande och använder olika 

former av annons/reklam blockerarande appar. 

  

A.5.5. Dold reklam 

Reklam annonser och dolda meddelanden finns överallt runt omkring oss, men ofta är 

vi för upptagna eller ointresserade för att märka och uppmärksamma dem. Vi gör vad 

annonsörer och innehållsskapare vill, vi gillar och vi delar, och är en ofrivillig del av en 

smart strategi för att påverka vårt och andras köpbeteenden. Detta kallas dold reklam. 

Folk gillar i regel inte att tänka för mycket. Det är därför din webbplats måste vara 

intuitiv och lätt att använda; dina inlägg ska vara - välstrukturerade, med tomma 

utrymmen, bilder och punkter; ditt marknadsföringsbudskap ska vara – tydligt och 

konkret.  

Hela artiklar på sociala medier kan vara maskerade som nyheter men det är i själva 

verket bara en säljtext med påhittad information, allt för att du ska gilla och dela. 
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A.6. Fake News 
  

 

A.6.1. Vad är fake news? 

Felaktig information, bedrägliga nyhetsartiklar, halvsanningar och sanktionerade 

lögner har funnits under mycket lång tid. Sociala medier har skapat en miljö där alla 

med en agenda kan publicera lögner och desinformation som om de vore sanningar, 

med lätthet från sina egna hem. 

I korthet är fake news en falsk historia som publiceras och marknadsförs som en 

sanning. 

Historiskt sett tenderade falska nyheter att vara propaganda från personer i 

maktposition för att skapa åsikter eller för att stödja en viss ståndpunkt, även om den 

var helt falsk. 

Människor kan få betalt för att sprida och publicera falska nyheter som uppdrag eller 

genom automatiserade "bot" -program som kan publicera falska nyheter automatiskt. 

Anledningar till att människor har motivationen att skapa och publicera fake news är 

väldigt många. 

  

A.6.2. Hur fungerar Fake News? 

Sociala medier kan hjälpa till att forma våra sinnen och tankar så att det blir svårare 

att urskilja vad som är falskt eller sant. Våra hjärnor är utformade för att hitta mönster 

för att ta reda på hur saker och ting hänger ihop. Det är lättare att acceptera argument, 

uttalanden och påståenden om det är något vi håller med om istället för att ifrågasätta 

uttalandets giltighet. Fake news är generellt inte utformade för att påverka en viss åsikt 

även om det också händer ibland. Det primära syftet är att förstärka de egna åsikter 

som du redan har. 
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Syftet är att du läsaren ska bli bekräftad och dela nyheterna med vänner som känner 

likadant. Det är så fake news fungerar. 

   

A.6.3. Tre exempel på falska nyheter 

Första exemplet: 

En artikel visas i ditt flöde på sociala medier och den delas med rubriken 

"Allergier nu smittsamma" och det ser ut som att källan är en känd 

vetenskapstidning. Artikeln visar ett österrikiskt skidlag som smittats av 

pollenallergi efter att ha delat sovsal på ett skidläger. 

Läkare i artikeln är mycket glada över att deras misstankar har bekräftats och 

de rekommenderar att du använder det receptfria läkemedlet called: Allergen 

Stop som kan köpas online. 

Detta är fake news med den tydliga avsikten att sälja en bluffprodukt. 

Andra exemplet: 

Ett annat vanligt exempel på falska nyheter är att framkalla ett känslomässigt 

reaktion som kommer från att känna sig osäker eller att något är orättvist. 

Påhittade brott användas ofta i falska nyheter för att öka känslan av att vara 

osäker eller nyheter som visar hur andra människor får sociala förmåner som 

du inte får. 

Avsikten med den här typen av fake news är lite mer oklar men de destabiliserar ofta 

samhället och kan måla om det politiska landskapet där du bor. 

 Tredje exemplet: 

Den vanligaste typen av falska nyheter som även välrenommerade 

nyhetskanaler publicerar är Clickbait. 

En clickbait är en mycket lockande rubrik eller bild som länkar till en sida med 

en artikel. Artikeln i sig kanske inte alltid är falsk, men artikeln är alltid värdig 

att dela vidare. 

Det kan vara om en ny tidigare okänd varelse med en skrämmande bild. Det 

kan vara en känslomässig historia om något. Det kan vara en photoshoppad 

bild av något. 
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Dessa typer av fake news är ganska ofarliga men de som publicerar dem tjänar pengar 

på dina klick ofta via annonser på webbsidan eller genom att sälja dina användardata 

om du behöver fylla i några personuppgifter för att se innehållet eller via kakor. 

A.6. 4.  Varför är Fake News så farligt? 

Vissa fake news kan verka ofarliga eller till och med roliga som gränsar till satir men 

andra är beräknande, farliga och ondskefulla. Fake news skapas för att påverka och 

ändra och förstärka människors åsikter, attityder och övertygelser. Är du en person 

som lockas att läsa, tro och dela Fake News  så kontrolleras du och dina åsikter av 

någon annan. I vissa delar av världen kan spridningen av falska nyheter till och med 

leda till ett straff enligt lagen. 

                   

 A.6.5. Hur upptäcker man falska nyheter och kontrollerar 

fakta? 

Med en lavin av information som kommer från olika nyhetsmedier är kritiskt tänkande 

en viktig färdighet som gör att du kan handplocka sanningsenlig information. 

Tänk på källan: 

➢ Är det skrivet och publicerat av webbplatsen där du läser det? 

➢ Citerar de andra publikationer som du kan kontrollera? 

➢ Kan du hitta en liknande artikel publicerad någon annanstans? 

Tänk på innehållet: 

➢ Är det menat att vara satir? 

➢ Är det för fantastiskt att tro, då är det förmodligen det. Eller så skulle även 

någon annan ha skrivit om det. 

➢ Försök att hålla dig objektiv, om du blandar i din egen uppfattning kan du 

missa ledtrådar som indikerar att det är falskt. 
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 Tänk på webbsidan: 

➢ Är det en nyhetskanal du hört talas om förut? 

➢ Ser webbadressen legitim ut eller är den förfalskad? 

➢ Ser det ut som sponsrat innehåll? 

Och för att spara tid på att söka efter initiala källor och läsa de studier som en artikel 

baserades på, gör faktakontroll webbplatser detta arbete åt dig. 

Beroende på var du befinner dig i världen så kommer det att finnas 

faktagranskningsorganisationer vars jobb det är att hitta bevis för eller belysa 

påståenden som cirkulerar i samhället och på Internet. 

 

 För Europa är två av dessa webbplatser EU Fact Check 

(https://eufactcheck.eu/about-us/)  och Full Fact  (https://fullfact.org/). De drar en 

slutsats om huruvida ett påstående är sant på grundval av de stödjande bevis som de 

finner. 

 

 

 

 

 





ASVNITT B 

 

LÄTTLÄST 



Att skriva lättläst 

26 
 

Innehåll  
B.1 Vad är lättläst 27 

B.1.1. Tillgänglig information – En mänsklig rättighet 28  
B.1.2. Svårigheter för läsaren – utmaningar för författaren 29 

   

B.2 Innehåll i texten 30 

B.2.1. Fokusera på din läsare 30 
B.2.2. Prioritera informationen 31 

   

B.3 Språk 33 
B.3.1. Vanliga ord - ord du ser varje dag 34 
B.3.2. Synonymer  35 
B.3.3. Dubbel betydelse 36 
B.3.4. Undvik uttryck 37 
B.3.5. Förkortningar  37 
B.3.6. Gör det konkret – var specifik 38 
B.3.7.  Aktiv röst 38 
B.3.8. Tydlig avsändare – mottagare (vi-du) 39 
B.3.9. Tal och nummer 39 

B.3.10. Meningar – enkla och korrekta 40 
B.3.11. Informativa rubriker hjälper läsaren 40 

   

B.4  Layout 41 

B.4.1. Klart och enkelt 41 
B.4.2. Utrymme mellan rader 41 
B.4.3. Manuella radbrytningar  41 
B.4.4. Textrutor och lodräta linjer mellan text kolumner 42 
B.4.5. Typsnitt 43 

   

B.5 Bilder 44 

   

B.6 Om lättlästa på Internet 45 

B.6.1. Internet och läsförmåga 45 
B.6.2. Så här hittar du information på Internet 46 
B.6.3. Struktur och navigering är lika viktigt 46 
B.6.4. Text på webben 47 
B.6.5. Layout och illustrationer på webben 47 

   

B.7  Sammanfattning 48 

 

  



Att skriva lättläst 

27 
 

 

B.1. Vad är lättläst 
Lättläst är en metod för att anpassa innehåll, språk, presentation och bilder för en 

målgrupp som har svårt att läsa och förstå information, i syfte att göra den tillgänglig. 

För att ta fram information för lättlästa personer måste du ha kunskap om läsarens 

funktionsnedsättningar eller svårigheter. Intellektuell funktionsnedsättning 

kännetecknas av dess heterogenitet. Personer med IF har inte en förenande nivå i någon 

av sina förmågor (minne, abstraktion, språk, resonemang och lärande).  

På grund av denna heterogenitet är det svårt att hitta standardiserade lösningar, så 

lättläst är bara en del av en lösning. 

IFLA (International Federation of Library Associations and Libraries) etablerar tre nivåer 

i form av lättläst skrivning, motsvarande både originalverk och anpassade verk. 

• Nivå I skulle vara den enklaste, med ett överflöd av illustrationer och lite text 

med låg syntaktisk och språklig komplexitet. 

• Nivå II skulle innehålla vokabulär och uttryck från vardagen, lätt att följa 

handlingar och illustrationer. 

• Nivå III skulle vara den mest komplexa med en längre text, med några ovanliga 

ord och ibland med en figurativ känsla, med tempus och tidshopp och mycket 

få illustrationer. 
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Komponenter i en lättläst information: 

• Kort text 

• Fokusera på de viktigaste 

• Logiskt flöde och struktur 

• Enkla och konkreta ord och meningsstruktur 

• Inbjudande layout 

• Lättläst typsnitt och font 

• Bilder som stöder texten 

 

B.1.1. Tillgänglig information - en mänsklig rättighet 

Det är en mänsklig rättighet att få tillgång till information. I konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning anges jämlikhet och icke-diskriminering oavsett 

om du har en funktionsnedsättning eller inte. Alla har rätt att delta i samhället och för 

att kunna delta behöver du information. 

 

Hitta – Läs – Förstå 

 

Tillgänglig information är information som är lätt att hitta, läsa och förstå. Det första 

hindret för en person med lässvårigheter är att hitta informationen. Ofta vet läsaren inte 

att informationen finns och söker inte efter den.  Låt läsaren veta vilken information som 

finns att hitta. Och vägled läsaren hur man hittar informationen. 

När informationen har hittats måste den vara lättläst.  Det betyder att presentationen, 

layouten och strukturen måste vara tydlig och lätt att förstå. Läsaren måste enkelt förstå 

var texten börjar och slutar. Typsnitt och teckensnittet måste vara enkla att avkoda och 

tolka. 

Och slutligen måste innehållet vara lätt att förstå, skrivet på ett lättläst språk. 
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B.1. 2.  Svårigheter för läsaren - utmaningar för författare 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta stora svårigheter med skriftlig 

information. Många av dem är inte alls läsare och kan bara förstå talad information, eller 

bara tyda väldig enkel utskriven information med bilder eller symboler. 

Många av läsarna har dessa svårigheter: 

• Att läsa mycket långsamt, bli trött snabbt 

• kan bara koncentrera sig under en kort tid 

• kan inte få förstå sammanhanget av en text 

• kan inte identifiera vad som är viktigt i en 

text 

• är inte är intresserad av att läsa 

• osäker på läsregler – var man ska börja 

• begränsad vokabulär och låg samhällskunskap 

• svårigheter att förstå 

Du måste ha detta i åtanke när du producerar information på lättläst. Du måste ta 

hänsyn till alla dessa svårigheter när du arbetar med innehåll, språk, layout och bilder 

för att skapa lättläst information. 

 

  

✓ Innehåll 

✓ Språk 

✓ Layout/formulär 

✓ Bilder/illustrationer 

 

➔ Person med intellektuell 

funktionsnedsättning  
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B. 2 Innehåll i texten 

 
När det kommer till innehållet bör du komma ihåg: 

• Vem är din läsare? 

• Vad vill du informera din läsare om? Varför vill du säga detta till din läsare? 

• Vad känner din läsare redan till om detta ämne? Är din läsare intresserad av att 

veta detta? 

• När får din läsare den här informationen? Hur får din läsare den här 

informationen? 

Dessa frågor är viktiga att besvara innan du börjar producera din lättlästa information. 

Svaren kommer att vägleda dig i vad du ska inkludera eller inte inkludera i din text. 

 

B.2. 1. Fokusera på din läsare 

Texten behöver ofta erbjuda bakgrundsinformation som läsaren kan sakna, förklaringar 

av sammanhanget och nyckelord. 

En användbar metod för texten är: 

 

Ibland räcker det att bara lägga till ett förklarande ord. 

 

Läsaren ska få all information 

från själva texten som hen behöver för att förstå texten. 

Exempel 

"I det afrikanska landet Burkina Faso..." 
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När och hur? 

Tidpunkten och hur information förmedlas påverkar också innehållet. Om det är 

information om ett slott och du står bredvid slottet när du läser om det, så kan innehållet 

vara annorlunda jämfört med om du läser om slottet hemma. 

Dina referensramar kommer att vara olika. 

Om informationen är ny för din läsare måste du hjälpa läsaren att se sammanhanget. 

Om informationen sammanfattar eller ger mer detaljerad information om något du 

redan har haft ett möte om, kommer innehållet att vara annorlunda. 

 

B.2. 2. Prioritera informationen 

Om du har låg läsförmåga kan det ta lång tid att läsa även ett kort stycke, det är både en 

intellektuell såväl som en fysisk ansträngning. Därför bör den lättlästa texten vara så kort 

som möjligt, utan att förlora innehållet. 

Hjälp din läsare att förstå vad som är viktigt genom att välja innehållet noggrant, 

strukturera informationen väl och börja med den viktigaste informationen. 

Nedan hittar du ett exempel på hur du prioriterar informationen: 
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Exempel 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det:  

 

 

 

 

 

 

 

Vad är nyckelinformationen i den här artikeln för din läsare? 

 

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett familjeliv. 

Eller 

Personer med funktionsnedsättning har rätt till privatliv. 

Eller 

Lagan får inte behandla personer med funktionsnedsättning annorlunda i 

frågor som rör sex, äktenskap eller föräldraskap. 

Eller 

Staten bör ge personer med funktionsnedsättning stöd så att de kan leva ett 

familjeliv. 

Eller 

Vill du göra en lättläst version av hela artikelns innehåll? 

 

Detta är den typ av beslut som författaren måste fatta. 

 

FAMILJELIV OCH PERSONLIG INTEGRITET 

Staterna bör främja fullt deltagande av funktionshindrade i 

familjelivet. Länderna bör uppmuntra allas rätt till personlig 

integritet och se till att lagar inte diskriminerar personer 

med funktionsnedsättning när det gäller sexuella relationer, 

äktenskap och föräldraskap. 
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B.3  Språk 

 

 
En lättläst text bör ha ett konkret innehåll såväl som ett konkret språk. 

Egenskaper för lättläst språk: 

• Vanliga ord. 

• Använd samma ord, lägg inte till synonymer. 

• Undvik ord med dubbla betydelser. 

• Undvik uttryck. 

• Var försiktig med förkortningar. 

• Gör det konkret. 

• Aktiv röst. 

• Tydlig avsändare – mottagare (vi – du). 

• Informativa rubriker. 

• Siffror. 

• Punkten som ett grundläggande stavningstecken för separation av innehåll. 

• Korta enkla meningar, med strukturen: subjekt + verb + komplement. 

• Om författaren vill lägga till en mening med ett kommatecken (,) är det bättre 

att starta en ny mening och försöka undvika kommatecknet (,). 
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B.3. 1. Vanliga ord - ord du ser varje dag 

Ett lättläst ord behöver inte vara ett kort ord, inte heller ett ord som är lättstavat. Ord 

som ovanliga och inte ser i text ofta, är svåra ord. I lättlästa texter bör du alltid använda 

de vanligaste orden. 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Ibland måste du använda ett svårt och ovanligt ord.  

Du har två olika alternativ för att förklara ordet: 

Om du förklarar ordet när du introducerar det kan du använda det i texten: 

 

Ibland måste du lägga till en mening eller två med en förklaring. 

 

Ibland kan du förklara det ovanliga ordet med den teknik som redan presenterats 

för dig i föregående kapitel. 

● Kor kan få sjukdomen blåtunga. 

● I landet Burkina Faso... 

● I det afrikanska landet Burkina Faso... 

  

Skylten ovan används för en 

tillgänglig toalett på en flygplats i 

Sverige 

De borde ha använt det 

vanligare tecknet till höger i 

stället. 

Exempel 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innebär 

att alla ska ha samma rättigheter.  

En konvention är ett avtal som FN:s medlemsländer har skrivit tillsammans. 

1 
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Du kan skriva det nya ordet i fetstil och lägga till beskrivningen av ordet i en 

ruta bredvid texten. 

 

 

 

B.3. 2. Synonymer 

I skolan har du förmodligen lärt dig att du inte ska upprepa samma ord flera gånger i en text. Du 

bör använda synonymer i stället. I lättlästa texter är det tvärtom. Du bör upprepa samma ord 

för att hjälpa läsaren att tolka texten. 

 

Svårt Lättare 

Komplicerad Svår 

Producera Tillverka 

Överge Lämna 

Oklanderlig Perfekt 

Måltid Frukost, lunch eller middag 

Uppenbara Tydlig 

Novis Nybörjare 

 

  

Exempel 

FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning innebär 

att alla ska ha samma rättigheter. 

En konvention är ett avtal som 

FN:s medlemsländer har skrivit 

tillsammans  

2 
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Här har du ett exempel på användning av enklare ord: 

 

 

Läsaren kan tolka att det finns fyra olika djur eller vänner i texten. Versionen nedan är 

lättare att förstå: 

 

 

Författarens checklista: 

✓ Har jag använt vanliga ord i texten? 

✓ Finns det ord som jag måste förklara? 

✓ Har jag använt synonymer i stället för att upprepa sammaord? 

 

B.3. 3. Dubbel betydelse 

Det finns flera ord på svenska som har en dubbel betydelse. I lättlästa texter bör du 

försöka undvika ord med flera betydelser. 

Här har du några exempel: 

Word Betydelser 

Hälsa Säga hej eller sjukdomstillstånd 

Vass Gräs eller nåt att skära sig på 

Plan Flygplan eller jämn yta 

Eka Ljud som studsar eller träbåt  

Springa 
Liten öppning eller snabba 

benrörelser 

 

Exempel 

Johan har en hund. Den lurviga vännen följer efter honom vart han än 

går. Lufsen älskar att bli kliad på magen och att äta godis. Den fyrbenta 

rackaren är 10 år gammal men beter sig fortfarande som en valp. 

Exempel 

John har en hund. Hunden heter Lufsen. Lufsen följer John vart han än 

går. Lufsen älskar att bli kliad på magen och att äta godis. Lufsen är 10 år 

gammal men beter sig fortfarande som en valp. 
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B.3. 4. Undvik uttryck 

Uttryck, metaforer bör undvikas i lättlästa texter. Många läsare kan tolka en metafor 

bokstavligen. Uttrycket "Dra alla över en kam" har inget med kammar att göra. Det 

betyder att jag behandlar alla lika. 

Med metaforer finns också risken att läsaren och författaren kanske inte delar samma 

referensram. Referensramarna beror på läsarens ålder, kön, kulturella bakgrund etc. 

Risken för missförstånd är hög. 

 

 

B.3. 5. Förkortningar 

"ÖB träffar KU för att diskutera EU" 

För att förstå meningen ovan behöver du mycket kunskap. Du måste förstå att ÖB, KU 

och EU är förkortningar av andra ord och du måste veta vilka ord. 

I lättlästa texter bör du bara använda en förkortning om den är vanligare än 

fullängdsordet. EU kan vara vanligare och mer känt för läsaren än Europeiska unionen. 

  

Exempel 

• För att göra en lång historia kort! 

= Kom till poängen - utelämna detaljer.  

• En baggis! 

= Ett jobb eller annan aktivitet som är enkel.  

• Döm inte boken efter omslaget! 

= Kan inte bedöma någonting baserat på hur det ser ut. 

Exempel 

ÖB träffar KU för att diskutera EU = 

• Överbefälhavaren träffar konstitutionsutskottet för att diskutera 

EU.  

• Överbefälhavaren träffar riksdagen för att diskutera 

försvarssamarbetet i EU. 
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B.3.6 Gör det konkret – var specifik 

Vi använder ofta abstrakta och allmänna begrepp som innehåller många olika specifika 

betydelser. Ord som kultur, miljö, kommunikation och hälsa är alla vanliga men ganska 

abstrakta ord. Ordet "kommunikation" kan till exempel tolkas som; hur vi pratar med 

varandra, vårt transportsystem eller ett digitalt informationsutbyte. 

I lättlästa texter undviker vi den här typen av allmänna ord. Om du vill använda ordet 

kommunikation, se till att hjälpa läsaren att förstå vilken typ av kommunikation du 

pratar om. 

 

 

B.3. 7 Aktiv röst 

Att skriva en text med en aktiv röst innebär att det är tydligt vem som gör något eller 

gjorde något. Med passiv röst skriver du vad som görs eller har gjorts. Den passiva rösten 

inkluderar inte vem. En mening skriven med passiv röst inkluderar inte en person. 

Att skriva med en aktiv röst hjälper läsaren att förstå texten. 

 

Som du kan se måste du känna till detaljerna i informationen för att kunna skriva med 

en aktiv röst! 

 

  

Exempel 

Kommunikationerna i Aten är dåliga. Stadsbussarna är ofta försenade. 

Exempel 

Passiv: Biljetten stämplas på bussen.  

Aktiv: Busschauffören stämplar din biljett.  

eller 

Du bör stämpla din biljett i maskinen på bussen.  
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B.3. 8. Tydlig avsändare – mottagare (vi-du) 

Om du förutom att använda den aktiva rösten också har ett direkt tillvägagångssätt blir 

din text mycket lättare att förstå. 

 

B.3. 9. Tal och nummer 

Det finns flera svårigheter med tal och nummer i texter. Ett stort antal med många siffror 

är svårt att läsa. Betydelsen av talen och numren är ofta svår att tolka. 

Därför måste du fråga dig själv: 

• Vad vill jag säga med siffrorna? 

• Är det exakta antalet viktigt, eller är den viktiga informationen 

ökningen/minskningen av något? Har något blivit bättre eller sämre 

Så här kan du skriva siffror i lättlästa texter: 

Nummer Skriva 

1 - 12 

Med ord (en...) eller siffror, 

beroende på vad läsaren är 

mer van vid 

13 - 99 Med siffror 

100, 200 Hundra, tvåhundra 

1.000, 2.000 Tusen, tvåtusen 

20.000 20 tusen 

20.000.000 20 miljoner 

 

 

Exempel 

Vi bjuder in till fest på lördag 

eller så 

Vi vill att du kommer på vår fest på lördag.  

I stället för: 

Inbjudan till festlördag! 

Exempel 

 Vår budget har ökat i år.  

✓ Vi har mer pengar att spendera i år 

 

 Dinosaurien T Rex var 20 meter 

hög  

✓ Dinosaurien T Rex var lika hög som 

en buss är lång. 

 

 Bussbiljetten kostar 40kr  

✓ Bussbiljetten kostar lika mycket 

som två glassar. 
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B.3. 10.  Meningar – enkla och korrekta 

Gör strukturen i dina meningar enkel. Undvik långa meningar. Det är bättre att göra två 

kortare meningar i stället för en lång. 

 

Se till att du har stavat alla ord korrekt. En person med låg läsförmåga kanske inte förstår 

det felstavade ordet. 

 

B.3. 11. Informativa rubriker hjälper läsaren 

Rubriker hjälper läsaren att förstå textens struktur.  En informativ rubrik hjälper läsaren 

att förstå vad texten i stycket handlar om. Det hjälper läsaren att tolka texten korrekt. 

Därför är det mycket viktigt att använda informativa rubriker i lättlästa texter. I tidningar 

använder rubrikerna ofta metaforer och leker med ord. Den typen av rubrik är inte alls 

till hjälp för en person med låg läsförmåga 

 

Författarens checklista: 

• Har jag använt en aktiv röst i texten? 

• Är det klart vem som är avsändare och mottagare? 

• Har jag inkluderat siffror i texten? Är de viktiga? 

• Har jag hållit meningarna klara och korta? 

• Finns det en information per mening? 

En tanke eller en information per mening. 

Exempel 

 Söderling möter gruskungen Nadal. 

✓ Tennisspelaren Robin Söderling kommer att spela mot Nadal.  

Nadal är turneringens bästa spelare. 

 

 Örnen har landat. 

✓ Raketen har landat på månen. 

  
 Tiger sätter bollarna på fel ställen igen. 

✓ Golfspelaren Tiger Woods är otrogen mot sin fru igen. 
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B.4. Layout 
 

 
Lättläst layout är:  

• Klart och enkelt.  

• Utrymme mellan raderna 

• Manuella radbrytningar 

• Visuella rutor och lodräta linjer mellan kolumner av text  

 

B.4.1. Klart och enkelt 

Det är viktigt att form och layout är väl genomtänkta. Det är lättare för läsaren att 

uppskatta information om text och bilder presenteras så tydligt och med så mycket 

utrymme som möjligt. Var inte rädd för tomma områden på sidan. Hjärnan tycker om 

att koncentrera sig på en sak i taget. 

 

B.4. 2. Utrymme mellan raderna 

Kontrollera att texten har bra radavstånd. Vi rekommenderar ett radavstånd på minst 

1,5. Ett enkelradavstånd, som vi använder i denna text, är för snävt i lättlästa texter. 

 

B.4. 3. Manuella radbrytningar 

Många läsare har svårt att märka punkter och läsa långa rader. Därför skrivs ofta en 

lättläst text med radbrytningar i slutet av varje fras. 

En ny rad börjar vid en naturlig punkt i meningen och alltid efter en punkt. 

Läsaren kan sedan göra en paus på rätt plats.  
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Om du vill testa om radbrytningen är korrekt läser du texten högt.  

Är det är naturligt att pausa när du byter rad.  

Då är det korrekt. 

Så här ser stycket på föregående sida ut när det presenteras med lättlästa linjeflöden: 

 

En ny rad startar 

vid en naturlig punkt i meningen och alltid efter en punk. 

Läsaren kan sedan göra en paus 

på rätt plats. 

 

Radbrytning ger texten ett lätt och luftigt intryck. För läsaren ser texten inte svår eller 

massiv ut. Texten signalerar att det är enkelt och tillgängligt att läsa. 

Vi rekommenderar att du ger dina lättlästa texter en maximal längd på 50–60 tecken per 

rad. Det är bra om du försöker att göra meningar med liknande längd. Tecken inkluderar 

varje bokstav och avståndet mellan orden. Att läsa väldigt långa rader är lika svårt som 

att läsa långa meningar. 

Om innehållet upptar mer än en sida gör du en läsanvisning "fortsätter på nästa sida" 

eller liknande. 

 

B.4. 4. Textrutor och kolumner 

En lättläst text ska helst presenteras i bara ett textfält på sidan. Men ibland måste du 

presentera din text i kolumner. Se i så fall till att det finns gott om utrymme mellan de 

två kolumnerna. Att lägga till en hård rad mellan kolumnerna hjälper också läsaren att 

se textens struktur. 

Om det finns olika information som presenteras på samma sida kan du också använda 

textrutor. 

Exempel 

Många läsare har svårt att punkter och läsa långa rader. 

Därför skrivs ofta en lättläst text med radbyte i slutet av varje fras. 
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B.4. 5. Typsnitt 

Studier visar att det inte finns något ultimat lättläst teckensnitt. De teckensnitt vi är mest 

vana vid är de vi tycker är lättast att läsa.  Så försök inte vara originell och kreativ när du 

väljer typsnitt, för då får du en svår text. 

 

Storleken på teckensnittet spelar också roll. Denna text är Calibri i storlek 12. Använd 

inte mindre storlekar än 12-14 beroende på teckensnitt. 

❖ Vi föreslår att du använder Times New Roman font, men du kan också använda 

Arial, Calibri, Gill Sans, Segoe, Tahoma, och Verdana. 

 

LÖPANDE TEXT SKRIVEN I VERSALER eller kursivt är svårt att läsa. 

Textens utseende har stor inverkan på om vi tycker en text är lättläst eller inte. Om 

texten ser svår ut så försöker du kanske inte ens läsa den. 

  

Var inte originell och kreativ när du väljer typsnitt, för då får du en svår text 

Var inte originell och kreativ när du väljer typsnitt, för då får du en 

svår text 

Var inte originell och kreativ när du väljer typsnitt, för då får 

du en svår text 
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B.5. Bilder 
 

 
Bilder och illustrationer i lättläst information bör: 

• Hjälp läsaren att förstå. 

• Stödja texten. 

• Lätt att tolka. 

Det hjälper läsaren att förstå innehållet i din text om du kombinerar den med 

informativa bilder. Undvik bilder som är metaforer, precis som du bör undvika dem i din 

text. 

En text om bostäder bör inte illustreras av en fågelholk. Det bör illustreras av ett hus. 

 

Lägg inte text på bilden. Text bör alltid presenteras på en tydlig bakgrund. 

Våra rekommendationer för att använda bilderna är: 

• Placera bilden över eller ännu hellre under texten. 

• Blanda inte text och bild på samma rader.  

• Det blir mycket tydligt att använda fotografier av (riktiga) människor. 
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B.6. Om lättläst på Internet 
 

 
De frågor du alltid bör ställa när du skriver lättläst är ännu viktigare för information som 

publiceras på internet: 

• Är informationen lätt att hitta? 

• Är informationen lätt att läsa? 

• Är informationen lätt att förstå? 

 

Dessa tre frågor glöms ofta bort när webbplatser utvecklas. Användaren man vänder sig 

till är den skickliga läsaren utan speciella behov, eller den skickliga läsaren med speciella 

tekniska lösningar. 

Vissa läsare måste kunna lyssna på informationen, andra behöver bilder, videoklipp eller 

en version på teckenspråk och många läsare med låg läsförmåga behöver informationen 

på lättläst. 

 

B.6. 1. Internet och läsförmåga 

Internet som media kräver högre läsförmåga än information på papper. 

Genomsnittsläsaren läser en text som presenteras på skärmen 25 procent långsammare 

än text som skrivs ut på ett papper. 

Hela idén med internet är att det inte finns någon gräns i cyberrymden för hur mycket 

information du kan presentera. Informationen finns där för läsaren att hitta, läsa och 

dela. 

Informationen som presenteras på webbplatser är inte linjär. Det finns ingen definierad 

riktning för hur man ska läsa webbplatsen – var man ska börja och vart man ska gå. 
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Den skickliga läsaren behärskar att söka efter information, inklusive att använda 

webbplatsers sökfunktion eller en sökmotor. När du hittar rätt information kommer den 

skickliga läsaren att kunna läsa och förstå texten. Men mycket ofta är detta inte fallet 

för en person med intellektuell funktionsnedsättning. 

En text är inte tillgänglig bara för att du kan nå den via internet. 

 

B.6. 2. Så här hittar du information på Internet 

En lättläst text på internet måste vara lätt att hitta.  Därför är det viktigt att webbplatsen 

är organiserad på ett logiskt sätt. Läsarna måste ofta informeras om vilket lättläst 

material som finns på webben. Läsarna kan inte hitta det själva. 

 

B.6. 3.  Struktur och navigering är lika viktigt 

Det är viktigt att du hittar den lättlästa informationen, men det är också viktigt att 

minimera risken för att gå vilse när du navigerar runt på en webbplats. 

Därför måste webbplatserna vara lätta att navigera och ha en tydlig struktur som är lätt 

att förstå. Strukturen måste kommunicera till läsaren vart man ska klicka, vart man ska 

läsa. 

En bra struktur är att börja webbinformation med en kort sammanfattning och sedan 

erbjuda olika alternativ för mer information. 

Exempel 

Vad är lättläst? 

Lättläst är information som är lätt att hitta, lättläst och lätt att förstå för personer 

som har kognitiva begränsningar. En lättläst information har en tydlig och logisk 

struktur. Texten är skriven med vanliga ord. Meningarna är korta och enkla att läsa 

och förstå. Texten presenteras med en luftig layout och med bilder som hjälper 

läsaren att förstå innehållet. 

 

Vill du veta mer om lättlästa?  

Klicka här för att läsa mer //länk till ny sida// 

Klicka här för att se en film om lättläst //länk till video// 

Har du frågor om lättlästa? Ring oss, telefonnummer 040-653 27 00  
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B.6. 4. Text på webben 

Samma rekommendationer gäller för lättläst text på webben som för en tryckt text. Det 

måste skrivas på ett enkelt och lättförståeligt sätt. 

Läsaren bör få all information som han eller hon behöver för att förstå texten från själva 

texten. Men eftersom det är svårare att läsa på en skärm än på papper måste texten 

vara ännu enklare och kortare än en tryckt version. 

Helst ska du inte behöva rulla. Helst ska hela texten få plats på skärmen. 

 

B.6. 5. Layout och illustrationer på webben 

För en person med låg läsförmåga är det svårt att hitta tillbaka till raden/meningen när 

man har varit tvungen att rulla ner texten. Det kan ta lång tid att hitta rätt ställe. Ofta 

tar det för lång tid och läsaren ger upp. Eller så kanske  man av misstag hoppar över en 

eller flera meningar och följaktligen missförstår informationen. 

Rekommendationerna för bilder i tryckt material är också rekommendationerna för 

internet. Använd informativa bilder tillsammans med den lättlästa texten för att hjälpa 

läsaren att förstå innehållet i texten. 

 

 

Exempel 

Var försiktig med hur du placerar bilderna eller illustrationerna på internet. Du 

kan börja med bilden eller placera bilden efter texten. Eller så kan du lägga 

bilden bredvid texten. Men låt aldrig bilden avbryta texten genom att placeras i 

mitten av texten.  

Det är svårt för alla läsare! 
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B.7. Sammanfattning 
 

 
Detta lär material produceras inom ramen för Erasmusprojektet Easy News. 

Det är en del av projektets handbok och fokuserar på hur man tar med en lättläst aspekt 

för att skriva texter som personer med intellektuell funktionsnedsättning kan enkelt läsa 

och förstå. 

Detta lär material är baserat på projektets samverkansparters samlade erfarenhet inom 

lättläst och är testat på fokusgrupp.  

Lättläst information är lätt att hitta, lätt att läsa och lätt att förstå för personer som har 

kognitiva svårigheter. 

Det är information som har en tydlig och logisk struktur. Texten är skriven med vanliga 

ord. Meningarna är korta och enkla att läsa och förstå. Texten presenteras med en luftig 

layout, korta rader och med bilder som hjälper läsaren att förstå innehållet. 

För att göra informationen lättläst måste du känna din läsare, dennes kunskaper och 

intresse för ämnet. Du måste också känna till ditt ämne. I lättlästa texter kan du aldrig 

gömma dig bakom allmänna begrepp och en passiv röst. Lättlästa texter är konkreta och 

talar om vem som gör något och inte vad som görs. 

Som författare ansvarar du för att vägleda din läsare genom texten. Du ansvarar för att 

utelämna mindre viktig information och fokusera på det som är viktigt! 

Det är en mänsklig rättighet att få tillgång till information och om jag har lässvårigheter 

har jag rätt att få information i en lättläst version! 
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