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Sammanfattning 
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka om Feministiskt initiativ realiserar sin föreskrivna 
inkluderande politik i texterna de producerar. Utifrån huvudsyftet formuleras två delsyften: att 
undersöka om Feministiskt initiativ har några språkliga strategier för att nå ut till andraspråksbrukare 
samt att undersöka hur texterna fungerar för en person med svenska som andraspråk. Materialet är en 
webbtext från Feministiskt initiativs nationella hemsida och en folder från Feministiskt initiativ 
Storstockholm. Studiens övergripande forskningsdesign är metodologisk triangulering med enkäter, 
intervjuer, användartester med andraspråksbrukare och textanalys utifrån testresultaten. Resultatet 
visar att den inkluderande politiken saknas i de studerade texterna. Texternas svårighetsgrad skapar en 
snarast exkluderande diskurs, som riskerar att stänga ute bland andra andraspråksbrukare. 
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1 Inledning 
Det är 2014 och supervalår i Sverige. Det betyder att det är fyra val under året; Europaparlamentsval, 
riksdagsval, landstingsval och kommunalval. Partierna mobiliserar sina styrkor och producerar 
mängder med text som ska locka potentiella väljare. En stor del av dessa väljare har inte svenska som 
förstaspråk, vilket leder till att det kan bli en större utmaning för dem att förstå innebörden av texterna. 
Möjligheten att förstå information om olika politiska partier är av oerhörd vikt i en demokrati. 

Utöver riksdagspartierna finns en särskilt tydlig uppstickare – Feministiskt initiativ, det feministiska 
och antirasistiska partiet vars politik1 handlar om eliminering av diskriminering. Partiet har växt 
snabbt under 2014 och hade 14 000 medlemmar den 22 maj, jämfört med 1 500 medlemmar i oktober 
2013. Som språkvetare blir jag intresserad av att studera i vilken utsträckning deras inkluderande 
politik realiseras i texterna de producerar. Studiens övergripande forskningsdesign är metodologisk 
triangulering och analysen har jag gjort i flera steg. Först genomfördes en sonderande 
enkätundersökning och sonderande intervjuer med deltagare från Feministiskt initiativ. Därefter 
utfördes användartester med andraspråksbrukare där deltagarna fick markera ord de inte förstod eller 
var osäkra på. Sedan fick de svara på läsförståelsefrågor och slutligen intervjuade jag dem. 
Avslutningsvis analyserade jag resultatet av användartesterna ur ett andraspråksperspektiv med hjälp 
av textanalytiska verktyg.  

Valet av texter är baserat på de sonderande enkäterna och intervjuerna. Det är många 
andraspråksbrukare som inte har blivit svenska medborgare än men som får rösta i kommunal- och 
landstingsvalen. Det innebär ett stort och viktigt uppdrag för kommun- och landstingspolitikerna att 
kommunicera så att denna målgrupp kan ta till sig informationen. Därför menar jag att det är intressant 
att undersöka texter som representerar så väl den nationella politiken som kommun- och 
landstingspoltiken. Det finns lokalavdelningar på flera platser i landet men i den här studien har jag 
valt att fokusera på Stockholms läns landsting och de kommuner i Stockholmsregionen där partiet 
kandiderar till kommunfullmäktige – Stockholms stad, Solna stad och Värmdö kommun, genom att 
analysera en text från Feministiskt initiativ Storstockholm. Studien omfattar också en text från 
nationella Feministiskt initiativ.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med studien är att undersöka om Feministiskt initiativ realiserar sin föreskrivna 
inkluderande politik i de texter som riktar sig till väljare. Utifrån detta huvudsyfte följer två delsyften. 
Det första är att undersöka om Feministiskt initiativ har några språkliga strategier för att nå ut till 
andraspråksbrukare. Det andra är att undersöka hur en webbtext från nationella Feministiskt initiativ 
och en folder från Feministiskt initiativ Storstockholm fungerar för en person med svenska som 
andraspråk. Framför allt är jag intresserad av texternas begriplighet för en andraspråksbrukare som 
inte har fått rösta i ett svenskt val tidigare.  

                                                        
1 För utförligare information om partiets politik, se www.feministiskinitiativ.se eller avsnitt 1.3.4 
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I mina frågeställningar knyter fråga 1 och 2 an till det första delsyftet – att undersöka Feministiskt 
initiativs språkliga strategier. Fråga 3 och 4 är formulerade utifrån det andra delsyftet – att undersöka 
texterna ur ett andraspråksperspektiv. 

1. Hur ser Feministiskt initiativs språkpolicy ut inför valet 2014? 

2. Vad karaktäriserar de valda texterna språkligt? 

3. Vilka begränsningar har de valda texterna ur ett andraspråksperspektiv? 

4. Vilka språkliga förbättringar skulle kunna göras ur ett andraspråksperspektiv? 

1.2 Avgränsningar 
Den viktigaste avgränsningen är att jag har valt att enbart använda mig av texter från ett parti. 
Feministiskt initiativ har som tidigare nämnts en uttalad antirasistisk agenda vilket jag tolkar som en 
ambition att vara inkluderande, så även i sin kommunikation. Detta gör det särskilt intressant att 
undersöka just deras språkpolicy. Det hade givetvis varit intressant att göra en kontrastiv studie av 
texter från flera partier, eller kanske till och med alla. I avsnitt 1.3.6 i den här uppsatsen ges en 
kortfattad översikt över den språkliga tillgängligheten, det vill säga både tillgängligheten2 och den 
flerspråkiga tillgängligheten3, på riksdagspartiernas respektive hemsidor.  

Jag har också valt att inte göra någon fullständig multimodal analys av de valda texterna. Däremot ger 
jag några förslag på multimodala aspekter som skulle kunna göra texterna mer tillgängliga. Jag har 
gjort bedömningen att det är den språkliga aspekten som i det här fallet är mest relevant att studera ur 
ett begriplighets- och andraspråksperspektiv. De valda texterna har inte heller så många multimodala 
inslag. Den ena texten var inte formgiven än när undersökningen genomfördes.  

Jag har även valt att inte göra någon analys av materialet ur ett webbtext-perspektiv med analys av 
styckeindelning, mellanrubriker och så vidare. Den avgränsningen har jag gjort för att det endast hade 
varit relevant för en av texterna, då den andra texten skulle bli en tryckt pappersfolder. 

1.3 Bakgrund 
I det här avsnittet ger jag bakgrundsinformation som är av relevans för förståelsen av studien. Först 
resonerar jag kring termen andraspråksbrukare. Därefter ger jag en statistisk överblick över hur 
många väljare som är förstagångsväljare i valet 2014. Jag redogör också för vad som krävs för att få 
rösträtt i Sverige och presenterar Feministiskt initiativ kortfattat. Efter detta redogör jag för 
Feministiskt initiativs och riksdagspartiernas språkliga tillgänglighet på webben för att få en 
uppfattning om hur Feministiskt initiativs tillgänglighet förhåller sig till de övriga partiernas. Det här 
har jag valt att göra för att kunna sätta mina resultat i relation till en vidare politisk kontext. 
Avslutningsvis ger jag en överblick över riktad information till nyanlända.  

                                                        
2 Med tillgänglighet åsyftas här uppläst text för synskadade, möjlighet att läsa och skriva tecken i olika alfabet 
eller eller andra som gör teknik och information mer tillgänglig (Språkrådet 2014a).  
3 Med flerspråkig tillgänglighet åsyftas här andra språk än svenska, inklusive de nationella minoritetsspråken och 
teckenspråk (Språkrådet 2014b).  
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1.3.1 Termen andraspråksbrukare 

I den här uppsatsen använder jag termen andraspråksbrukare i stället för andraspråkstalare. Det gör 
jag eftersom det ger en tydligare helhetsbild av personens språkanvändning. Det ligger också i linje 
med ordet språkbrukare, varför det är att föredra framför andraspråksanvändare. Gunlög Sundberg 
använder termen andraspråkstalare i sin avhandling Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal 
med andraspråkstalare. Sundberg skriver dock att termen andraspråksbrukare ger en sannare bild av 
vad språkbruk är – att det handlar om användning av språket i vidare bemärkelse än att enbart tala 
(2004:211). Det stödjer mitt val att använda termen, eftersom den här studien fokuserar på ord- och 
läsförståelse. 

1.3.2 Statistik över antal förstagångsväljare i de respektive valen  

I riksdagsvalet 2014 är den preliminära siffran för antal förstagångsväljare 442 346. Det totala antalet 
röstberättigade till riksdagsvalet är 7 123 997. Förstagångsväljarna utgör alltså 6,2 procent i 
riksdagsvalet. I valet till landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting utgör förstagångsväljarna 
6,0 procent, alltså 91 805 av 1 505 134. I kommunalvalet utgör förstagångsväljarna 5,0 procent i 
Stockholm (32 257 av 638 769), 3,8 procent i Solna (1 960 av 51 461) och 7,2 procent i Värmdö  
(2 024 av 27 802). Hur många förstagångsväljare som är andraspråksbrukare som röstar för första 
gången i Sverige finns det ingen statistik på (Statistiska centralbyrån 2014).  

1.3.3 Det här krävs för att få rösträtt i Sverige 

För att få rösta till Europaparlamentet ska man vara svensk medborgare och vara eller ha varit 
folkbokförd i Sverige. Alternativt kan man vara medborgare i något av EU:s medlemsländer, vara 
folkbokförd i Sverige och ha anmält sig till röstlängden.  

För att ha rösträtt i riksdagsvalet ska man vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i 
Sverige. 

Till kommun- och landstingsfullmäktige har man rösträtt om man antingen är svensk medborgare och 
folkbokförd i kommunen eller landstinget, medborgare i något av EU:s medlemsländer eller 
medborgare i Island eller Norge. Man måste också vara folkbokförd i kommunen eller landstinget. 
Man har också rösträtt om man är medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i 
tre år i följd före valdagen och är folkbokförd i kommunen eller landstinget (Valmyndighetens 
hemsida).  

1.3.4 Feministiskt initiativ 

Feministiskt initiativ är ett parti som bildades 2005 och kandiderade till riksdagen första gången 2006. 
Den 22 maj 2014 hade partiet 14 000 medlemmar. Partiet bedriver en politik som är för jämställdhet 
och mot alla former av diskriminering och är en ideell organisation där alla medlemmar arbetar ideellt. 
I dagsläget har partiet inget partistöd från riksdagen (Feministiskt initiativ 2014b). Feministiskt 
initiativ har sitt säte i Stockholm. Föreningens högsta beslutande organ är deras kongress och 
verksamheten leds av en styrelse mellan kongresserna. Medlemmarna organiserar sig i avdelningar, 
kommunföreningar och medlemsgrupper av både geografisk och tematisk karaktär. En geografisk 
medlemsgrupp utgår från geografisk tillhörighet och omfattar en eller flera kommuner. En tematisk 
medlemsgrupp organiserar medlemmar utifrån ett tema eller intresseområde (Feministiskt initiativ 
2014c). 
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1.3.5 Feministiskt initiativs språkliga tillgänglighet på webben 

Partiets hemsida är på svenska. Den 4 april 2014 fanns en sida med en informationstext om att det 
hade funnits en sida på finska men att översättningen var så bristfällig att webbredaktionen hade tagit 
bort texten. Det verkar alltså finns en ambition att kommunicera på fler språk än svenska.  

1.3.6 Riksdagspartiernas språkliga tillgänglighet på webben 

Vänsterpartiet har texter på svenska och har funktionen talande webb (Vänsterpartiet 2014).  

Socialdemokraterna erbjuder texter på webben på svenska och i PDF-format på engelska. En text om 
socialdemokrati i PDF-format är översatt till ryska och en text i PDF-format som välkomnar nya 
partimedlemmar finns på arabiska (Socialdemokraterna 2014).  

Miljöpartiet har webbtexter på svenska och engelska. De har också information om valet från 2010 
bestående av en broschyr och ett manifest på albanska, arabiska, engelska, finska, franska, meänkieli, 
nordkurdiska, nordsamiska, persiska, romani, serbiska/kroatiska/ bosniska, somaliska, spanska, 
sydkurdiska, tigrinja, turkiska och tyska (Miljöpartiet 2014).  

Centerpartiet använder Google translate och sidan kan därför översättas till 64 språk (Centerpartiet 
2014b). De erbjuder möjlighet att lyssna på sidan. Det finns även en sida på lättläst svenska med 
rubrikerna Fler jobb i starka företag, Ekonomisk utveckling som inte skadar miljön, Det här är 
Centerpartiet och Centerpartiets historia (Centerpartiet 2014a). 

Folkpartiet har information på svenska och PDF-filer på 19 olika språk, samma språk som Miljöpartiet 
plus jiddisch. De har en sida på lättläst svenska med rubrikerna Det här har vi gjort tidigare och Det 
här vill vi göra i framtiden (Folkpartiet 2014a). Det finns även filmer på teckenspråk om partiets 
viktigaste frågor (Folkpartiet 2014b). Alla sidor går också att lyssna på.  

Kristdemokraterna har texter på svenska och en sida med text på lättläst svenska (Kristdemokraterna 
2014). De har även sitt valmanifest "13 steg till ett mänskligare Sverige!" från valet 2010 som filmer 
på teckenspråk. 

Moderaterna har text på svenska och en sida med en kort text på engelska. Sedan finns det möjlighet 
att översätta sidan till 64 olika språk, det står inte uttryckligen att det är med hjälp av Google translate 
men med största sannolikhet är det det verktyget de använder. De har sidor på lättläst svenska med 
rubrikerna Arbete, Brott, Skolan, Miljö och klimat och Hälsa och sjukvård (Moderaterna 2014). Det 
finns möjlighet att lyssna på sidan.  

Sverigedemokraterna har enbart information på svenska (Sverigedemokraterna 2014). 

1.3.7 Riktad information till nyanlända 

Valmyndigheten tar fram en broschyr och ett faktablad om att rösta. De finns tillgängliga på flera olika 
språk för röstberättigade som har utländsk bakgrund och behov av information på annat språk än 
svenska. För valen till riksdagen, kommun och landsting har de översatt informationen till 31 olika 
språk. Broschyren finns tillgänglig på Valmyndighetens hemsida och den går även att beställa. 
Faktabladen kommer att publiceras på webbplatsen och ska gå att ladda ner.4  

Det finns också en webbsida på lättläst svenska med information om valet, www.allavaljare.se, som 
Centrum för lättläst har tagit fram. Det går att hitta till sidan via www.nyistockholm.se som är en sida 

                                                        
4 Nilsson, Maj-Britt, kommunikatör strategisk kommunikation, Valmyndigheten. 2014. E-post 13 maj. 
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med information till nyanlända. Den är skapad av Centrum för samhällsorientering i Stockholms län. 
Där finns information på svenska, engelska, persiska, arabiska, tigrinja och somaliska.  

2 Tidigare forskning 
Det har bedrivits omfattande forskning om texters begriplighet och svenska som andraspråk. I det här 
kapitlet redogör jag för några av de studier som har genomförts inom områden som är relevanta för 
min studie. De nämnda studierna har fungerat som inspirationskällor för den här uppsatsen gällande 
teoretiska perspektiv, materialinsamlingsmetoder och analysmetoder. Jag jämför också mina resultat 
med tidigare forsknings resultat i kapitel 7, Diskussion och slutsatser, i den här uppsatsen.  

2.1 Begriplighet  
En av de stora begriplighetsundersökningarna i Sverige under 70-talet är Nils Frick och Sten 
Malmströms studie från 1978. De undersökte svenskarnas ordförståelse i myndighetstexter och gav 
sedan ut boken Språkklyftan – hur ord förstås och missförstås. Där pekade de på hur bristande 
ordförståelse i förlängningen kan bli ett hot mot demokratin eftersom det kan leda till att medborgarna 
inte förstår vilka rättigheter de har. Studien gjordes på deltagare med svenska som förstaspråk men 
Frick & Malmström diskuterar även hur resultatet kan påverka medborgare med svenska som 
andraspråk. Frick & Malmströms studie är relevant för min undersökning eftersom båda studierna 
diskuterar demokratifrågor ur ett språkligt perspektiv. 

Britt-Louise Gunnarsson var en av pionjärerna inom begriplighetsforskningen med Lagtexters 
begriplighet: en språkfunktionell studie av medbestämmandelagen (1982). I studien undersöks om det 
är möjligt att göra en lagtext mer begriplig genom att formulera den utifrån läsarens perspektiv. 
Gunnarsson modifierade paragraftext ur medbestämmandelagen och lät deltagarna läsa olika versioner 
och ange vilken de tyckte var enklast. Resultatet visade att deltagarna förstod de omarbetade 
versionerna bättre än den ursprungliga texten. Gunnarssons studie har banat väg för annan forskning 
och så även för den här studien där läsarens perspektiv är en central utgångspunkt.  

”Svåra ord” är ett ganska vagt begrepp utan någon egentlig definition som ofta förekommer i 
diskussioner om texters begriplighet. Lena Furberg (2010) analyserar i kandidatuppsatsen Vad är svårt 
med svåra ord Bolagsverkets facktermer på webben och undersöker innebörden av uttrycket ”svåra 
ord”. Furbergs slutsats är att svåra ord är sådana som försvårar läsningen och att sådana ord behöver 
förklaras tydligare. Linnea Hanell (2010) har undersökt vad som påverkar begripligheten och 
användbarheten i tio myndighetstexter som ska användas för att läsaren ska utföra en handling. Ett 
delsyfte med Hanells undersökning är att diskutera hur begriplighet och användbarhet kan analyseras 
med textanalys. Resultaten visar bland annat att texterna förutsätter att läsaren kan vissa fackinterna 
begrepp, vilka skulle behöva förklaras, och att texterna skulle bli mer användbara om det stod 
utskrivet hur de ska användas. Hanell ifrågasätter dock att ordförståelse påverkar begripligheten5.  

Jana Holšánová (2010) presenterar forskningsresultat om läsprocesser i Myter och sanningar om 
läsning. Bland annat beskriver Holšánová hur bilder och informationsgrafik kan hjälpa läsaren att 

                                                        
5 Läs en vidare diskussion om detta i kapitel 7 Diskussion och slutsatser i den här uppsatsen.  
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förstå texter med komplext innehåll, även om det inte är en universallösning. Holšánovás resultat utgör 
en viktig utgångspunkt för den här studien för att kunna diskutera och föreslå förbättringar till 
skribenterna inom Feministiskt initiativ.  

2.2 Andraspråksforskning 
Sedan 1970-talet har det bedrivits forskning i Sverige om svenska som andraspråk. Den tidiga 
forskningen handlade till stor del om att kartlägga svenskans struktur i förhållande till andra språk 
(Norrby & Håkansson 2007:16). I dag fokuserar andraspråksforskningen på så väl tal som skrift. En 
forskare som har undersökt talspråk är Gunlög Sundberg (2004) som behandlar vilka roller och 
asymmetrier som realiseras i rekryteringssamtal där den arbetssökande har svenska som andraspråk. 
Sundbergs undersökning är relevant för min studie eftersom den handlar om maktförhållanden och 
asymmetrier, vilket jag också behandlar. En annan stor del av andraspråksforskningen fokuserar på 
andraspråkbrukares egenproducerade texter, till exempel Gunilla Jansson (2000) som studerar 
kohesion, koherens och argumentationsmönster i iranska studenters texter på svenska. Ofta är 
forskningen gjord på elever i grundskolan eller gymnasiet (jfr Seger 2013:3).  

Ingegerd Enström (2004) skriver om ordförråd och ordinlärning hos andraspråksbrukare med särskilt 
fokus på avancerade inlärare. Enström konstaterar att för att kunna läsa autentiska texter krävs förutom 
kännedom om de mest frekventa orden även kännedom om ämnesrelaterade ord, mindre frekventa 
ämnesoberoende ord och mindre frekventa vardagliga ord. Enströms undersökning är relevant 
eftersom även deltagarna i den här studien alla studerade på den högsta nivån på sfi och därmed bör 
ses som avancerade inlärare. Anna Bresche (2012) konstaterar i Läsförståelse hos svenska 
gymnasieelever att många elever har så svårt med läsförståelse att de troligtvis skulle ha svårt att läsa 
vid universitet eller högskola. Studien visade på stora skillnader mellan de elever som läser svenska B 
och de som läser svenska som andraspråk men även skillnader inom grupperna. Bresche menar att 
brister i ordförråd, läshastighet och förståelsestrategier verkar vara de huvudsakliga orsakerna till 
svårigheterna. Bresches studie är intressant i relation till min undersökning eftersom även jag studerar 
läsförståelse och ordförståelse hos deltagarna. Margareta Holmegaard (2007) konstaterar i Långa ord 
– en svårighet för flerspråkiga studerande? att långa ord med flera stavelser försvårar läsningen för 
både elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk. Holmegaard menar 
att det här kan påverka läsförståelsen. Resultatet av Holmegaards studie visar att det ofta var 
betydelsetunga substantiv som krävde sociokulturell förståelse som ansågs vara svåra. De ord som 
enligt studien verkade vara svårast för andraspråksbrukare var abstrakta och allmänna läroboksord 
som inflytande, rörelse och företräda. Polysema ord verkade vara svårast av alla. Sammansatta ord där 
en del av ordet har en vanligare betydelse än den som avsågs i sammansättningen gav också upphov 
till svårigheter (Holmegaard 2007:158).  

Hanell (2009) behandlar i sin kandidatuppsats hur svenska myndigheters webbplatser fungerar för 
personer med svenska som andraspråk. Studiens resultat visar att webbplatserna fungerar relativt bra 
för andraspråksläsarna men att ett stort problem är svåra ord. Hanell har också undersökt vad de 42 
deltagarna i studien skulle vilja ha för förenklingar på webbplatserna. Det andraspråksbrukarna i 
Hanells studie ville ha var ordlistor, webbassistenter och till viss del lättlästa texter, men inte på 
bekostnad av den egna språkutvecklingen. Hanells undersökning är relevant för studien eftersom den 
också undersöker andraspråkbrukares läsning av samhällsinformation. I diskussionen kopplar jag min 
undersökning till Hanells, liksom Holšánovás, resultat för att kunna diskutera och föreslå textuella 
förbättringar till Feministiskt initiativ.  
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2.3 Sammanfattning av forskningsläget 
Det finns omfattande forskning om så väl begriplighet som svenska som andraspråk. Det verkar dock 
behövas mer forskning just om andraspråkbrukares läsning, kanske framför allt forskning som är gjord 
på vuxna. Det verkar inte finnas någon forskning på andraspråkbrukares förståelse av politiska texter. 
Min ambition är att försöka bidra till att komplettera den befintliga forskningen om 
andraspråkbrukares förståelse av samhällsinformation. 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet redogör jag för undersökningens teoretiska utgångspunkter som är 
socialkonstruktivistisk teori, diskurser och begriplighet. Undersökningen har en sociokulturell ram 
vilket betyder att den ansluter sig till en tradition som har utvecklats inom det språkvetenskapliga 
forskningsfältet som förenar lingvistisk textanalys med pragmatiska och kognitiva aspekter (Säljö 
2000).  

3.1 Socialkonstruktivistisk teori 
Undersökningen har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Marianne Winther Jørgensen och Louise 
Phillips beskriver grundtanken i socialkonstruktivistisk6 teori som att verkligheten utgörs av sociala 
konstruktioner där människor skapar mening och strukturer baserat på sina tidigare erfarenheter 
(2007:104). Vivien Burr skriver att socialkonstruktivism kan betraktas som en teoretisk orientering 
som stödjer exempelvis diskursanalys och andra inriktningar inom socialvetenskap och humaniora. 
Burr skriver också att det finns flera varianter av och inriktningar inom socialkonstruktivismen 
(2003:2). Linell (1998:60) skriver angående socialkonstruktivism att språkliga strukturer och 
kulturella normer existerar innan en enskild interaktion har inträffat men de fortlever först om de 
återskapas i nya interaktioner. Den socialkonstruktivistiska utgångspunkten märks i den här studien 
genom att jag analyserar hur språkliga strukturer reproducerar normer och diskurser och diskuterar 
detta utifrån ett makroperspektiv. Jag gör detta med en helhetssyn på textförståelsen som är typisk för 
socialkonstruktivismen. 

3.2 Diskurs 
Winther Jørgensen & Phillips definierar diskurs som "ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
(eller ett utsnitt av världen)" (2000:7). Vidare skriver de att vi skapar representationer av verkligheten 
med språket, där också representationerna bidrar till att skapa en verklighet i ständig omförhandling. 
Winther Jørgensen & Phillips menar att det är diskursen som skapar betydelser i den fysiska 
verkligheten (2000:15). Vivien Burr citerar Michel Foucaults definition av en diskurs: ”Discourses are 
‘practices which form the objects of which they speak’” (Burr 2003:64). Burr förklarar, i likhet med 
Winther Jørgensen & Phillips, att detta innebär att föremål och händelser får sin mening genom deras 
                                                        
6 I den svenska översättningen av Winther Jørgensen & Phillips används termen 
socialkonstruktionism. Jag har dock valt att använda den mer allmänt spridda termen 
socialkonstruktivism i den här uppsatsen. 
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representation i diskursen. Burr citerar avslutningsvis Derrida angående hur diskurser skapas: ”there is 
nothing outside the text” (Burr 2003:67). 

3.3 Begriplighet 
Begriplighet handlar om i vilken mån en text kan bli förstådd, det vill säga hur lätt eller svårt det är för 
en läsare att begripa det som står i texten. Begriplighet definieras av Gunnarsson som en term som 
innefattar en djup och specifik textförståelse (1982:85–86).  

Enström (2004:173) menar att även om en läsare förstår 95 procent av orden i en text så kan resterande 
fem procent orsaka stora svårigheter. Enström skriver vidare att mindre frekventa, och därmed svårare, 
ord ofta är närmare relaterade till textens ämne och därför ger de mer information i texten än vad mer 
allmänna ord gör. På så sätt menar Enström att ordförståelse påverkar begripligheten genom att 
läsförståelsen och läshastigheten ökar om läsaren slipper gissa sig fram till ordens betydelse 
(2004:174). Enström delar in ord som har betydelse för en avancerad andraspråksinlärare i tre 
kategorier: ämnesrelaterade ord, mindre frekventa ämnesoberoende ord och mindre frekventa 
vardagliga ord. Ämnesrelaterade ord är ord som hör till ett ämnes fackterminologi. Mindre frekventa 
ämnesoberoende ord är ord som förekommer inom många olika discipliner, men som tillhör ett mer 
generellt sakprosatypiskt ordförråd än de ämnesrelaterade orden. Ofta är både de ämnesrelaterade 
orden och de mindre frekventa ämnesoberoende orden betydelsetunga substantiv. De mindre frekventa 
vardagliga orden hör framför allt till prosatexter, som till exempel personbeskrivande adjektiv eller 
förflyttningsverb. De mindre frekventa vardagliga orden är informationsrika men för inte handlingen 
framåt, och ofta är betydelsen svår för läsaren att gissa sig till (2004:173–175). Enström konstaterar att 
det för att kunna läsa autentiska texter krävs kännedom om den här typen av ord, förutom kännedom 
om de mest frekventa orden.  

Yvonne Hallesson skriver att abstrakta texter generellt ställer högre krav på läsaren än vad konkreta 
texter gör. Hallesson menar att det här beror på att abstrakta texter ofta behandlar ett mer specialiserat 
innehåll vilket medför ett större krav på läsarens förkunskaper (2011:39). Hallesson hämtar sin 
analysmetod från Agnes Edlings undersökning (2006) av abstraktion och auktoritet i textböcker. 
Metoden går ut på att kategorisera nominala referenter som specifika, generella eller abstrakta (Edling 
2006:42). Edling (2006:93) menar att beroende på vilken nominaltyp som dominerar i texten kan 
texten kopplas till olika domäner.  

4 Material och metod 
En sociokulturell ram innebär ofta att forskaren kombinerar textanalys med olika typer av 
användarundersökningar eller tester (Säljö 2000). Detta gäller även för den här studien där jag arbetar 
med metodologisk triangulering. I detta kapitel redogör jag först för studiens material som består av 
enkätsvar från sonderande enkät, transkriberat material från sonderande intervjuer, två texter från 
Feministiskt initiativ och resultat av användartester med andraspråksbrukare. Därefter beskrivs 
studiens materialinsamlingsmetod och genomförande. Avslutningsvis presenterar jag studiens 
analysmetod.  
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4.1 Material 
Mitt material består av fyra delar som har samlats in med olika metoder. Studiens insamlade data är till 
stor del kvalitativt men innehåller även kvantitativa inslag.  

4.1.1 Enkätsvar från sonderande enkät  

Svar från en sonderande enkät med elva förtroendevalda från Feministiskt initiativ Storstockholm som 
ställer upp i kommun- och landstingsvalen i Stockholm och Solna. Urvalet av deltagarna baserades på 
att de skriver externa texter för Feministiskt initiativ Storstockholm och att de deltog i en skrivkurs för 
förtroendevalda.  

4.1.2 Sonderande intervjuer  

Materialet från de sonderande intervjuerna består av ljudupptagningar, anteckningar och 
transkriptioner med Emma och Sofia från kommunikationsavdelningen för Feministiskt initiativ 
Storstockholm. Intervjuerna var 30 minuter långa. Utifrån intervjuerna med Emma och Sofia skickade 
jag dessutom ett frågemejl till den nationella kommunikationssamordnaren för att få ett förtydligande 
om partiets språkliga policy. Urvalet gjordes eftersom de här två personerna är delaktiga i ansvaret för 
Feministiskt initiativ Storstockholms externa kommunikation. 

4.1.3 Två texter från Feministiskt initiativ  

Textmaterialet består av två texter från Feministiskt initiativ som riktar sig till väljare. Den ena finns 
tillgänglig på Feministiskt initiativs hemsida under rubriken ”En feministisk politik”, se bilaga 2. 
Texten handlar om partiets nationella politik och kommer hädanefter att refereras till som webbtexten. 
Den andra texten är ett utkast till en folder från Feministiskt initiativ Storstockholm, se bilaga 3. 
Texten behandlar landstings- och kommunpolitiken utan uppdelning mellan dessa delar. Den kommer 
hädanefter att refereras till som foldern. Webbtexten är 403 ord lång och foldern är 379 ord lång. 

Urvalet av texter baserades på resultatet av de sonderande intervjuerna, där en deltagare ansåg att 
webbtexter var de texter som i störst utsträckning når förstagångsväljare medan den andra deltagaren 
menade att det var foldrar och informationsblad. Webbtexten är den text man möts av om man klickar 
på fliken Kontakt, därefter länken Skolarbete och sedan länken Vår politik. Därför är det sannolikt att 
den här texten skulle vara den som möter en andraspråksbrukare som vill veta mer om Feministiskt 
initiativ. Foldern innehåller information om landstings- och kommunpolitiken och blir relevant för 
studien eftersom många andraspråksbrukare som inte har hunnit bli svenska medborgare har rätt att 
rösta i valen till landstings- och kommunfullmäktige. Därför skulle många andraspråksbrukare som 
inte kan avancerad svenska kunna vara intresserade av att läsa informationen i foldern. En annan 
viktig aspekt av urvalet var att ha med texter som representerade så väl nationell politik som kommun- 
och landstingspolitik.  

 

4.1.4 Användartester och intervjuer med fem andraspråksbrukare 

Materialet från undersökningarna med de fem andraspråksbrukarna består av resultat av 
ordförståelsetest, läsförståelsetest och intervjuer. Materialet är insamlade texter med markerade ord 
som resultat av ordförståelsetestet, insamlade svar på läsförståelsefrågor och ljudupptagningar, 
anteckningar och transkriptioner av intervjuer. Intervjuerna var 15 minuter långa och sammantaget tog 
testerna och intervjuerna ungefär 2 timmar att genomföra per person.  
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Samtliga deltagare studerar svenska för invandrare (sfi) på Sfi Västerort i Stockholm. De har läst 
svenska mellan ett till två år och var alla på D-nivå som är den högsta nivån på sfi. Ingen av deltagarna 
är svensk medborgare, men alla är på väg att bli det. Nedan presenteras en förteckning över deltagarna 
och deras bakgrund.  

 

Tabell 1: Förteckning över deltagare med svenska som andraspråk 

Deltagare Förstaspråk Andra språk År i Sverige År på sfi Utbildning 

Asenath Arabiska Engelska 3 2 Grundskola 
Gymnasium 
Matematik på 
högskola 2 år 

Baano Somaliska Lite engelska 8 1,5 Grundskola 5 år 
Chyou Kinesiska Inget 3 2 Grundskola 
Deepika Nepalesiska Engelska 

Lite hindi 
2 1,5 Grundskola 

Hotellmanagement 
på gymnasium  
2 år 

Eyob Tigrinja Engelska 
Amhariska 
Lite arabiska 

1 1 Grundskola 
Gymnasium 
Matematik på 
universitet  
2 år 

 

Urvalet av deltagare baserades på att de inte har röstat i ett svenskt val tidigare och att de har nått 
samma nivå på sfi. 

4.2 Metod 
I det här avsnittet redogör jag för studiens materialinsamlingsmetod och sedan för studiens 
analysmetod.  

4.2.1 Materialinsamlingsmetod 

Jag använder flera metoder för att samla in mitt material. Detta kallar Denscombe (2009:185) för 
metodologisk triangulering mellan metoder. Jag har valt att arbeta med metodologisk triangulering 
eftersom jag anser att det ger en mer heltäckande bild av verkligheten och att resultaten får högre 
reliabilitet. Metodologisk triangulering är studiens övergripande forskningsdesign. Metoden är till viss 
del kommunikationsetnografisk (Karlsson 2006:149). De insamlingsmetoder jag har använt är enkäter, 
intervjuer, insamling av texter samt experiment med både ordförståelsetest och lästförståelsetest med 
sökläsning. 

Den första materialinsamlingsmetoden är en sonderande enkät, se bilaga 1, med förtroendevalda från 
Feministiskt initiativ Storstockholm som ställer upp i kommun- och landstingsvalen i Stockholm och 
Solna. Enkäten delades ut under en skrivkurs i Stockholm 29 mars 2014 och fylldes i på plats av de 
elva deltagarna.  

Den andra materialinsamlingsmetoden består av sonderande intervjuer med två personer, Emma och 
Sofia, från Feministiskt initiativ Storstockholms kommunikationsavdelning. Frågorna var desamma 
som i enkäten. Intervjuerna gjordes 2 april 2014 och 4 april 2014. Utifrån intervjuerna med Emma och 
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Sofia skickade jag dessutom ett frågemejl till den nationella kommunikationssamordnaren för att få ett 
förtydligande om partiets språkliga policy. Baserat på resultatet av de sonderande intervjuerna samlade 
jag in texter och valde vilka texter jag skulle analysera.  

Den tredje insamlingsmetoden är experiment, eller användartester, med fem andraspråksbrukare. 
Deltagarna fick läsa webbtexten och foldern och stryka under dels ord de inte förstod, dels ord de var 
osäkra på. Därefter fick de fylla i ett läsförståelsetest, se bilaga 4. Avslutningsvis gjorde jag 
kompletterande intervjuer med dem, se intervjufrågor i bilaga 5. Intervjuerna var 15 minuter långa.  

Syftet med den sonderande enkäten och de sonderande intervjuerna var att på ett övergripande sätt 
kartlägga kommunikationssituationen och den kontext där texterna skapas. Denna metod motiveras av 
undersökningens socialkonstruktivistiska ingång. De sonderande undersökningarna bidrar till en större 
förståelse för texternas sammanhang, utformning och innehåll. Frågeställningarna i den sonderande 
enkäten, som är de samma som frågorna i de sonderande intervjuerna, är öppna. Frågorna är 
formulerade i enlighet med Steinar Kvales och Svend Brinkmanns definition av sonderande frågor: 
”Här söker intervjuaren efter svaren, sonderar innehållet, men utan att ange vilka dimensioner som ska 
beaktas” (2009:151). Förhoppningsvis har det bidragit till en representativ helhetsbild av nuläget där 
deltagarnas perspektiv kommer fram på ett rättvisande sätt (Karlsson 2006:155). Att bjuda in deltagare 
från den verksamhet som studeras och tillsammans definiera det material som skulle undersökas kallas 
för praxisorienterad eller praxisnära forskning (Karlsson 2006:160). Det här stärker även studiens 
ekologiska validitet, alltså att analyserna behandlar något som är relevant för deltagarna och att 
deltagarna kan känna igen sig i den bild av verkligheten som studien målar upp (Karlsson 2006:164). 

Alla namn på deltagarna är fingerade för att bevara deltagarnas anonymitet. Anonymiteten är viktig för 
att så långt det går undvika att personer eller verksamheter kommer till skada eller orsakas obehag. 
Materialet är därför av etiska skäl avidentifierat i största möjliga utsträckning, i enlighet med 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för samhälls- och humanioraforskning (se Hermerén 2011). 

4.2.2 Analysmetod 

Studiens analysmetoder är textanalys ur ett andraspråksperspektiv. Variablerna är valda utifrån den 
tidigare forskning som har gjorts om begriplighet och svenska som andraspråk. Utifrån detta har jag 
valt variabler som framstår som särskilt problematiska för andraspråksbrukare. Jag utgår från resultatet 
av användartesterna i mina analyser och analyserar och kategoriserar alltså inte samtliga ord i texterna. 
Däremot hoppas jag att med hjälp av de valda analysverktygen kunna ge en helhetsbild av texternas 
problemområden.  

Jag kategoriserar orden utifrån ordklass och anger hur många av dem som är sammansättningar. I min 
kategorisering utgår jag från Svenska akademiens språklära (Hultman:2003). Resultatet av denna 
analys presenteras i samband med resultatet av ordförståelsetestet. 

Utifrån Hallesons antagande att abstrakta texter ställer högre krav på läsaren analyserar jag i hur stor 
utsträckning de ord som deltagarna markerar är abstrakta referenter. Jag utför i likhet med Halleson 
(2011:42) min analys utifrån Agnes Edlings (2006:70) analyskategorier av nominala referenter: 
specifika, generella och abstrakta. En abstrakt referent är enligt Edling abstrakta begrepp, egendomar, 
händelser eller metaforisk användning av referenter. En generell referent är grupper av specifika och 
konkreta personer och föremål, grupper av tidsangivelser och datum, generaliseringar av personer och 
föremål, arter och typer av föremål. En specifik referent är specifika och konkreta personer eller 
föremål, specifika tidsangivelser eller platser (min översättning utifrån Edling 2006:70). Det som 
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skiljer min analys från Hallessons och Edlings är att jag inte gör en fullständig analys av textens 
samtliga nominal, utan endast de nominala referenter som deltagarna i studien har markerat.  

Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg skriver om OVIX-värde som ett sätt att mäta en texts 
läsbarhet. OVIX betyder ordvariationsindex och värdet mäter en texts ordvariation. Det ger en 
uppfattning om hur svår texten är att läsa. Ju större ordvariation en text har, desto svårare är den. Ju 
högre OVIX-värdet är desto fler ord förekommer bara en gång i texten. Det innebär att textens stil är 
varierad och ordrik. OVIX-värdet möjliggör också att jämföra texter av olika längd. Lundberg & 
Reichenberg påpekar dock att ett lågt OVIX-värde inte nödvändigtvis ger en lättläst text (2008:43). 
Jag använder OVIX-värdet för att ge en indikation på texternas svårighetsgrad. Lundberg & 
Reichenberg skriver också att OVIX är ganska svårt att räkna ut manuellt (2008:43). Jag använder 
därför webbverktyget valideratext.se7 för att göra uträkningen. Med verktyget mäter jag också 
meningslängd, antal ord i texten, antal unika ord samt hur många av orden som har fler än sex 
bokstäver och därmed räknas som långa ord. Jag använder OVIX-värdet och de ovan nämnda värdena 
som ett komplement till användartesterna för att se hur resultaten korrelerar.  

5 Resultat 
I det här kapitlet redovisas först resultatet av de sonderande undersökningarna med personer från 
Feministiskt initiativ – först den sonderande enkäten och sedan de sonderande intervjuerna. Därefter 
redovisas resultaten av användartesterna med andraspråksbrukarna – först ordförståelsetestet, sedan 
läsförståelsetestet och avslutningsvis intervjuerna. Efter det presenteras beräkningen av antal ord, 
ordlängd och OVIX-mätningen. Slutligen presenteras resultatet av referentanalysen.  

5.1 Sonderande undersökningar med deltagare 
från Feministiskt initiativ 
I det här avsnittet redovisar jag resultatet av de sonderande undersökningarna med deltagarna från 
Feministiskt initiativ, först den sonderande enkäten och sedan de två sonderande intervjuerna.  

5.1.1 Sonderande enkät 

Vid den första sonderande enkätundersökningen fyllde fem av de elva förtroendevalda personerna i 
enkäten. De andra uppgav muntligt att de visste för lite för att kunna svara på den. Det här tyder på att 
det finns en brist i den interna kommunikationen när de förtroendevalda inte vet vilket material de har 
att använda sig av i kommunikationen med medborgarna. På frågan om Feministiskt initiativ har 
någon uttalad policy för sin externa kommunikation och var den i så fall finns svarade två personer 
”Vet ej”, en skrev att den förmodligen finns hos den nationella kommunikationssamordnaren och 
resten av informanterna lämnade inget svar alls.  

                                                        
7 Läs mer på www.valideratext.se. 
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5.1.2 Sonderande intervjuer 

De sonderande intervjuerna gjordes med Emma och Sofia från Feministiskt initiativ Storstockholms 
kommunikationsavdelning. 

Emma och Sofia hade olika uppfattningar om vilket material som är mest sannolikt att 
förstagångsväljare och andraspråksbrukare som är förstagångsväljare möter. Emma beskriver det så 
här:  

 

Det tryckta materialet kommer att vara tillgängligt på möten och så vidare. Den målgruppen blir folk 
som redan är Fi-vänliga, inte de som aldrig har hört talas om Fi. Nätet är mer tillgängligt, det måste 
vara lätt för vem som helst att läsa. Det får inte vara för krångligt. Jag försöker tänka på det mycket, 
att inte vara exkluderande – att inte skriva för mycket akademiskt.  

 

Sofia å andra sidan tror att det är större sannolikhet att den här målgruppen stöter på tryckt material 
som foldrar och informationsblad. När jag frågar Sofia om de har något material som är specifikt riktat 
till förstagångsväljare, både de som nyss har fyllt 18 och de som är nya medborgare, svarar hon:  

 

Inte specifikt, det kanske är någonting som vi egentligen borde ha. Men som alltid för oss gäller det 
resurser. Vi har funderat på att låta göra översättningar på några större språk. Men vi tänker inte 
specifikt på dem. 

 

Under intervjuerna frågade jag om det var några av partiets texter som Emma och Sofia uppfattade 
som extra svåra eller särskilt intressanta att undersöka. Båda svarade ”politikdokumenten”. Det är 
alltså de webbtexter som beskriver partiets politik på den nationella hemsidan och på Feministiskt 
initiativ Storstockholms hemsida.  

Sofia berättar att de har pratat i kommunikationsgruppen om hur de ska skriva och att de vill kunna 
använda ”sina” ord. Hon läser upp ett mejl från henne till Emma.  

 

”Vi håller en lättsam ton men är inte rädda för att tala om strukturer och ibland använda svåra ord”, 
står det, ”bara vi förklarar dem.” [slutar läsa] Vi inser att vi måste kanske förklara saker. Men vi 
måste kunna använda de, så här struktur, de ord som vi använder för att beskriva problemet som vi 
ser det. Det är som att vara vänsterpartist och inte kunna använda ordet proletariat. Proletariat är ju 
inte enklare än könsmaktsordning egentligen, det är bara det att vi vet vad proletariat betyder, för att 
vi har lärt oss det. Och intersektionalitet, där det dessutom finns en annan poäng med att använda det 
för att ordet uppfanns av black feminists i USA. Då finns det också en poäng med att vi använder det 
för att vi inte [ohörbart] av oss historien. Så att vara lättsamma men inte vara rädda för att använda 
våra ord. Men då undvika den här akademigrejen som folk lätt hamnar i.  

 

Båda deltagarna i de sonderande intervjuerna var osäkra på om partiet hade någon språklig policy. 
Sofia beskriver det så här: 

 

Sofia: Vi har nog ingen policy men vi har ett strategidokument. Kommunikationsstrategier tror jag 
det heter.  

Kalle: Vad ska det finnas i det då? 
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Sofia: Jag minns inte riktigt. Men det var inte så mycket kanske hur man talar utan vad man talar om. 

 

Emma beskriver att texterna ibland kan bli för akademiska och att de har fått instruktioner om att 
försöka skriva lite enklare. 

 

Det är ganska lite pekpinnar. Politikutskottet säger kanske ibland ”skriv lite mer som ni pratar”. Det 
kan bli tråkigt att läsa. Det kan också bli exkluderande framför allt som vi har en politik om att vara 
inkluderande. 

 

I ett mejl från den nationella kommunikationsansvariga personen framkom det att partiet saknar en 
övergripande språkpolicy för sin externa kommunikation.  

Textproduktionen inom Feministiskt initiativ är minst sagt diversifierad. Emma berättar i intervjun att 
det är många olika skribenter som skriver många olika typer av texter. Dessutom är många av 
skribenterna nya både inom partiet och inom politiken, vilket medför att de är ovana vid att skriva 
politiska texter med en heterogen målgrupp. Hon förklarar det så här: 

 

Alla som skriver tänker nog inte ”vem är min mottagare?”  

 

Det här pekar på en medvetenhet om vikten av mottagaranpassning, men att det kanske inte sker i 
praktiken i dag.  

5.2 Användartester och intervjuer med 
andraspråksbrukare 
I det här avsnittet redovisar jag resultaten av ordförståelsetesten, läsförståelsetesten och intervjuerna 
med de fem andraspråksbrukarna.  

5.2.1 Ordförståelsetest 

Deltagarna markerade ord som de inte förstod alls och ord som de var osäkra på i texterna. 
Experimentet var beräknat att ta omkring en timme att genomföra, men det tog närmare två timmar för 
samtliga deltagare att genomföra testets alla delar. Sammanlagt markerade deltagarna 70 ord i 
webbtexten och 34 ord i foldern. I bilaga 6 finns en förteckning över samtliga ord som deltagarna 
markerade. I tabellen i bilagans sista kolumn finns en summering av hur många deltagare som 
markerade respektive ord.  

I tabell 2 visas hur många markeringar varje deltagare gjorde i respektive text.  

 

Tabell 2: Antal markeringar av svåra ord redovisat per deltagare. 

 Asenath Baano Chyou Deepika Eyob 
Webbtext 30 4 45 35 16 
Folder  8 6 22 18 0 
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Inget ord i någon av de två texterna markerades av samtliga deltagare. I nedanstående tabell listas de 
ord som markerades av två, tre respektive fyra deltagare.  

 

Tabell 3: Ord som markerades i webbtexten fördelat på antal deltagare 

Markerades av en 
deltagare 

Markerades av två 
deltagare 

Markerades av tre 
deltagare 

Markerades av fyra 
deltagare 

acceptera 
anser 
antidiskriminering 
drabbar 
etnicitet 
feministiskt 
fokus 
fundament 
funktionalitet 
grundläggande 
hanteras 
hudfärg 
initiativ 
jämlik 
jämställd 
kolonialism 
konsekvenser 
könsidentitet 
normer 
nödvändigt 
offentliga 
ojämlikt 
positioner 
potential 
rasistiska 
resurser 
samhällsbygge 
samverkan 
skapa 
tillföra 
tvärtom 
underordningen 
uppnå 
ålder 

belysa 
dimension 
diskriminering/-en 
extrem 
fattigdom 
feministisk  
fokusera 
funktionsduglighet 
förändringar 
genomsyrar 
individuella 
klassanalysen 
klassbegreppet 
maktordningar 
nationsgränser 
omfördelas 
strukturella 
strukturer/-na 
tillväxtdoktriner 
 
 

analysverktyget 
heteronormativa 
heteronormativiteten 
könsordningen 
omfattande 
patriarkala 
privilegieras 
problematiser/-a/-ar/-
as 
prägla 
trosuppfattning 
åtgärder 
 

könsmaktsordningen 
maktperspektiv 
omedelbart 
omedelbara 
särintresse 
växthusgasutsläppen 

 

I webbtexten har deltagarna markerat 38 substantiv,14 verb, 16 adjektiv och 1 adverb. En majoritet av 
substantiven hade fler än sex bokstäver och räknas därför som långa substantiv. För en fullständig 
förteckning över ordklasskategoriseringen, se bilaga 7. Det förekommer också flera sammansättningar 
i texten, till exempel maktordningar, funktionsduglighet, klassanalysen, tillväxtdoktriner och 
växthusgasutsläppen.  
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Tabell 4: Ord som markerades i foldern fördelat på antal deltagare 

Markerades av en 
deltagare 

Markerades av två 
deltagare 

Markerades av tre 
deltagare 

Markerades av fyra 
deltagare 

antirasistisk 
driver 
gränser 
innerstaden 
kvalitet 
länet 
mandatet 
medlem/-mar 
mänskliga 
nyanlända 
nå (verb) 
samhällsservice 
summa 
tyngd 
uttryck 
vinst 
ökat 

bygga bort 
(bostadsbristen) 
feministiskt 
initiativ 
likvärdig 
medborgardemokrati 
oavsett 
partistöd 
plusgirokonto 
samhällsförhållanden 
satsa 
skyddsnät 
tillgänglig, tillgängligt 
valfri 
verksamhet 
vision 

gåva, gåvor förankras 

 

Bland deltagarnas markerade ord från foldern fanns 21 substantiv, 5 verb, 7 adjektiv och 1 preposition. 
Även i foldern var majoriteten av de markerade substantiven långa. Deltagarna markerade även 
bildspråk och idiom, som exempelvis ett socialt skyddsnät och bygga bort bostadsbristen. Bland de 
markerade orden i foldern är sju ord sammansättningar: skyddsnät, likvärdig, medborgardemokrati, 
samhällsförhållanden, partistöd, valfri och plusgirokonto.  

5.2.2 Läsförståelsetest 

Samtliga deltagare hade problem med att svara på frågorna i läsförståelsetestet. I några fall hjälpte jag 
deltagarna genom att förklara frågorna med andra ord. I ett av fallen skrev jag ner deltagarens svar i 
deltagarens ställe för att deltagaren upplevde skrivmomentet som för svårt. Flera av frågorna lämnades 
tomma. De svar som gavs var till stor del korrekta, men ingen av deltagarna hade rätt på samtliga 
frågor som de svarade på. I tabell 5 och 6 nedan presenteras deltagarnas svarsfrekvens och antalet 
korrekta svar, redovisat för en text i taget. 

 

Tabell 5: Antal svar och antal korrekta svar på läsförståelsefrågorna för webbtexten respektive foldern 

 Webbtexten Foldern 

Deltagare Antal svar  
(max 12) 

Antal korrekta 
svar 

Antal svar  
(max 9) 

Antal korrekta 
svar 

Asenath 1 1 7 5 

Baano 1 0 7 6 

Chyou 9 7 9 5 

Deepika 12 5 8 6 

Eyob 9 7 8 5 
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Frågorna om webbtexten fick generellt sett färre svar än frågorna om foldern. Det syns också en stor 
individuell variation mellan deltagarnas strategier – Asenath och Baano svarade inte på de frågor de 
inte var säkra på, medan Deepika svarade på samtliga frågor men angav i lite mer än hälften av fallen 
felaktiga svar.  

I nedanstående tabell redogörs för de läsförståelsefrågor som fick minst antal svar, flest antal svar, 
flest antal felaktiga svar och flest antal korrekta svar. Antalet står inom parentes efter respektive fråga. 
Frågor tillhörande webbtexten är markerade med W1, W2 och så vidare. Frågor tillhörande foldern är 
markerade med F1, F2 och så vidare. Siffran som följer efter bokstaven står för det nummer i 
ordningen som frågan kom i läsförståelsetesten, se de fullständiga listorna med frågor i bilaga 4.  

 

Tabell 6: Läsförståelsefrågor som fick minst antal svar, flest svar, flest felaktiga svar och flest korrekta 

svar (W = webbtext, F = folder). 

Minst antal svar Flest antal svar 
Flest antal  
felaktiga svar 

Flest antal  
korrekta svar 

W2. Vad betyder det 
att maktordningar 
samverkar? (3) 
 
W3. Vad betyder 
problematisera? (4) 
 
W4. Vad betyder 
könsordningens 
fundament? (4) 
 
W5. Vad betyder det 
att antidiskriminering 
inte är ett särintresse? 
(5) 
 
W7. Vem eller vilka 
menar Feministiskt 
initiativ är 
underordnade i 
samhället? (3) 
 
W8. Vem eller vilka 
menar de är 
överordnade i 
samhället? (3) 
 
W9. Vad tycker 
Feministiskt initiativ 
om begreppet klass? 
(3) 

F4. Vad tycker 
Feministiskt initiativ 
att pengar från skatten 
ska gå till? (5) 
 
F5. Var vill 
Feministiskt initiativ 
satsa på platser för 
kultur? (5) 
 
F6. Hur menar 
Feministiskt initiativ 
att man ska kunna ta 
sig till vårdcentralen, 
biblioteket och så 
vidare? (5) 
 
F7. Vad betyder 
samhällsservice? (5) 
 
F9. Var kan man rösta 
på Feministiskt initiativ 
Storstockholm? Ringa 
in! (5) 

W2. Vad betyder det 
att maktordningar 
samverkar? (2) 
 
F2. Vad betyder 
”länet”? (2) 
 
F6. Hur menar 
Feministiskt initiativ 
att man ska kunna ta 
sig till vårdcentralen, 
biblioteket och så 
vidare? (2) 
 
F7. Vad betyder 
samhällsservice? (2) 

W10. Vem eller vilka 
drabbas hårdast av 
fattigdom i världen? 
(4) 
 
F4. Vad tycker 
Feministiskt initiativ 
att pengar från skatten 
ska gå till? (4) 
 
F5. Var vill 
Feministiskt initiativ 
satsa på platser för 
kultur? (4) 
 

 

I tabellen blir det tydligt att frågorna om webbtexten fick betydligt färre svar är frågorna om foldern. I 
kolumnerna för flest antal felaktiga respektive korrekta svar representeras båda texterna. Anledningen 
till att folderfrågorna har både fler antal felaktiga och korrekta svar än webbtextfrågorna kan bero på 
att deltagarna svarade på fler frågor om foldern. Fyra av de fem frågor som fick minst antal svar rör 



 

18 
 

abstrakta referenter som maktordningar, könsordningens fundament, antidiskriminering, 
underordning, överordning och klass.  

Samtliga deltagare svarade rätt när de skulle ringa in på en karta var man kan rösta på Feministiskt 
initiativ i kommunvalen i Storstockholm. Jag ställer mig dock tveksam till om deltagarna förstod 
innebörden av vad en kommun är, eller att Stockholms stad är en kommun. Både Baano och Deepika 
svarade rätt på frågan Vad betyder länet? men Baano var den enda av de fem deltagarna som kunde 
ringa in Stockholms läns landsting på kartan. 

Asenath och Baano svarade på betydligt fler frågor om foldern än om webbtexten vilket pekar mot att 
webbtexten var svårare att förstå. Enligt tabell 7 har frågorna om foldern fått fler felaktiga svar än 
frågorna om webbtexten. Det här bör dock förstås i relation till att en högre svarsfrekvens förstås ökar 
risken för att ange ett felaktigt svar. Det kan också ha varit så att deltagarna trodde att de förstod 
foldern bättre än vad de faktiskt gjorde. 

5.2.3 Intervjuer 

Samtliga deltagare berättade att webbtexten var väldigt svår att förstå. Fyra av fem deltagare tyckte att 
foldern var lättare, men fortfarande svår. Eyob tyckte att foldern var lätt och förklarade det med att det 
fanns lättare ord och korta meningar i den. Asenath beskrev att det fanns enklare ord i foldern, men att 
hon hade behövt ett lexikon för att förstå webbtexten. Hon beskriver det så här: 

 

Första texten var jättesvår. Den andra var mer som när jag lyssnar på radio, jag förstår ungefär lika 
mycket.  

 

Både Asenath och Baano berättar att de hade svårt att förstå vad ”Fi Stockholm” betyder. Baano 
förklarade att det var fler ord hon inte förstod än som hon förstod i webbtexten. Baano beskrev också 
att det var lätt att missförstå meningen ”bygga bort bostadsbristen” och att hon tolkade betydelsen som 
att partiet inte ville bygga bostäder.  

 

Baano: ”Bygga bort bostadsbristen”, vad betyder, de vill inte? 

Kalle: Det betyder att de vill bygga bostäder, att de vill bygga fler lägenheter. 

Baano: Det var konstigt. 

 

Chyou beskrev det som att hon förstod ungefär 40 procent av texten i webbtexten och att texten var så 
svår att hon inte ville läsa vidare. 

 

Den första sidan, jag förstod lite, men när jag såg, jag ville inte läsa mer. 

 

Deepika berättade att det inte var så många nya ord i foldern, men att hon inte var säker på betydelsen 
av orden. När deltagarna berättade fritt om vad foldern handlade om var det flera av dem som 
repeterade orden som utgör mellanrubrikerna i texten – kultur, stadsplanering och migration till 
exempel.  
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Ingen av deltagarna visste att de hade rösträtt i kommun- och landstingsvalet efter att de har varit 
folkbokförda här i tre år.  

Deltagarna berättade i intervjuerna att de helst får information om politik genom internet, tätt följt av 
tidningar och tv.  

5.3 Textanalys 
I det här avsnittet presenterar jag först resultaten av uträkningen av OVIX-värdet, antal ord, antal 
unika ord och antal långa ord. Därefter presenterar jag resultatet av referentanalysen. 

5.3.1 Beräkning av antal ord, ordlängd och OVIX-värde 

Webbtexten är 403 ord lång och har 238 unika ord, varav 168 av dem har fler än sex tecken och 
betraktas som långa ord. De långa orden motsvarar 41,7 procent av texten. Foldern är 379 ord lång 
varav 225 ord är unika. Av de här orden har 110 ord fler än sex tecken vilket motsvarar 29,0 procent 
av den totala texten. Webbtexten har alltså procentuellt fler långa ord än vad foldern har.  Texterna har 
snarlika OVIX-värden, båda har över 70 procents ordvariation vilket klassas som stor ordvariation.  

5.3.2 Referentanalys 

Av de 70 ord som deltagarna markerade i webbtexten var 38 nominala referenter. Referentanalysen 
visade att 1 av dem var specifik, 3 var generella och 34 var abstrakta. I foldern markerade deltagarna 
30 ord, varav 21 var nominala referenter. Av dessa var 5 specifika, 4 generella och 12 abstrakta. För 
en fullständig förteckning över de olika referenttyperna i vardera texten, se bilaga 8. Bland de 
abstrakta orden återfanns framför allt sådana som stod för abstrakta begrepp, exempelvis fattigdom 
och heteronormativiteten från webbtexten och medborgardemokrati och vision från foldern. Det fanns 
även metaforisk användning av referenter, exempelvis dimensionen från webbtexten och tyngd och 
skyddsnät från foldern. De specifika referenterna var Feministiskt initiativ från både webbtexten och 
foldern och innerstaden, länet, partistöd och plusgirokonto från foldern. De generella referenterna var 
nationsgränser, tillväxtdoktriner och växthusgasutsläppen från webbtexten och gåva/gåvor, 
nyanlända, medlem/medlemmar och summa från foldern. Vissa ord var mer svårplacerade än andra, 
till exempel analysverktyget och gränser. Jag tolkade dem som att de hade en metaforisk betydelse 
och alltså klassas de i analysen som abstrakta, eftersom ett analysverktyg inte är ett verktyg i fysisk 
bemärkelse och att de gränser som åsyftas inte är några fysiska, synliga gränser.  

6 Metodreflektion 
Resultatet av ordförståelsetestet korrelerade inte helt med de andra testerna. Resultaten av de olika 
delstudierna visar vissa skillnader mellan antal ord deltagarna har markerat och hur väl de sedan har 
kunnat svara på läsförståelsetestet och vad de berättade i intervjuerna. Min uppfattning är att antalet 
ord som deltagarna inte förstod egentligen var fler än de markerade orden. Baano säger exempelvis i 
intervjun att det var fler ord hon inte förstod än som hon förstod i webbtexten – ändå har hon bara 
markerat fyra ord i den. Det här visar på vikten av metodologisk triangulering i den här typen av 
studier. 
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Läsförståelsetestets utformning kan ha påverkat resultatet. Frågorna på läsförståelsetestet var 
eventuellt formulerade på ett för svårt sätt. Det var också svårt för deltagarna att skriva svaren på 
frågorna själva. Flera informanter berättade att de är mer vana vid att svara på läsförståelsefrågor 
genom att kryssa i rätt svar utifrån ett antal alternativ. Dock ville jag utmana deltagarna att skriva 
själva för att undvika att de gissade svaret på frågan. Det här kan ha inneburit att deltagarnas förståelse 
av texterna eventuellt var bättre än vad testet visade, men det går inte att säga säkert. 

Det hade varit fördelaktigt att göra en pilotstudie med några deltagare innan användartestet utfördes på 
riktigt med deltagarna i studien. På så sätt hade jag kunna justera testet för att få ett säkrare resultat. 
Till exempel hade jag förmodligen valt att ställa frågorna muntligt i stället för att låta deltagarna läsa 
frågorna och skriva svaren. Jag menar att en pilotstudie hade kunnat öka både studiens validitet och 
reliabilitet. Det hade dock gett ett omfattande material, något som kanske inte hade varit möjligt att 
hantera inom ramen för en kandidatuppsats.  

Eftersom studien har ett till viss del kommunikationsetnografiskt och kvalitativt angreppssätt 
påverkade förstås urvalet av deltagare resultatet. Dock har jag gjort ett medvetet och konsekvent urval. 
Andraspråkbrukarnas bakgrund och kunskapsnivå spelade in på hur de hanterade användartesterna. 
Det fanns individuella skillnader i hur deltagarna tolkade uppgifterna. Om samma studie hade 
genomförts med andra deltagare, exempelvis deltagare som har varit i Sverige under längre tid, hade 
resultatet sett annorlunda ut. Därmed inte sagt att det hade varit helt väsensskilt.  

Resultaten av studien hade kunnat bli ännu intressantare med ytterligare en delstudie. En kontrollgrupp 
med deltagare med svenska som modersmål hade också kunnat få läsa texterna och göra 
användartestet. Detta hade kunnat bidra till att ge studien ytterligare tyngd då det hade kunnat visa att 
även läsare med svenska som förstaspråk tycker att texterna är svåra att förstå. Eventuellt hade det i en 
större studie också varit intressant att ha ytterligare en grupp med deltagare som har svenska som 
andraspråk men som har varit i Sverige längre tid än deltagarna i den här studien och som exempelvis 
har röstat i ett svenskt val tidigare.  

7 Diskussion och slutsatser  
I det här kapitlet resonerar jag kring studiens resultat och diskuterar dem utifrån tidigare forskning. 
Först diskuterar jag Feministiskt initiativs språkliga policy och skribenterna inom partiet. Efter det 
diskuterar jag texternas begriplighet ur ett andraspråksperspektiv. Därefter diskuterar jag om partiet 
realiserar en exkluderande diskurs. Jag kommenterar också min position som forskare och ger förslag 
till språkliga förbättringar som partiet kan genomföra. Kapitlet avslutas med en diskussion om möjlig 
framtida forskning. 

7.1 Språklig policy och skribenter inom partiet 
De sonderande undersökningarna visade att Feministiskt initiativ saknar en språklig policy för 
utformandet av externt material. De har heller inga uttalade strategier för att nå ut till 
andraspråksbrukare. Detta förklarar varför deltagarna i den sonderande enkäten var så trevande i sina 
svar angående en eventuell språklig policy. Däremot verkar det finnas en allmänt spridd ambition att 
skriva på ett inkluderande sätt, i linje med partiets övriga politik.  
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Enligt de sonderande intervjuerna är många som skriver externa texter för Feministiskt initiativ ovana 
skribenter. Ytterligare en stor del av skribenterna har akademisk bakgrund och är vana vid att skriva 
enligt akademiska normer. Däremot är de inte vana vid att skriva politiska texter som ska kunna 
förstås av en majoritet av medborgarna. Därför drar jag slutsatsen att det heller inte är konstigt att 
texterna ibland oavsiktligt blir mer komplicerade än de hade behövt vara. Sofia förklarar i intervjun att 
de är medvetna om att de kanske borde förklara vissa saker tydligare, men hävdar ändå partiets rätt att 
få använda ”sina” ord. 

7.2 Texternas begriplighet ur ett 
andraspråksperspektiv 
Undersökningen visar att båda texterna har drag som begränsar begripligheten. Resultatet av 
användartesterna pekar mot att webbtexten är svårare för deltagarna att förstå än foldern. Deltagarna 
markerade färre ord som svåra i foldern och foldern har kortare meningar än webbtexten. Det tolkar 
jag som att foldern är mer lättillgänglig än webbtexten ur ett andraspråksperspektiv. Skillnaden mellan 
texterna verkar främst bero på att webbtexten innehåller fler abstrakta referenter. De abstrakta 
referenterna medför många inferenser – till exempel i följande citat från webbtexten: ”Feministiskt 
initiativ finns i politiken för att tillföra den saknade dimensionen”. För att läsaren ska förstå betydelsen 
kräver de abstrakta referenterna, till exempel den saknade dimensionen, att läsaren har mycket 
förkunskaper vilket andraspråksbrukarna av förklarliga skäl inte hade i det här fallet. Vad är det för 
dimension som läsaren förväntas medvetet sakna? Min tolkning är att det finns så pass mycket i texten 
som läsaren förväntas veta i förväg att det sänker begripligheten avsevärt. Edling (2006:93) menar att 
beroende på nominaltyp kan texter hänföras till olika domäner. Min tolkning av resultatet som visade 
på en övervägande mängd abstrakta referenter är att både webbtexten och foldern tillhör en politisk 
diskurs och en specialiserad domän. Antalet abstrakta referenter bidrar till att göra hela texten abstrakt. 
Det här liknar resultaten Halleson (2011:50) fick i sin studie. Webbtexten innehåller också både fler 
sammansättningar och fler långa ord. Det är aspekter som påverkar begripligheten enligt Holmegaard 
(2007). Samtidigt visar resultatet av testerna att även foldern innehåller många långa betydelsetunga 
substantiv och abstrakta referenter.  

Deltagarnas upplevelse, som de delgav under intervjuerna, av att webbtexten var svårare än foldern 
stämmer överens med resultatet av ordförståelsetesterna. Liksom Bresche (2012) menar jag att brister i 
ordförråd och förståelsestrategier framstår som huvudsakliga orsaker till svårigheterna att förstå 
texten. Bresche nämner även en långsam läshastighet som en försvårande orsak, detta är dock något 
som jag inte har mätt i min studie. Däremot noterade jag att det tog längre tid än jag hade väntat mig 
för deltagarna att läsa texterna, vilket pekar i samma riktning som Bresches resultat. 

Chyou gjorde under intervjun uppskattningen att hon förstod 40 procent av orden i webbtexten. Det 
här kan jämföras med att Enström (2004) menar att även om en läsare förstår 95 procent av orden i en 
text så kan resterande fem procent orsaka stora svårigheter för en läsare. Jämförelsen tyder på att 
läsbarheten var låg, framför allt gällande webbtexten. Enström menar vidare att mindre frekventa, och 
därmed svårare, ord ofta är närmare relaterade till textens ämne och ger därför mer information i 
texten än vad mer allmänna ord gör. På så sätt menar Enström att ordförståelse påverkar 
begripligheten. Resultatet av min studie liknar Holmegaards (2007) – de ord som framträdde som 
svårast var betydelsetunga substantiv som kräver sociokulturell förståelse, vilka kan klassas som 
”svåra ord”. Även abstrakta referenter orsakade problem. Sammansättningar verkar också ha bidragit 
till svårigheter på samma sätt som i Holmegaards studie (2007:158), alltså där ett vanligt ord har fått 
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en mer specifik betydelse i sammansättningen, exempelvis verktyg i sammansättningen analysverktyg 
och nät i sammansättningen skyddsnät.  

Metoden att analysera svåra ord, komplicerad syntax och frånvaro av sambandsmarkörer för att 
undersöka begriplighet i en text har ifrågasatts av bland andra Hanell.  

 

Svåra ord, komplicerad syntax och frånvaro av sambandsmarkörer kan visserligen störa läsprocessen, 
men forskningen har inte på ett övertygande sätt kunnat visa dessa faktorers direkta samband med 
begriplighet. Det man framför allt kunnat påvisa är att läsningen tar längre tid och blir mer 
ansträngande (se t.ex. Zwaan & Rapp 2006 s. 730; Deaton & Gernsbacher u.u.). Kanske kan detta i 
sin tur påverka begripligheten, åtminstone ifall det är så att läsaren förbrukar energi på avkodningen 
och därmed har mindre energi kvar för förståelsen, men mig veterligt finns det inga belägg för denna 
tes. (Hanell 2010:3) 

 

Jag menar dock att de här variablerna är intressanta att studera i kombination med ett 
andraspråksperspektiv, eftersom det får förmodas att begripligheten i en komplicerad text blir än lägre 
för en andraspråksbrukare. Enligt min studie verkade det som att abstrakta och långa ord orsakade 
stora svårigheter för läsarna att förstå texten. Jag menar att det inte går att avskriva svåra ords 
betydelse för begripligheten.  

7.3 Realisering av en exkluderande diskurs 
I studien blir det också tydligt att deltagarnas begränsade förkunskaper bidrar till att texten blir svår att 
förstå. Detta bör ses i ljuset av att den diskurs texterna skapar är en helt annan än den som läsarna 
befinner sig i. Det finns med andra ord en maktasymmetri från början, i likhet med det Sundberg 
(2004) beskriver i sin studie av rekryteringssamtal med andraspråksbrukare. Ingen mottagaranpassning 
har gjorts, trots att Feministiskt initiativ har en ambition att göra det, och därmed blir klyftan väldigt 
stor mellan de redan införstådda skribenterna och läsarna som ska försöka förstå. 

Den största boven i dramat är förmodligen de abstrakta referenterna – men problemen i texterna 
sträcker sig längre än så. Det är inte bara nominalen som är abstrakta utan texterna innehåller även 
mindre frekventa verb och adjektiv som blir svåra för en andraspråksbrukare. Det var även svårt för 
deltagarna att förstå bildspråk och idiom, som exempelvis ett socialt skyddsnät i foldern. Resultatet av 
det här språkbruket blir att de som kanske i allra störst utsträckning berörs av innehållet i texterna, inte 
kan förstå det.  

I den sonderande intervjun med Sofia berättar hon att de försöker tänka på att skriva lättsamt men att 
de ändå vill kunna använda ord som struktur och intersektionalitet. Hon jämför det med en 
vänsterpartist som använder ordet proletariat. Självklart får Feministiskt initiativs skribenter använda 
vilka ord de vill, men jag tror dessvärre inte att jämförelsen verifierar rätten att göra det eftersom just 
ett ord som proletariat förmodligen också är svårt att förstå för många läsare. Att skriva om 
tillgänglighet på ett otillgängligt sätt eller att skriva om migration på ett sätt som migranter har svårt 
att ta till sig kan knappast anses vara ändamålsenligt. En stor målgrupp diskvalificeras därmed från att 
ens ta till sig innehållet i texterna, än mindre kan de ta ställning till det vilket kan bidra till att partiet 
tappar potentiella väljare. Detta ligger i linje med Frick & Malmström (1978) som menar att en 
bristande ordförståelse kan innebära ett hot mot demokratin. Både Emma och Sofia påpekar dock i de 
sonderande intervjuerna att de försöker arbeta för att texterna inte ska ha ett alltför akademiskt språk. 
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Det här visar på en medvetenhet som i sin tur pekar i riktning mot en positiv utveckling av partiets 
texter där texterna kan bli lättare att förstå.  

Den rådande diskurs, eller det bestämda sätt att tala om och förstå världen (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:7), som Feministiskt initiativs texter skapar framstår i undersökningen som tämligen 
akademisk och svårgenomtränglig. Det är också en politisk diskurs med hög abstraktionsgrad som 
genom sitt språkbruk reproducerar en ”politisk norm”. Diskurser uppstår inte av sig själva, utan de 
skapas av mänskliga handlingar och är föränderliga. Winther Jørgensen & Phillips menar att diskurser 
skapar betydelser i den fysiska verkligheten (2000:15). Jag menar att det är viktigt för Feministiskt 
initiativ att ta ansvar för den diskurs de verkar i och även bidrar till att skapa. Om det är som Winther 
Jørgensen & Phillips (2000:15) menar, så skapas verkligheten till stor del av språkliga 
representationer. De språkliga val som skribenterna på Feministiskt initiativ gör är alltså med och 
skapar verkligheten. Trots att de undersökta texterna har skrivits av olika skribenter är de relativt 
homogena. Det stärker teorin om att det finns en rådande diskurs som texterna skapas i och som bidrar 
till texternas utformning. Studiens resultat visar att Feministiskt initiativ realiserar sin inkluderande 
agenda i ganska låg grad i de undersökta texterna. Detta beror på att språkbruket i texterna är så 
avancerat att det står i vägen för förståelsen. Den föreskrivna inkluderande politiken kanske till och 
med skapar en exkluderande diskurs – och det kan väl inte rimligen vara meningen?  

7.4 Min position som forskare 
Jag valde de två texterna i tron om att webbtexten skulle vara svår och att foldern skulle vara relativt 
lätt för andraspråksbrukarna att läsa och förstå. I jämförelse med varandra så verkar det antagandet 
stämma. Dock var foldern också så full av svåra ord att ”det enkla” med kortare meningar, kortare 
stycken, fler mellanrubriker och så vidare inte räckte för att göra texten lätt att förstå. Jag som forskare 
måste vara medveten om min position och mina privilegier. Jag har svenska som förstaspråk och har 
studerat genusvetenskap. För mig är således de undersökta texterna inte helt främmande. Det innebär 
att jag inte har något större problem med att läsa dem, även om inte jag heller förstår allt som står i 
dem. Mitt initiala antagande som baserades på en översiktlig analys av texterna var därför lite naivt. 
Genom användartesterna visade det sig att texterna var svårare än jag trodde. Jag vill rikta ett stort tack 
till deltagarna i studien som hjälpte mig att få syn på sådant som jag inte från början kunde se utifrån 
mitt akademiska perspektiv.  

7.5 Förslag på förbättringar 
Det finns flera sätt att förenkla texterna för läsaren. I enlighet med resultatet i Gunnarssons studie 
(1982) som visar att läsare föredrar anpassade texter, rekommenderar jag skribenterna i Feministiskt 
initiativ att göra en tydligare anpassning efter de utifrån den inkluderande agendan tänkta mottagarna. 
Holmegaard (2007) visar att långa ord som till exempel betydelsetunga substantiv försvårar läsningen. 
Den här undersökningens resultat visar också att de ord som vållar stora problem är just långa, 
betydelsetunga substantiv som ofta betecknar en abstrakt referent. Att minska texternas 
abstraktionsgrad skulle förmodligen vara ett bra sätt för Feministiskt initiativ att öka begripligheten i 
sina texter. Gällande långa, betydelsetunga substantiv kan skribenten antingen byta ut ordet till något 
lättare, använda ordet men förklara det i texten eller skriva en ordlista på samtliga svåra ord som 
förekommer i texten. Det här ligger i linje med exempelvis Furberg (2010) som definierar svåra ord 
som sådana som försvårar läsningen och Furbergs rekommendation är att sådana ord förklaras. Om det 
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i stället rör sig om mindre frekventa vardagliga ord är mitt förslag att skribenten byter dem till mer 
frekventa vardagliga ord.  

Deltagarna berättade i intervjuerna att de helst lär sig mer om olika partier via partiernas hemsidor. Det 
här pekar mot att det är viktigt för Feministiskt initiativ, så väl som andra partier, att ha tillgängliga 
texter på webben. Feministiskt initiativ skulle förmodligen tjäna på att dels skriva om sina texter till 
enklare svenska, dels erbjuda texter på andra språk. Att införa funktionen talande webb skulle också 
kunna underlätta så väl för andraspråksbrukare som för personer med nedsatt syn. Det här kan 
jämföras med att deltagarna i den studie Hanell (2009) genomförde berättar att de gärna vill se 
ordlistor, webbassistenter och till viss del lättlästa texter, men inte på bekostnad av den egna 
språkutvecklingen. 

En språklig policy kan hjälpa skribenterna att skapa tydligare texter. En policy skulle dessutom 
förmodligen vara användbar med tanke på att partiet växer så fort. Det innebär många nya aktiva 
medlemmar som skriver texter och som kan tänkas behöva stöd i sitt skrivande. En policy skulle 
kunna bidra till att texterna som produceras blir lättare att förstå, även för andraspråksbrukare som 
kanske inte är så välbekanta med politiska texter på svenska. Införandet av en policy behöver inte 
innebära att alla skribenter ska skriva likadant. Olika personer kan känna igen sig i eller tilltalas av 
olika typer av texter vilket öppnar för en bred representation av väljare. 

Eventuellt är det så att innehållet i texterna är så pass komplicerat att det inte lämpar sig för enbart 
skriven text. Kanske skulle innehållet tjäna på att kommuniceras på något annat sätt. Ett sätt är att 
använda bildspel med tillhörande texter där text och bild kan förtydliga varandra och visualisera 
abstrakta sammanhang (Holšánová 2010:53–54). Ett annat sätt är att använda informationsgrafik som 
kan förklara komplexa sakförhållanden (Holšánová 2010:38). Dylika insatser är eventuellt avhängiga 
av att partiet har mer resurser att använda till kommunikation, exempelvis genom partistöd. De 
språkliga förändringarna borde däremot inte behöva bli så kostsamma för partiet och skulle således 
kunna vara ett bra första steg mot mer begripliga texter. 

7.6 Framtida forskning 
Det finns mycket framtida forskning att utföra på området offentlig kommunikation till 
andraspråksbrukare. Valmyndighetens hemsida skulle exempelvis kunna utgöra ett intressant underlag 
för analys, så väl i sin helhet som enskilda sidor – exempelvis sidan Det svenska valsystemet. I och 
med den här studien blir det också tydligt att en det skulle behövas en mer samhällsvetenskapligt 
inriktad studie av information om hur det svenska samhället fungerar, så väl information till nyanlända 
som till andraspråksbrukare som har varit i Sverige i några år. 

Jag skulle också gärna se en större studie med fler deltagargrupper med olika bakgrund som får testa 
samma text. Det här hade kunnat ge ytterligare intressanta insikter om läsförståelse vid läsning av 
politiska texter.  

Det hade även kunnat vara relevant att undersöka processtyper enligt den systemisk-funktionella 
grammatiken för att kunna säga ytterligare något om texternas abstraktionsgrad. Även detta hade 
kunnat göras till en större, kontrastiv studie där så väl Feministisk initiativs som andra partiers texter 
analyserades.  
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I en framtida studie skulle det också kunna vara intressant att göra en språkvetenskaplig analys av 
politiskt material ur ett intersektionellt perspektiv som tar hänsyn till flera maktaxlar som exempelvis 
funktionsförmåga och ålder.  

Avslutningsvis skulle det generellt sett behövas mer forskning om vuxna andraspråksbrukares läsning 
– framför allt deras förståelse av det de läser. Detta hade kunnat leda till tydligare riktlinjer för de som 
skriver offentliga texter som läses av en heterogen målgrupp. Inte minst hade detta varit till nytta för 
de som skriver politiska texter som riktar sig till potentiella väljare, eftersom det är av största vikt i en 
demokrati att medborgarna har möjlighet att förstå texterna. En större förståelse för vuxna 
andraspråkbrukares läsning hade kunna bidra till att fler människor inkluderas i den 
samhällsinformation som produceras.  

8 Sammanfattning och slutord 
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka om Feministiskt initiativ realiserar sin föreskrivna 
inkluderande politik i två av partiets texter som vänder sig till väljare. Av huvudsyftet följer två 
delsyften: att undersöka om Feministiskt initiativ har några språkliga strategier för att nå ut till 
andraspråksbrukare och att undersöka hur texterna fungerar för en person med svenska som 
andraspråk. Framför allt är jag intresserad av texternas begriplighet för en andraspråksbrukare som 
inte har fått rösta i ett svenskt val tidigare.  

Studiens material består av enkätsvar från en sonderande enkät, ljudupptagningar, anteckningar och 
transkriptioner från två sonderande intervjuer, en webbtext från nationella Feministiskt initiativ och en 
folder från Feministiskt initiativ Storstockholm, ifyllda ordförståelsetest och läsförståelsetest samt 
ljudupptagningar, anteckningar och transkriptioner från intervjuer med andraspråksbrukare.  

Insamlandet av ovan nämnda material är studiens materialinsamlingsmetod. Studiens analysmetoder är 
en kombination av begriplighetsvariabler ur ett andraspråksperspektiv. Variablerna är valda utifrån 
den tidigare forskning som har gjorts om begriplighet och svenska som andraspråk. Jag utgår från de 
ord deltagarna markerade i ordförståelsetestet i mina analyser. Jag analyserar och kategoriserar alltså 
inte samtliga ord i texterna. Jag kategoriserar orden utifrån ordklass och anger hur många av dem som 
är sammansättningar. Vidare analyserar jag i hur stor utsträckning de ord som deltagarna markerar är 
abstrakta referenter, utifrån Edlings (2006) analyskategorier av nominala referenter: specifika, 
generella och abstrakta. Jag analyserar texternas ordvariationsindex som ett sätt att mäta texternas 
ordvariation och för att ge en indikation på texternas svårighetsgrad och läsbarhet. Med hjälp av 
webbverktyget valideratext.se räknar jag ut OVIX-värdet, mäter meningslängd och räknar antal ord i 
texten, antal unika ord samt hur många av orden som har fler än sex bokstäver och därmed räknas som 
långa ord.  

Resultaten visar att Feministiskt initiativ saknar en språkpolicy inför valet 2014. Det som 
karaktäriserar texterna språkligt är många betydelsetunga substantiv, varav de flesta betecknar 
abstrakta referenter. Detta gör texterna i sin helhet abstrakta. Texterna har också en stor ordvariation 
där merparten av orden har fler än sex bokstäver och klassas således som långa ord. En stor del av de 
ord som deltagarna markerade som svåra var sammansättningar. Det är de ovan nämnda aspekterna 
som bidrar till de största begränsningarna för texterna ur ett andraspråksperspektiv. Resultatet 
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bekräftar tidigare studier som har gjorts gällande begriplighet (Gunnarsson 1982, Furberg 2010), 
abstrakthet (Edling 2006, Hallesson 2011) och andraspråkbrukares läsförståelse (Enström 2004, 
Holmegaard 2007, Bresche 2012). Avsaknaden av en språklig policy kan vara en bidragande orsak till 
att texterna har ett så pass avancerat språk. Det finns flera förbättringar som kan göras för att förenkla 
texterna ur ett andraspråksperspektiv. Exempel på förbättringar är att anpassa texterna mer för de 
tänkta läsarna genom att ersätta abstrakta betydelsetunga substantiv med enklare ord eller använda 
ordet men vara noga med att förklara det i texten. Skribenterna skulle också kunna skapa en ordlista 
med samtliga svåra ord som förekommer i texten. Ytterligare en förbättring skribenterna kan göra är 
att byta ut mindre frekventa vardagliga ord mot mer frekventa vardagliga ord. De här åtgärderna skulle 
kunna minska texternas abstraktionsgrad. En språklig policy kan vara behjälplig för skribenterna i 
arbetet med att skapa tydligare texter. Förutom att skriva om de befintliga texterna till enklare svenska 
skulle Feministiskt initiativ förmodligen tjäna på att erbjuda texter på andra språk. Att införa 
funktionen talande webb är ett annat sätt att underlätta så väl för andraspråksbrukare som för personer 
med nedsatt syn. Eventuellt är det så att innehållet i texterna är så pass komplicerat att det inte lämpar 
sig för enbart skriven text. Kanske skulle innehållet tjäna på att kommuniceras med bildspel med 
tillhörande texter där text och bild kan förtydliga varandra och visualisera abstrakta sammanhang. Ett 
annat sätt är att använda informationsgrafik som kan förklara komplexa sakförhållanden.  

Min slutsats är att den inkluderande agendan realiseras i ganska låg grad i de studerade texterna. 
Texternas komplicerade språk och höga abstraktionsgrad skapar en snarast exkluderande diskurs, där 
bland andra andraspråksbrukare riskerar att stängas ute.  

Framtida forskning skulle, som nämnt i kapitel 7.7 kunna handla om vuxna andraspråkbrukares 
läsning och förståelse av fler typer av samhällsinformation. Det hade även varit intressant att 
ytterligare undersöka abstraktionsnivån i politiska texter som vänder sig till väljare, exempelvis med 
analysverktyg från den systemisk-funktionella grammatiken. 

Det är supervalår i år och då borde alla medborgare ha rätt att kunna förstå information från de olika 
partierna. Det här gäller så väl andraspråksbrukare som personer som har svenska som förstaspråk, 
eftersom det inte enbart är andraspråksbrukare som har problem med att ta till sig krångliga texter. För 
att inte äventyra demokratin är det viktigt att politiska partier blir medvetna om sitt ansvar som 
textproducenter och i förlängningen som producenter av olika diskurser. Den diskurs Feministiskt 
initiativ realiserar tenderar att bli exkluderande eftersom språkbruket i texterna är så avancerat att det 
står i vägen för förståelsen. Läsaren får med andra ord svårt att se betydelsen för alla ord.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Sonderande enkät 
 

Enkät om Feministiskt initiativs externa kommunikation 

Jag skriver en kandidatuppsats i svenska på språkkonsultprogrammet på Stockholms universitet. Jag 
kommer att göra en studie av något av Feministiskt initiativs material ur ett andraspråksperspekiv. Allt 
deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Allt insamlat material avidentifieras 
enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 
www.vr.se. Du når mig på kalle.k.persson@gmail.com om du har några frågor. 

  

1. Vad har Fi för material – foldrar, bloggar, nyhetsbrev och så vidare, som riktar sig till 
väljarna? 

 

2. Är det något av det externa materialet som särskilt riktar sig till förstagångsväljare? (Såväl de 
som nyss har fyllt 18 som nya svenska medborgare.) Om ja, vilket eller vilka? 

 

3. Är det något av det externa materialet som du tycker skulle vara särskilt intressant att 
undersöka i en språklig studie? Om ja, vilket eller vilka? 

  

4. Är det något av det externa materialet som du tycker skulle vara intressant att undersöka ur 
ett andraspråksperspektiv? Om ja, vilket eller vilka? 

  

5. Har Fi någon uttalad policy för sin externa kommunikation? Var finns den (digitalt, i 
pappersform)? 

  

  

  

Tack för ditt deltagande! 

Kalle Persson  
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Bilaga 2 – Webbtext: En feministisk politik 
En feministisk politik 

Feministiskt initiativ finns i politiken för att tillföra den saknade dimensionen. 

Maktordningar samverkar 

Det handlar om en dimension som problematiserar och utmanar könsmaktsordningen, 
heteronormativiteten och dess samverkan med andra maktordningar som tillsammans skapar 
könsordningens fundament. Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar 
utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra, oberoende 
av kön, könsidentitet, ålder, funktionsduglighet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller 
medborgarskap. 

Antidiskriminering är inget särintresse – diskriminering sker överallt 

För att uppnå vårt mål måste vi sätta antidiskriminering i fokus för det politiska arbetet. Den 
strukturella diskrimineringen genomsyrar varje del av samhället och kan därför inte ses som ett 
”särintresse”. Normer och strukturer underordnar vissa grupper systematiskt, medan andra 
privilegieras. Könsordningen skapar strukturer som tilldelar kvinnor och män olika positioner både i 
det privata och i det offentliga rummet. Fokus på kvinnors villkor betyder inte att vi anser att alla 
kvinnor är lika eller att könsmaktsordningens mekanismer får samma konsekvenser för alla. Tvärtom 
bygger vår analys på insikten om att faktorer som etnicitet, klass, trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionalitet och ålder ger underordningen olika dimensioner. Det är ett faktum som måste 
problematiseras och hanteras politiskt. 

Klassanalysen räcker inte! 

Inom den traditionella partipolitiken är klass det grundläggande analysverktyget för att förstå 
samhällets strukturer. Klassbegreppet är alltför begränsat och förmår inte belysa de patriarkala, 
heteronormativa och rasistiska strukturerna som fördelar resurser och inflytande ojämlikt i Sverige och 
i världen. Därför blir det också självklart att en feministisk politik handlar om global rättvisa. 
Västvärldens kolonialism fortsätter prägla relationerna mellan världens olika länder och detta drabbar 
särskilt kvinnor. Av de personer i världen som lever i extrem fattigdom är 70 procent kvinnor. Den 
orättvisa fördelningen av resurser och att vi förstör vår miljö är problem som hänger ihop. Västvärlden 
står för 80 procent av de historiska växthusgasutsläppen. Vi behöver därför problematisera 
tillväxtdoktriner och tala om riktig klimatpolitik och fördelningspolitik istället för att fokusera på 
individuella lösningar. 

En jämlik, jämställd och rättvis värld 

Samarbete med folkrörelser över nationsgränser är nödvändigt för att skapa en jämlik, jämställd och 
rättvis värld. Utvecklingen kan vändas om vi omedelbart inför åtgärder för ett rättvist och hållbart 
samhälle. Genom att inte acceptera diskriminering och genom att utgå från ett tydligt feministiskt 
maktperspektiv, där resurser omfördelas så att de kommer alla lika mycket till del, vill Feministiskt 
initiativ tillföra en ny dimension till politiken. Detta kräver strukturella, omfattande och omedelbara 
förändringar. 
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Bilaga 3 – Folder från Feministiskit initiativ 
Storstockholm 
Utkast 3 till allmän folder 

Framsida: 

Feministiskt initiativ – en ny dimension i politiken 
 

Insida: 

En feministisk stad är en tillgänglig stad 
Feministiskt initiativ går till val på mandatet att driva en feministisk och antirasistisk 

politik. Vi är den röst som står upp för mänskliga rättigheter och mot alla former av 

diskriminering. 

 

Fi Storstockholm driver en feministisk politik för hela länet. 

 

Vi vill verka för ett öppet, tryggt och tillgängligt samhälle för alla. 

 

insida: 

Fem viktiga frågor för oss 
Välfärd 

Fi Storstockholm vill verka för en stad med ett starkt socialt skyddsnät där välfärden är 

likvärdig för alla, oavsett i vilken stadsdel man bor. I ett feministiskt samhälle går inte 

skattepengar ner i privata fickor. Istället går den vinst som en verksamhet gör till att 

förbättra kvalitet och arbetsvillkor. 

 

Medborgardemokrati 

Viktigt för den kommunala demokratin är att politiken kommer närmare invånarna. Fi 

Storstockholm ska verka för att alla politiska beslut förankras hos de invånare som frågan 

berör. 

 

Kultur 

Kultur och demokrati går hand i hand. Därför ska Fi Storstockholm satsa på ett ökat kulturliv 

med fler platser för kulturella uttryck, inte minst utanför innerstaden. 

 

Stadsplanering 
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Fi Storstockholm vill bygga bort bostadsbristen med hyresrätter. Vi har också en vision 

om en stad där alla invånare ska kunna nå samhällsservice, mataffärer, förskola och skola, 

bibliotek, grönområden och vårdcentral på mindre än 15 minuter, utan att behöva ta bilen. 

 

Migration 

Feministiskt initiativs vision är en värld utan gränser. Vi ska verka för att Stockholm 

blir en fristad för papperslösa och där nyanlända får snabb hjälp med ett eget boende, 

undervisning i svenska, information om svenska samhällsförhållanden och stöd för att ta sig 

ut i arbetslivet. 

 

Baksida: 

Vill du veta mer om Fi Storstockholms politik? 
 

Gå in på vår hemsida eller mejla oss. På vår blogg Den rosa staden skriver vi om den aktuella 

politiken. 

 

www.fistorstockholm.se 

stockholm@feministisktinitiativ.se 

www.denrosastaden.com 

 

Rösta på Fi Storstockholm 

Vi ställer upp i: 

• Stockholms läns landsting 

• Stockholms stad 

• Värmdö kommun 

• Solna stad 

 

Bli medlem 

Fler medlemmar ger större tyngd. Du behövs! Besök feministisktinitiativ.se och följ 

instruktionerna, eller smsa fimedlem förnamn efternamn kommun e-post till 72550 så 

betalar du 50 kr via din mobilfaktura. 

 

Ge ett bidrag 

Vi har inget partistöd, utan bygger vårt politiska arbete på gåvor och medlemsavgifter. Stöd 

Fi Storstockholm genom att sätta in valfri summa på plusgirokonto 30 29 31-1. Skriv ”Gåva”. 
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Bilaga 4 – Läsförståelsetest till 
andraspråksbrukare 
Text 1: Webbtext ”En feministisk politik” 

1. Vilken är ”den saknade dimensionen” som Feministiskt initiativ vill föra in i politiken? 

2. Vad betyder det att maktordningar samverkar? 

3. Vad betyder problematisera? 

4. Vad betyder könsordningens fundament? 

5. Vad betyder det att antidiskriminering inte är ett särintresse? 

6. Vilket är Feministiskt initiativs mål? 

7. Vem eller vilka menar Feministiskt initiativ är underordnade i samhället? 

8. Vem eller vilka menar de är överordnade i samhället? 

9. Vad tycker Feministiskt initiativ om begreppet klass? 

10. Vem eller vilka drabbas hårdast av fattigdom i världen? 

11. Hur vill Feministiskt initiativ lösa miljöproblemen? 

12. Hur vill Feministiskt initiativ skapa en jämställd värld? 

 

Text 2: Folder 

1. Vad betyder det att Feministiskt initiativ har ”en feministisk politik”? 

2. Vad betyder ”länet”? 

3. Vad betyder ”ett starkt socialt skyddsnät”? 

4. Vad tycker Feministiskt initiativ att pengar från skatten ska gå till? 

5. Var vill Feministiskt initiativ satsa på platser för kultur? 

6. Hur menar Feministiskt initiativ att man ska kunna ta sig till vårdcentralen, biblioteket och så 
vidare? 

7. Vad betyder samhällsservice? 

8. Vad innebär det att ”Stockholm ska vara en fristad för papperslösa”? 

9. Var kan man rösta på Feministiskt initiativ Storstockholm? Ringa in! 
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Bilaga 5 – Intervjufrågor till andraspråksbrukare 
 

Intervjufrågor till andraspråksbrukare 

Om dig 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vad gör du på dagarna? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du varit i Sverige? 

Vilket land har du växt upp i? 

Vilket är ditt förstaspråk? 

Hur länge har du läst svenska? 

Vilka andra språk kan du? 

 

Om att rösta 

Har du rösträtt i Sverige? 

Har du röstat i ett svenskt val tidigare? 

Kommer du att rösta i EU-valet i maj? 

Kommer du att rösta i riksdagsvalet i september? 

Vet du vad du ska rösta på? 

Hur får man reda på hur valet går till? 

Hur får man reda på vad olika partier står för? 

På vilket sätt vill du ta del om information om politik? Läsa på hemsidor, läsa tidningar, kolla på 
filmer, på Facebook? 

 

Om texten 

Berätta vad text 1 handlade om! 

Berätta vad text 2 handlade om! 

Var det något som var svårt att förstå i texten? Vad i så fall? 

Var det något som var lätt att förstå i texten? Vad i så fall? 

Något annat som du vill berätta? 
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Bilaga 6 – Tabell över markerade ord 
De ord som deltagarna markerade som Förstår inte är markerade med ett F i tabellen. Ord som 
deltagarna markerade som Osäker på är markerade med ett O i tabellen. Om deltagaren inte har 
markerat ordet är rutan tom. I sista kolumnen finns en summering av antal deltagare som markerade 
respektive ord. 

Text 1 – Webbtexten En feministisk politik 

 

Ord Asenath Baano Chyou Deepika Eyob 

Sammanlagt 
antal 
markeringar 

1 feministisk    O F 2 

2 tillföra    F  1 

3 Dimension, dimensionen, 
dimensioner 

F  F,O   2 

4 Maktordningar F  F   2 

5 Könsmaktsordningen F  O F O 4 

6 heteronormativiteten   F F F 3 

7 samverkan    F  1 

8 skapar    F  1 

9 könsordningen F  O, F F  3 

10 fundament   F   1 

11 samhällsbygge  F    1 

12 potential   F   1 

13 könsidentitet    O  1 

14 ålder  F    1 

15 funktionsduglighet  F F   2 

16 trosuppfattning   F F F 3 

17 hudfärg  F    1 

18 etnicitet   F   1 
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19 antidiskriminering   F   1 

20 särintresse F  F O F 4 

21 diskriminering, 
diskrimineringen 

F, O  F,O   2 

22 uppnå    O  1 

23 genomsyrar   F O  2 

24 Normer   F   1 

25 priviligeras O  F F  3 

26 positioner O     1 

27 offentliga    F  1 

28 Fokus   F   1 

29 anser    F  1 

30 konsekvenser   F   1 

31 Tvärtom     O 1 

32 funktionalitet   F   1 

33 underordningen O     1 

34 problematiserar, 
problematiseras, 

problematisera 

F  F, O F  3 

35 hanteras    F  1 

36 Klassanalysen   F F  2 

37 grundläggande O     1 

38 analysverktyget O  F F  3 

39 klassbegreppet    F F 2 

40 belysa O  F   2 

41 patriarkala   F F F 3 
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42 heteronormativa   F F F 3 

43 rasistiska O     1 

44 strukturer, strukturerna O  F   2 

45 resurser   F   1 

46 ojämlikt    O  1 

47 kolonialism   F   1 

48 prägla   F F F 3 

49 drabbar    F  1 

50 extrem O  F   2 

51 fattigdom O   O  2 

52 växthusgasutsläppen F  O F F 4 

53 tillväxtdoktriner   O F  2 

54 fokusera F  F   2 

55 individuella F  F   2 

56 jämlik    O  1 

57 jämställd    O  1 

58 nationsgränser   F O  2 

59 nödvändigt    O  1 

60 omedelbart F  F F F 4 

61 åtgärder F  F  F 3 

62 acceptera O     1 

63 feministiskt F     1 

64 maktperspektiv F  O F F 4 

65 omfördelas   F F  2 

66 initiativ   F   1 
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67 strukturella F  F   2 

68 omfattande F  F  F 3 

69 omedelbara F  F F F 4 

70 förändringar F  F   2 

 Summa markeringar: 30 4 45 35 16  

 Summa antal ord: 70       

 

Text 2 – Folder från Feministiskt initiativ Storstockholm 

 

Ord Asenath Baano Chyou Deepika Eyob 

Sammanlagt 
antal 
markeringar 

1 Feministiskt   O F  2 

2 initiativ   F O  2 

3 tillgänglig, tillgängligt   F O  2 

4 mandatet    F  1 

5 antirasistisk   F   1 

6 mänskliga   F   1 

7 driver   F   1 

8 länet    O  1 

9 skyddsnät  F  O  2 

10 likvärdig F O    2 

11 oavsett F   F  2 

12 vinst   F   1 

13 verksamhet  O F   2 

14 kvalitet   F   1 
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15 Medborgardemokrati   F O  2 

16 förankras O F F F  4 

17 satsa   F F  2 

18 ökat    F  1 

19 uttryck   F   1 

20 innerstaden O     1 

21 bygga bort 
bostadsbristen med 
hyresrätter 

 O  F  2 

22 vision F F    2 

23 nå (verb)    F  1 

24 samhällsservice    F  1 

25 gränser    O  1 

26 nyanlända   F   1 

27 samhällsförhållanden   O O  2 

28 medlem, medlemmar   O   1 

29 tyngd   O   1 

30 partistöd   F O  2 

31 gåva, gåvor F  F O  3 

32 valfri F  F   2 

33 summa   O   1 

34 plusgirokonto F  O   2 

 Summa markeringar: 8 6 22 18 0  

 Summa antal ord: 34       
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Bilaga 7 – Tabell över ordklasser 
 
Ordklasser bland de markerade orden i webbtexten 

 Substantiv Verb Adjektiv Adverb 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

analysverktyget 
antidiskriminering 
dimension 
diskriminering/-en 
etnicitet 
fattigdom 
feministiskt initiativ 
fokus 
fundament 
funktionalitet 
funktionsduglighet 
förändringar 
heteronormativiteten 
hudfärg 
klassanalysen 
klassbegreppet 
kolonialism 
konsekvenser 
könsidentitet 
könsordningen 
könsmaktsordningen 
maktordningar 
maktperspektiv 
nationsgränser 
normer 
positioner 
potential 
resurser 
samhällsbygge 
samverkan 
strukturer/-na 
särintresse 
tillväxtdoktriner 
trosuppfattning 
underordningen 
växthusgasutsläppen 
ålder 
åtgärder 

acceptera 
anser 
belysa 
drabbar 
fokusera 
genomsyrar 
hanteras 
omfördelas 
priviligieras 
problematiser/-a/-ar/-as 
prägla 
skapa 
tillföra 
uppnå 

extrem 
feministisk 
grundläggande 
heteronormativa 
individuella 
jämlik 
jämställd 
nödvändigt 
offentliga 
ojämlikt 
omedelbara 
omedelbart 
omfattande 
patriarkala 
rasistiska 
strukturella 
 
 
 
 
 

tvärtom 
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Ordklasser bland de markerade orden i foldern 

 Substantiv Verb Adjektiv Preposition 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Feministiskt intitativ 
gåva, gåvor 
gränser 
innerstaden 
kvalitet 
länet 
mandatet 
medborgardemokrati 
medlem/-mar 
nyanlända 
partistöd 
plusgirokonto 
samhällsförhållanden 
samhällsservice 
skyddsnät 
summa 
tyngd 
uttryck 
verksamhet 
vinst 
vision 

bygga (bort bostadsbristen) 
driver 
förankras 
nå 
satsa 
 
 

antirasistisk 
likvärdig 
mänskliga 
tillgänglig, tillgängligt 
valfri 
ökat (particip) 
 
 
 
 

oavsett 
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Bilaga 8 – Referentanalys 
Referentanalys av de markerade orden i webbtexten 

Specifik Generell Abstrakt 

Feministiskt initiativ nationsgränser 
tillväxtdoktriner 
växthusgasutsläppen 

analysverktyget 
antidiskriminering 
dimension 
diskriminering/-en 
etnicitet 
fattigdom 
fokus 
fundament 
funktionalitet 
funktionsduglighet 
förändringar 
heteronormativiteten 
hudfärg 
klassanalysen 
klassbegreppet 
kolonialism 
konsekvenser 
könsidentitet 
könsmaktsordningen 
könsordningen 
maktordningar 
maktperspektiv 
normer 
positioner 
potential 
resurser 
samhällsbygge 
samverkan 
strukturer/-na 
särintresse 
trosuppfattning 
underordningen 
ålder 
åtgärder 
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Referentanalys av de markerade orden i foldern 

Specifik Generell Abstrakt 

Feministiskt intitativ 
innerstaden 
länet 
partistöd 
plusgirokonto 
 

gåva, gåvor 
nyanlända 
medlem/-mar 
summa 

gränser 
kvalitet 
mandatet 
medborgardemokrati 
samhällsförhållanden 
samhällsservice 
skyddsnät 
tyngd 
uttryck 
verksamhet 
vinst 
vision 
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