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Abstract 
Titel: Att ta del av en nyhet - hur fungerar det om du har måttlig utvecklingsstörning? 
Erfarenheter från deltagare i kursen Anpassad IT på Mora Folkhögskola 
 
Författare: Wille Johansson 
Journalistik, HT19, 2020 
Antal ord i uppsatsen: 13 657 
 
Problemformulering och syfte 
Personer med måttlig utvecklingsstörning kan tänkas möta flera svårigheter när de ska hitta 
och ta del av nyheter online. Svårigheterna kan vara tekniska, praktiska, ekonomiska och 
journalistiska. Uppsatsens syfte är att undersöka hur personer med måttlig 
utvecklingsstörning väljer ut och tar del av nyheter. De forskningsfrågor uppsatsen försöker 
besvara är; Hur hittar personer med måttlig utvecklingsstörning nyheter på nyhetssidor på 
webben? Vilka objekt på en nyhetssida eller i en nyhetslista lockar personer med måttlig 
utvecklingsstörning att klicka på en artikel för att läsa mer? På vilket sätt tar personer med 
måttlig utvecklingsstörning del av nyheter som de valt att läsa?  
 
Metod och material 
Studien har en experimentell ansats och använder aktivitetsteori som grund för analysen. 
Datainsamling har skett med hjälp av deltagande observation, fokusgrupp, intervjuer samt 
med inspelningar med hjälp av eyetracker-kamera. Det har resulterat i texter och filmer som 
analyserats kvalitativ och kvantitativt. Nio personer med måttlig utvecklingsstörning har 
medverkat tillsammans med ledare och stödpersoner från kursen Anpassad IT vid Mora 
Folkhögskola.  
 
Huvudresultat 
Personer med måttlig utvecklingsstörning har stora svårigheter att söka, hitta och ta del av 
nyheter. Stödjande teknik i form av möjligheten att prata in sökord, lyssna på texter eller att 
prata in kommentarer till nyheter saknas eller har stora brister. Valet av nyheter påverkas lätt 
av slumpmässiga associationer via bilder eller enstaka objekt i bilder eller ord i en rubrik 
 
Personer med måttlig utvecklingsstörning använder ofta bilder och rubriker för att välja 
nyheter. Om det finns en video väljer många att titta på den hellre än att läsa text. Bilder och 
video är en indragare för gruppen i stället för att, som tidigare forskning visat, vara något som 
används för att hålla läsaren kvar i en vald artikel.  
 
Nyhetskonsumtionen har i och med övergång från papper till digitalt blivit individualiserad 
för personer med måttlig utvecklingsstörning. Det har gjort att tidigare rutiner för gemensam 
nyhetsläsning har minskat. Personerna har svårt att avgöra vad som är en nyhet och är därmed 
osäkra på hur mycket nyheter de konsumerar.  
 
Den här gruppen har väldigt svårt att hantera betalväggar och många har inte heller råd med 
dessa prenumerationer. Detta påverkar främst åtkomsten till lokaljournalistiken.  
 
 
Nyckelord: Måttlig utvecklingsstörning, nyhetsval, nyhetskonsumtion, online, eyetracker 
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Introduktion och problemformulering 
Genom tidigare arbete har jag kommit i kontakt med personer med måttlig 
utvecklingsstörning och kunnat notera att det är en grupp i samhället som kan ha extra svårt 
att ta del av information. Även den svenska staten har uppmärksammat att personer med 
utvecklingsstörning, som är en intellektuell funktionsnedsättning, har särskilda svårigheter att 
ta del av nyheter. Genom Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) finansierar staten 
utgivningen av tidningen 8 Sidor, som vänder sig till personer med stora lässvårigheter 
(8sidor.se. 2020). Inom ramen för public service sänder Sveriges Television Nyheter på lätt 
svenska (SVT Play 2020) och Sveriges Radio har Klartext med nyheter på ett enklare språk 
(Sveriges Radio 2020).  
 
Den här uppsatsen undersöker hur personer med funktionsnedsättningen måttlig 
utvecklingsstörning (Norrman och Kylén, 1975) väljer ut och tar del av nyheter. Att ha en 
måttlig utvecklingsstörning innebär att man intellektuellt är mellan 3–8 år och det betyder att 
vissa i den här gruppen kan läsa medan andra inte kan det. Den grupp som deltagit i denna 
undersökning är unga vuxna, vilket innebär att de flesta är mellan 20–30 år. Det betyder att 
de har en vuxen persons erfarenheter men också att mycket i vardagen möter särskilda 
svårigheter.  
 
Funktionshinder kan förklaras med att en människa med kan ha avsevärda svårigheter att 
utföra en aktivitet på grund av en funktionsnedsättning (Termbank.socialstyrelsen.se 2020). 
För att aktiviteten ska kunna utföras måste den göras tillgänglig. Den definition av 
tillgänglighet som används i uppsatsen är hämtad från ISO 26800 (SIS, 2011): 

“Extent to which products, systems, services, environments and facilities 
can be used by people from a population with the widest range of 
characteristics and capabilities to achieve a specified goal in a specified 
context of use” 

En nyhet är någon form av händelse eller skeende. Håkan Hvitfelt har beskrivit en nyhet som:  

“En händelse har störst chans att uppmärksammas av och presenteras i 
nyhetsmedierna om den bl. a. är enkel och entydig, handlar om enskilda 
personer, är sensationell eller överraskande, berör olika slag av eliter, 
utspelas under kort tid men som del av ett tema samt är viktig och dessutom 
negativ” (Hvitfelt, 1985:17–18)  

En nyhet kan, utifrån ovanstående definitioner, sägas vara tillgänglig för personer med 
måttlig utvecklingsstörning om dessa personer kan: välja bland ett urval av nyheter, ta del av 
nyheten och förstå dess innehåll. I takt med att nyhetskonsumtion har blivit digitaliserad kan 
det tänkas att personer med måttlig utvecklingsstörning möter flera utmaningar när de vill ta 
del av nyheter ur nyhetsflödet. Utifrån min förförståelse av problemet och de diskussioner jag 
haft tycks personer med måttlig utvecklingsstörning möta ett antal utmaningar. En utmaning 
kan vara av teknisk karaktär: Att byta från papperstidning till skärm för nyhetsläsning innebär 
att man måste förstå hur olika apparater, som dator, surfplatta eller smart telefon fungerar och 
hur man via en webbläsare i dessa apparater får tag på nyheter. Nyheterna är dessutom 
publicerade på olika nyhetssidor där koncept, design och logik kan skilja sig. Jämfört med en 
papperstidning kan detta beskrivas som att abstraktionsgraden för att ta del av en nyhet har 
ökat och det finns undersökningar som visar att personer med utvecklingsstörning har 
svårigheter med den digitala interaktionen (Begripsam 2017).Tidningsläsning på papper kan 
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ha gått till enligt vissa procedurer och rutiner och när papper byts ut mot digital 
nyhetskonsumtion så kan denna praktik förändras. Att gå ut till brevlådan och hämta 
tidningen varje morgon eller om tidningen ligger på fikabordet på den dagliga verksamheten 
kan skapa en inramning för tidningsläsande som gör att det blir en rutin, som är lätt att 
upprepa varje dag. Det är också lätt att förstå att när det har kommit en ny papperstidning så 
har det också kommit nya nyheter. De digitala nyheterna finns där hela tiden. Det går att när 
som helst gå in på en nyhetssida och läsa nyheter. Nya nyheter lägger sig överst och det finns 
datum och klockslag. Även här kan abstraktionsgraden sägas ha ökat när vi gick från 
papperstidningar till digitala tidningar. Denna utveckling har beskrivits generellt (McQuail 
2010) men det är mindre känt hur den påverkar personer med måttlig utvecklingsstörning En 
utmaning kan också vara ekonomisk (FUB 2019). Det kan vara dyrt med prenumerationer 
och dyrt med olika apparater och internetabonnemang. 
 
Undersökningen är till sin karaktär kvalitativ och experimentell. Den består av fyra delar; 
deltagande observation, fokusgruppsdiskussion, intervjuer och analys av nyhetsval och 
nyhetsläsning med hjälp av eyetracker (Ehmke och Wilson, S. 2007). Aktivitetsteori har 
använts för att analysera interaktionen mellan läsaren och nyheten. Teorier för hur publiken 
väljer nyheter har använts för att analysera vilka objekt i en nyhet som skapar intresse för 
läsning. 

Syfte och frågeställningar 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur personer med måttlig utvecklingsstörning 
väljer ut och tar del av nyheter och diskutera hur de själva och personer i deras omgivning ser 
på möjligheter att ta del av nyheter. Detta kan sedan jämföras med hur andra grupper i 
befolkningen genomför samma process. 
 
En utgångspunkt för arbetet är att personer med måttlig utvecklingsstörning har speciella 
svårigheter att ta del av ett nyhetsflöde och att ur detta flöde välja ut och konsumera nyheter. 
Jag vill med denna uppsats studera denna process i detalj. 

Forskningsfrågor 
Den övergripande frågeställningen och syftet med uppsatsen är att undersöka hur personer 
med måttlig utvecklingsstörning väljer ut och tar del av nyheter.  
 
Uppsatsen söker svar på följande forskningsfrågor: 
 
Fråga 1: Hur hittar personer med måttlig utvecklingsstörning nyheter på nyhetssidor på 
webben? 
 
Fråga 2: Vilka objekt på en nyhetssida eller i en nyhetslista lockar personer med måttlig 
utvecklingsstörning att klicka på en artikel för att läsa mer? 
 
Fråga 3: På vilket sätt tar personer med måttlig utvecklingsstörning del av nyheter som de 
valt att läsa? 

  



7 

Bakgrund 

Utvecklingsstörning 
Utvecklingsstörning, eller Intellektuell funktionsnedsättning, som det också kallas delas in i 
tre nivåer; lindrig, måttlig och grav (Norrman och Kylén, 1975). Vid måttlig 
utvecklingsstörning är man på gränsen till att kunna läsa och skriva. Vissa kan inte läsa och 
skriva alls andra kan det men med svårigheter. En vuxen person i denna grupp kan ha en 
intellektuell förmåga som hos en person som är 3–8 år men med den vuxna personens 
erfarenheter av att ha levt länge. Personer i denna grupp har ofta svårigheter om saker blir för 
abstrakta, om svårighetsgraden är för hög eller om bakomliggande mönster och logiker inte 
hänger ihop. Organisationen FUB, som företräder personer med utvecklingsstörning förklarar 
de svårigheter en person kan ha så här (FUB 2020): 

“Den som har en utvecklingsstörning har problem med kognitionen. Det 
betyder att hen kan ha svårt att sortera ut vad som är viktigt och att komma 
ihåg. Det tar också längre tid att förstå och en del saker förstår hen aldrig. 

FUB slår också fast att “alla människor kan utvecklas och lära sig nya saker, under hela 
livet”. Andelen av personer med utvecklingsstörning i befolkningen beräknas vara ungefär en 
procent (National Center for Biotechnology Information, 2018). De flesta personer med 
utvecklingsstörning lever med mycket låga inkomster (FUB 2019). Många personer i denna 
grupp sysselsätts via så kallad daglig verksamhet och det är vanligt att de bor i så kallade 
gruppbostäder eller bor kvar hos sina föräldrar i vuxen ålder (Nordicwelfare.org. 2015). 

Att presentera digitalt innehåll för personer med utvecklingsstörning 
Hur en nyhet, eller vilken text som helt, är formulerad och presenterad kan spela stor roll för 
hur begriplig den uppfattas vara. I projektet Begriplig Text deltog personer med olika typer 
av svårigheter att läsa och formulerade krav på hur texter ska vara utformade1. I detta projekt 
framkom också att många personer med lässvårigheter tycks föredra innehåll presenterat som 
video före innehåll i form av text. I detta projekt gjordes en undersökning om vad personer 
med utvecklingsstörning tyckte gjorde en text lättläst och begriplig. 19 olika parametrar 
identifierades och svaren rangordnades efter vad personer med utvecklingsstörning ansåg 
viktigast (Johansson, 2019). För personer med utvecklingsstörning blev resultatet så här: 
 

1. Det ska gå att lyssna på texten 
2. Det viktigaste i texten ska komma först 
3. Att det finns en ingress 
4. Att det finns mellanrum mellan raderna 
5. Att det finns en rubrik som beskriver innehållet 
6. Att det finns mellanrum mellan stycken 
7. Att det finns bilder som förtydligar innehållet 
8. Att information även finns som film 
9. Att markera viktiga ord med fet stil 
10. Att de första orden i ett nytt stycke är fetmarkerade 
11. Att undvika förkortningar 
12. Att låta bli att avstava ord 

 
1 https://www.begripligtext.se 
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13. Att storleken på bokstäver inte är för liten 
14. Att raderna är korta 
15. Att texten är kort 
16. Att långa texter är sammanfattade 
17. Att rada upp information i punktlistor 
18. Att det finns mellanrubriker som förklarar innehållet 
19. Att det finns breda marginaler 

 
FUB har valt att i sin tidning Unik spegla artiklar så att det finns två versioner av tidningen 
och då även två versioner av de ämnen som tas upp i tidningen (Bilaga 1). Det möjliggör för 
redaktionen att vända sig till två målgrupper men kräver att varje ämne beskrivs på två olika 
sätt, där den version som vänder sig till personer med utvecklingsstörning har lägre 
abstraktionsnivå men tar upp samma ämne som den version som vänder sig till alla läsare. 

Anpassad IT vid Mora folkhögskola 
Anpassad IT är ett projekt och en kurs vid Mora Folkhögskola (Sikta.nu 2020). I denna kurs 
deltar personer med måttlig utvecklingsstörning och lär sig att bli digitalt kompetenta 
medborgare. De samlas under fyra dagar varje månad och gör sedan uppgifter på hemmaplan 
under den mellanliggande perioden. Den grupp jag samarbetat med kallas 
Erfarenhetsexperterna. De är för närvarande inblandade i projektet DigiJag som ska utveckla 
en digital lärplattform för personer med måttlig utvecklingsstörning (DigiJag 2020). Genom 
sin medverkan i kursen är dessa personer skolade i att använda digitala verktyg och att testa 
digitala lösningar. Arbetet med Anpassad IT leds av en projektledare med lång erfarenhet av 
nätpedagogik och specialpedagogik, en IT-expert som är specialiserad på anpassningar och 
hjälpmedel för personer med utvecklingsstörning samt ett antal stödpersoner, vars uppgift är 
att stödja, mediera, deltagarnas användning av datorer, surfplattor och smarta telefoner i syfte 
att använda internet. Gruppen har prioriterat vad som är viktigast för dem att kunna göra på 
nätet: 

● Söka via Google 
● Skicka e-post via programmet Easy Mail 
● Använda Youtube 
● Kommunicera via Skype 

Gruppens arbete finns dokumenterat i filmerna Att vara en digital medborgare (Mora 
Folkhögskola, 2019a), Att få vala delaktig (Mora Folkhögskola, 2019b), och Digitala 
möjligheter (Mora Folkhögskola, 2019c)  
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Teoretisk grund och tidigare forskning  
De teoretiska grunderna för uppsatsen är teorier om varför nyheter blir lästa och hur 
sammanhanget, kontexten, kan påverka nyhetsläsning. Nyhetsläsning ses här som en aktivitet 
och studeras med hjälp av Aktivitetsteori. 

Aktivitetsteori 
För att analysera deltagarnas interaktion mellan nyhetsmediet och nyheten används 
Aktivitetsteori. Denna teori utgår från arbete av den ryske forskaren Vygotsky och har 
vidareutvecklats av Engeström (Yamagata-Lynch, 2010). Vygotsky och senare Engeström 
menar att mänskligt medvetande uppstår i en interaktion med andra människor, den 
omgivande miljön och i samspel med olika föremål. Detta kallade Vygotsky för “mediated 
action”. Centralt i detta tänkande är att man analyserar det man studerar med hjälp av 
aktivitetssystem. Zurita och Nussbaum förklarar de olika delarna i denna teori (se figur 2 
nedan), med hjälp av ett aktivitetssystem (Zurita och Nussbaum, 2007:215). 
 

 
Figur 1. Engeströms modell för aktivitetsteori, förklarad av Zurita och Nussbaum. 

Översatt till denna uppsats handlar det om: 

● Subject: Personer med måttlig utvecklingsstörning som tar del av nyheter. 
● Object: En nyhetsartikel. 
● Outcome: Det önskade resultatet är att personen hittar och förstår för hen intressanta 

nyheter. 
● Tools: Var förr i tiden en papperstidning men har idag ersatts av dator, surfplatta eller 

smart telefon. I denna utrustning finns en så kallade webbläsare (browser) och på de 
aktuella nyhetssidorna finns funktioner i form av navigering, sökfunktioner etc. 

● Rules: Kan vara att det finns höga eller låga förväntningar på att personer med måttlig 
utvecklingsstörning bör “hänga med” i nyhetsflödet, att vissa nyheter är olämpliga för 
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gruppen att ta del av eller att journalister drar sig för att skriva om eller intervjua 
denna grupp, varvid dessa personer sällan hittar nyheter om och med dem själva. 

● Community: Kan vara att nyheterna läses i grupp eller individuellt. 
● Division of labour: Kan vara att individen eller en stödperson till individen tar 

initiativ till läsning. 

Modellen har senare förenklats av Hedvall i den så kallade Aktivitetsdiamanten, presenterad i 
Figur 2 (Hedvall, 2009), där människan (subjektet) interagerar med objekt via mänskliga, 
naturliga miljöer och av människan skapade föremål för att åstadkomma ett resultat. 

 
Figur 2. Hedvalls aktivitetsdiamant.  

Aktivitetsteori gör det möjligt att i detalj granska vad som händer då en människa utför en 
aktivitet. 

Faktorer som påverkar valet av nyheter 
Processen för hur publiken väljer media och artiklar och varför de gör det kan beskrivas från 
ett redaktionellt perspektiv, hur journalister tänker och hur de värderar vad som är nyheter. 
Den kan också beskrivas från nyhetskonsumentens perspektiv. Denis McQuail beskriver 
nyhetskonsumenten som en aktör, som aktivt väljer bland medier och innehåll: 

“...since being in the audience not only is the result of personal choice, but 
also depends on what is available to choose from, our social milieu or 
lifestyle, and the circumstances and the moment” (McQuail, 2010:430). 

Enligt McQuail kan det finnas en rad olika förklaringar till varför vi väljer vissa medier och 
vissa nyheter. En förklaring kan vara strukturell. Vi väljer utifrån det som kallas mediasystem 
så att vi till exempel alltid tittar på nyheter på TV. Enligt den förklaringsmodellen styr 
mediesystemet vad vi konsumerar. En annan förklaringsmodell är funktionell. Det är de 
personliga behoven och önskemålen som styr och en tredje förklaringsmodell är mer 
kontextuell. I denna modell är det de sammanhang individen befinner sig i som styr valet av 
nyheter. Enligt McQuail förändras användarmönster långsamt men de kan till exempel 
påverkas av ett teknologiskt skifte eller av andra starka strömningar i samhället. Mot dessa 
långsamma förändringar kan ställas den dagliga variationen i nyhetsutbudet som är mycket 
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skiftande med snabba växlingar i vad som publiceras och vad publiken tar del av. De två 
kraftfullaste påverkansfaktorerna för mediekonsumtion är enligt McQuail mediasystemet:  

“the relatively constant array of channels, choices and content that is 
available in a given time and place” (McQuail, 2010:431) 

och sociala faktorer:  

“such as those of education, income, gender, place of residence, position in 
the life-cycle, and so on” (McQuail, 2010:431).  

McLeod och McDonald beskriver det som att individer har en “media orientation” som byggs 
upp av dimensionerna; “Time spent, exposure to particular content, degree of reliance, level 
of attention, and motivation for use” (McLeod och McDonald, 1985). En ofta använd teori 
för att analysera hur användare väljer medier och nyheter och utifrån det får olika behov 
tillfredsställda genom “belöningar” är “Uses and gratification” (gratifications), utvecklad av 
bland andra McQuail men också Katz, Blumler och Gurevitch (Katz, Blumler, och Gurevitch, 
1973). Belöningarna kan vara skiftande men de kan till exempel vara känslomässiga, 
avkopplande, socialiserande eller lärande. 
 
Det kan ha betydelse för människors val av nyheter att det i nyhetsutbudet finns nyheter som 
berör dem. Gestaltningsteorin har fokus på hur medier genom olika val väljer att gestalta och 
paketera verkligheten. Detta påverkar hur vi uppfattar verkligheten (Strömbäck 2014). 
Mediekonsumenter tror ofta att det journalister skildrar är en objektiv sanning och ser därför 
inte att medierna kan utöva makt genom vad de gestaltar (Ekecrantz och Olsson, 1994). 
Medierna kan inte skildra allt som pågår, utan gör val och avgränsningar. De väljer också 
perspektiv (Shoemaker och Reese 2013). Strömbäck beskriver detta som att medierna gör en 
gestaltning, en tolkning, av verkligheten. Teorin kan användas för att undersöka hur till 
exempel personer med utvecklingsstörning gestaltas i media eller om de ämnen journalister 
väljer att skildra anses viktiga av personer med måttlig utvecklingsstörning.  
  

Tidigare forskning 

Att ta del av nyheter online 
Lagun och Lalmas har undersökt och mätt hur användare gör när de läser nyheter på 
bildskärm (Lagun och Lalmas, 2016). De använde stora datamängder (267 210 sidvisningar 
av totalt 1 971 nyhetsartiklar) för att försöka mäta hur engagerade läsare av nyheter är på 
nyhetssidor. De kritiserar tidigare mått, som fokuserat på att mäta hur lång tid användaren har 
en viss nyhet uppe på skärmen. De anser inte att det ger tillräcklig information om var 
användaren har sitt fokus, i vilken ordning olika innehåll hanteras eller hur användaren rör sig 
genom materialet. Fokusering på tid ger heller inte tydlig information om var i en nyhet 
användare överger nyheten, i de fall de inte tar del av hela nyheten. 
 
Lagun och Lalmas använde begreppet viewport, för att kunna mäta var användaren är på 
sidan. Med viewport menas den del av sidan som vid varje givet ögonblick syns på skärmen. 
Genom att samla in stora mängder data kunde de se exempelvis hur många användare som 
spenderar tid i slutet av en artikel eller som går nedanför en artikel och engagerar sig i 
kommentarer. De kunde också se hur stor andel av användarna som enbart har fokus på 
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nyhetens övre del och som försvann från sidan mycket snabbt. På detta sätt kunde de 
identifiera fyra typer av onlinekonsumtion av nyheter: 
 

1. Bounce (användaren lämnar artikeln inom 10 sekunder). 
2. Shallow engagement (användaren lämnar ungefär mitt i artikeln). 
3. Deep engagement (användaren läser hela eller nästan hela artikeln). 
4. Complete engagement (användaren läser hela eller nästan hela artikeln samt börjar 

interagera genom att gilla, kommentera etc.). 
 
De identifierade några mycket vanliga läsmönster. Den vanligaste var att de flesta (men inte 
alla) läser top-down, det vill säga börjar uppifrån och arbetar sig nedåt. Det är också vanligt 
att läsare som arbetat sig nedåt scrollar uppåt innan de lämnar nyhetsartikeln. 
 
I de data Lagun och Lamas analyserade kunde de inte hitta bevis för att bild och film har stor 
betydelse för användarens beslut att läsa eller inte läsa artikeln. Istället fungerade bilder och 
filmer som ett sätt att förlänga tiden användaren la på en artikel efter det att beslutet om 
läsning var taget: 

The presence of media elements, although enticing users to dwell longer on 
the page, has little effect on users deciding whether to actually read the 
article (i.e. the effect on Bounce was small), (Lagun och Lalmas,2016:122). 

Vad som tycks spela stor roll för beslutet att läsa är att artikelns ämne förefaller intressant. 
Längden på artikeln hade ingen effekt på beslutet att läsa artikeln. 
 
Lagun och Lamas konstaterar att undersökningar med eyetracker kan ge värdefulla insikter. 
De efterfrågar mer undersökningar med eyetracker-teknik men konstaterar att denna teknik 
ofta inte är möjlig att använda på grund av höga kostnader.  
 
Eyetracker har använts i vissa tidigare forskningsprojekt. Några sådana undersökningar 
gjordes i början på 2000-talet (Holmqvist et al. 2003) och (Holsanova et al. 2004). Då såg 
medielandskapet helt annorlunda ut och man gjorde mycket jämförelser mellan webb och 
papperstidning, där papperstidningen fortfarande bedömdes ge den mest kompletta 
möjligheten att konsumera nyheter. Holmqvist et al. noterade två tydliga mönster, antingen 
scannade personer nyhetssidor eller så läste de dem. En nyligen genomförd undersökning, 
“Nyheter i den digitala tidsåldern - En ögonrörelsestudie av unga vuxnas läsande av digitala 
nyheter”, ger en möjlighet till mer direkta jämförelser med den undersökning jag genomfört 
(Ragnarsson och Plichta, 2019). Den har åldersmässigt samma målgrupp som min 
undersökning, unga vuxna (utan utvecklingsstörning) och den ställer liknande 
forskningsfrågor. Av resultatet framgår att de sju testpersonerna oftast först tittar på en bild 
och sedan läser en rubrik och att det tycks vara rubriken som till slut fäller avgörandet över 
vilka artiklar som blir valda för fortsatt läsning: 

“Testpersonerna tycks frekvent kunna växla mellan visuella och textuella 
objekt. När en testperson effektivt läser texten, så ser vi att fokus inte läggs 
på bilder utan näst intill enbart texten. Men när personerna letar efter en 
nyhet att läsa, så söker sig ögat oftast först till bilderna för att sedan gå till 
texten”, (Ragnarsson och Plichta, 2019: 32). 
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Deltagarna gör få fixeringar på sido-objekt och ögonfixeringarna är tydligt koncentrerade till 
vissa delar av en artikel. De flesta ägnar mer tid åt texten jämfört med bilder och få väljer 
video, om den möjligheten finns. Dessa deltagare sade sig vara mest intresserade av lokala 
nyheter. 

Få personer med utvecklingsstörning tar del av nyheter 
I ett brittiskt initiativ från (Franklin, 2013) uppmärksammades att bara en av tio av personer 
med utvecklingsstörning läste nyheter, men att 58% skulle kunna tänka sig att göra det i ett 
lättläst format. Slutsatsen var att personerna egentligen inte är ointresserade av nyheter utan 
att nyheter behöver presenteras på ett lättillgängligt sätt och beröra ämnen de är intresserade 
av. Det man då gjorde var att i ett projekt producera det som sägs vara Storbritanniens första 
lättlästa nyhetstidning. Journalisten som arbetade med projektet kopplade detta till en fråga 
om demokrati och allas rätt att vara del av samhället. Detta var 2013, vilket kan jämföras med 
att den svenska motsvarigheten 8 Sidor då funnits i cirka 25 år2. 
 
I undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (Begripsam 2017) finns 
data om hur personer med utvecklingsstörning använder internet. Sex av tio personer i denna 
grupp tycker att internet är svårt. Det kan handla om att det är svårt att navigera, svårt att 
söka, svårt att förstå innehåll, svårt att använda tjänster eller att använda lösenord. Bland 
personer med utvecklingsstörning är det 12% som dagligen använder internet för att läsa en 
dagstidning på nätet. 47% gör aldrig det och 12% gör det någon enstaka gång. Det är fler män 
än kvinnor som aldrig tar del av nyheter via nätet. 

 
Figur 3. Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017. Hur ofta personer med 
utvecklingsstörning läser nyheter på nätet. 

Motsvarande siffror, hämtade från Svenskarna och internet 2017 för hela svenska 
befolkningen var vid samma tidpunkt: Någon gång 84%, Varje vecka 71% och Dagligen 49% 
(Internetstiftelsen 2017). 

Designers behöver bättre förstå behoven 
En forskargrupp undersökte kunskaper hos människor med intellektuell funktionsnedsättning 
för att informera personer som arbetar med designen av onlinetjänster om hur sådana tjänster 

 
2 https://8sidor.se/8-sidors-historia/  
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borde utformas för att passa denna grupp (Sitbon et al 2018). De kom fram till att 
emotionella, sociala och visuella mått behöver värderas högre om man ska utforma bättre 
tjänster för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, Kriterierna för att värdera 
tjänsters användbarhet bör ses över menar de. Normalt premierar regler för användbarhet hur 
kort tid det tar att slutföra en uppgift och hur många i en grupp användare som klarar av 
uppgiften. Sitbon et al. medger att deras arbete är baserat på observationer av människor som 
i viss utsträckning kan läsa och stava och kanske därför inte kan generaliseras för människor 
som inte kan detta. 

Metod och material 
Undersökningen har en så kallad mixad metod (Greene et. al 1989). Det betyder att den 
består av både kvalitativa och kvantitativa delar. Metoderna är valda för att ge en djup insikt i 
den problematik som är uppsatsens övergripande frågeställning och för att kunna ge svar på 
mina forskningsfrågor. De kvalitativa momenten har varit deltagande observation, 
fokusgrupp, intervjuer och analys av eyetracker-filmer, men fokusgruppen och eyetracker-
analysen hade också inslag av kvantitativ karaktär, redovisade tabell 1, 2 och 3 och 4.  

Population och urval 
Den population som ingår i studien är deltagare och personal vid kursen Anpassad IT vid 
Mora Folkhögskola. Jag har genom tidigare arbete med intervjuer och insamling av enkäter 
kommit i kontakt med denna målgrupp men inte specifikt med dessa personer. Utbildningen 
består av två kurser, där den ena gruppen är nybörjare och den andra gruppen, de så kallade 
erfarenhetsexperterna är inne på sin andra kursomgång. Via kontakter som arbetar med 
projektet DigiJag fick jag möjlighet att ta en del av kurstiden för erfarenhetsexperterna i 
anspråk för att göra min datainsamling.  

Datainsamling och dataanalys 

Datainsamling 1: Deltagande observation 
Inledningsvis träffade jag den grupp på kursen Anpassad IT som kallas erfarenhetsexperterna 
i en deltagande observation, som pågick i drygt tre timmar. Nio personer med måttlig 
utvecklingsstörning och fyra stödpersoner deltog i den lektion jag observerade. En deltagande 
observation (Fangen och Nordli 2005) är lämplig då personer med måttlig 
utvecklingsstörning kan ha svårt att verbalt eller i skrift berätta exakt vad som händer och att 
beskriva svårigheter. Det kan då vara enklare och inte så abstrakt att istället visa hur 
användningen av datorer och internet går till. 

Under den deltagande observationen visade deltagarna mig hur de rent generellt använde sina 
bärbara datorer och i vissa fall även smarta telefoner. Att få vara med och bli bekant med 
gruppen var en bra inledning och ett sätt att lära känna personerna och deras sätt att prata. I 
vissa fall tar det en stund att lära sig en viss persons sätt att tala och där hade jag också stor 
hjälp av att stödpersonerna hjälpte till. Ibland hjälpte också stödpersonerna till när jag ställde 
frågor som var för abstrakta eller där det behövdes exempel.  
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Datainsamling 2: Fokusgruppsdiskussion  
Abbott och McConkey använde fokusgrupper med semistrukturerade underlag när de 
diskuterade social inkludering med personer med utvecklingsstörning och ansåg det som en 
framgångsrik metod (Abbott och McConkey 2006). Enligt Dahlin-Ivanoff är fokusgrupper 
”ett bra sätt att få fram hur människor tänker och talar om ett särskilt ämne, att se världen 
som deltagarna och inte bara att ta reda på vad de tycker men också varför de har denna 
uppfattning” (Dahlin-Ivanoff, 2015). 
 
Tillsammans med nio personer med måttlig utvecklingsstörning och två stödpersoner 
genomfördes en fokusgruppsdiskussion om nyheter Jag följde ett semistrukturerat 
diskussionsunderlag (Bilaga 2) och vi diskuterade vilka nyheter deltagarna tyckte var 
intressanta, hur de konsumerade nyheter och om någon hjälpte dem med detta.  
Stödpersonerna hjälpte till ifall det uppstod situationer där någon inte förstod eller där det 
behövdes exempel. Semistrukturerade underlag har tidigare använts för att diskutera om 
personer med utvecklingsstörning använde sociala medier för att forma en uppfattning om 
sexualitet och intima relationer (Darragh et al. 2017). 

Vid tre tillfällen stannade vi upp diskussionen och summerade resultatet av den nyss 
genomförda diskussionen med hjälp av handuppräckning. Det var; På vilket sätt skaffar 
deltagarna sig nyheter (Tabell 1), Hur vill deltagarna helst ta del av nyheter (Tabell 2) samt 
Vad brukar deltagarna helst läsa/titta på (Tabell 3). 

Datainsamling 3: Intervjuer 
Efter dagen i Mora genomfördes uppföljande intervjuer med en av stödpersonerna och den 
pedagogiska ledare för kursen Anpassad IT. För att utforma frågor och få guidning i hur jag 
ska tänka vid intervjuerna har jag använt råd presenterade av Turner, som har beskrivit 
metodik för kvalitativa intervjuer, särskilt utformade för orutinerade forskare (Turner 2010). 

Intervjuerna gav möjlighet till fördjupning och att få förklaringar till varför vissa moment kan 
vara svåra. De gav också en djupare förståelse av hur deltagarna har det när de inte är på 
kursen.  

Datainsamling 4: Eyetrackerinspelningar 
Det var sedan tidigare planerat att gruppen skulle göra ett test med eyetracker-utrustning för 
att spela in hur deltagarna läser och tar del av webbsidor. Jag fick möjlighet att planera 
eyetracker-testet så att temat blev nyhetssidor och i samråd med ledarna valdes 8 Sidor, SVT, 
SR och Aftonbladet ut, eftersom det var nyhetssidor som deltagarna ofta använde. Testet 
genomfördes därefter av en testledare, som gjorde själva inspelningarna. Testledaren är 
forskare i projektet DigiJag och har lång erfarenhet av att sköta denna utrustning och även att 
genomföra olika slags tester med personer med måttlig utvecklingsstörning. 

Nio personer med måttlig utvecklingsstörning deltog i inspelningen av eyetracker-filmer och 
där utgjorde två av stödpersonerna kontrollgrupp. 
 
Som Lagun och Lamas konstaterar är eyetracker en relativt dyr utrustning och därför en 
sällan använd metod. Deltagarna fick välja en av fyra olika nyhetssidor, SVT, SR, 
Aftonbladet eller 8 Sidor och på den valda nyhetssidan uppmanades de att gå till en nyhet de 
tycker verkade intressant. Eyetrackern spelar in testpersonernas ögonfixeringar på ett sätt som 
gör att deras ögonfixeringar och ögonrörelser kan spåras på datorskärmen. I filmen finns 
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också den talade dialogen inspelad mellan testperson och testledare. En fixering kan vara 
bråkdelar av en sekund. Fixeringar visas genom en blå ring och numreras i den ordning de 
sker. Ju längre fixering desto större ring. ’Heta områden’ markeras med en skala från grön 
över gul till röd. Ju mer rött, desto hetare område, det vill säga det är där mycket av 
ögonfixeringarna sker. 
 

 
Figur 4. Exempel på ögonfixeringar. Varje fixering representeras av en blå prick. Ytor som 
fixeras under en lite längre tid blir gröna, ännu längre blir gula och långa fixeringar blir 
röda. I exemplet ovan har personer tittat mycket på rubriken och bilden. Vissa delar av 
webbsidan har inga ögonfixeringar alls. 
 
Tekniken består av en liten dosa som kopplas till datorn och som placeras i vecket mellan 
tangentbordet och skärmen på en bärbar dator. En programvara i datorn registrerar 
ögonrörelserna och visualiserar dem som i exemplet ovan (se figur 4). 

Dataanalys 
Under hela datainsamlingsperioden och även under analysarbetet har jag använt Memos. Med 
det menar jag viktiga personliga reflektioner som jag löpande har antecknat. 

Jag har skrivit observationsprotokoll från den deltagande observationen, referat från 
fokusgruppsdiskussionen och från intervjuerna. Elva eyetracker-inspelningar har analyserats 
och dokumenterats i ett protokoll och sammanfattats i tabell 4. Jag har analyserat mina 
observationer, referat och memos och gjort en tematisk innehållsanalys. De olika teman jag 
använt har varit: 
 

1. Metod för konsumtion (Läsa, Lyssna, Titta på video). 
2. Typ av interaktion (Bounce, Shallow, Deep och Complete. 
3. Indragarfaktor (Rubrik, Bild, Begrepp, Ingress, Tema). 
4. Läsmönster efter val av artikel. 
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Kategorierna för tema nummer två, Typ av interaktion, är hämtade från Lagun och Lalmas 
(2018). Övriga kategorier har jag själv skapat under analysen av mitt empiriska material. Med 
indragarfaktor menar jag det objekt som verkar få en person att välja att gå in i en viss nyhet 
från en lista med nyheter. 

Metodkritik 
Den mest uppenbara förbättringen av de använda metoderna är att i högre grad använda 
bildstöd i fokusgruppsdiskussioner. Deltagarna skulle enklare ha kunnat växla mellan att 
diskutera olika medier/webbplatser om dessa logotyper hade använts för att ge alla stöd i att 
komma ihåg vilken som för tillfället diskuterades. Även för att kunna växla mellan olika 
teman och frågeställningar hade ett bildmaterial kunnat underlätta övergången från en 
diskussion till en annan. Deltagarna får det lättare att diskutera något som de också kan se 
som en bild. 
 
Som diskussionsledare får man anpassa svårighetsgraden i frågeställningar och här behövs 
det ibland en övergång från öppna och kanske för abstrakta frågor till mer konkreta och 
enkla. Det krävs också en balans mellan att vänta ut en tystnad och att få igång diskussionen 
genom att gå in med ett exempel eller ett påstående. Att vänta ut en tystnad för länge kunde i 
den här gruppen resultera i att gruppen tappade fokus och började prata om något helt annat, 
utifrån en spontan association någon fick. 
 
Deltagarna i kursen Anpassad IT är tränade och vana att diskutera i grupp. Det är osäkert hur 
väl fokusgrupp som metod skulle fungera tillsammans med en grupp mer ovana deltagare 
med måttlig utvecklingsstörning. Det är oklart om Abbott och McConkey hade denna 
målgrupp med i sin studie eller om personerna hade lindrig utvecklingsstörning.  

Fokusgrupp fungerar som metod och med mer bildstöd i kombination med att ställa 
frågor/inleda diskussioner på rätt sätt så kan personer med måttlig utvecklingsstörning delta. 
Det kan också framhållas att det är viktigt att den som leder diskussionerna har ett förtroende 
i gruppen och det är en fördel om man har träffats innan och förberett deltagarna på vad som 
ska hända. 

Representativitet, validitet och replikerbarhet 
Kvalitativa undersökningar kan ha en begränsning när det gäller om resultaten går att 
generalisera (Darragh et al. 2017). På samma sätt som Darragh et al. har jag att träffat ett 
mycket litet antal personer med utvecklingsstörning. Det kan vara svårt att uttala sig om mina 
resultat kan användas för att dra slutsatser om alla personer med utvecklingsstörning. 
Personer med utvecklingsstörning är inte en homogen grupp. Dels är gruppen indelad i tre 
undergrupper och de individer som deltar vid Mora Folkhögskola har samma diagnos men är 
olika på många olika sätt.  
 
De metoder som genomfördes för att samla in data är replikeringsbara. Det betyder att någon 
annan skulle kunna använda samma metoder antingen tillsammans med en grupp med andra 
svårigheter eller med liknande svårigheter. Det skapar möjligheter till jämförelser och då kan 
det bli möjligt att säkrare uttala sig hur representativa mina resultat är. 
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Abbot och McConkey tar upp att det finns svårigheter att inkludera personer med 
utvecklingsstörning i forskning och att det är nödvändigt att man skapar förutsättningar för att 
det ska gå. De undersökte vilka hinder och möjligheter till social inkludering som personer 
med utvecklingsstörning upplever och fann att det kan finnas språkliga svårigheter i gruppen, 
att de personer som kan delta kanske inte är representativa för hela gruppen och att det kan 
finnas skillnader beroende på var personerna bor. 

Resultat och analys 

Resultat och analys: Deltagande observation 
I den inledande datainsamlingen visade deltagarna praktiskt hur de använder sina datorer på 
kursen Anpassad IT. Jag följde en lektion där de sökte bilder som de tyckte passade ihop med 
en låttext. De hade i en tidigare lektion samarbetat med en musikpedagog och sjungit in en 
text till en melodi. Inspelningen hade de fått som en ljudfil och nu skulle de bildsätta den och 
skapa sin egen musikvideo. Övningen söka information i form av bilder, ladda ner dem och 
skicka till läraren, som slutförde videon. Kursens IT-pedagog hade skapat speciella script 
som sparade bilderna så att de enkelt kunde plockas upp av ett specialutformat e-postprogram 
och skickas vidare som e-postmeddelanden. Det framkom att deltagarna hade två 
huvudstrategier för att söka information; 1. Prata in text i Googles sökfält och få bildträffar 
eller 2. Skriva in en kort text i Googles bildsök och få bildträffar. Att prata in text är en 
funktion som fungerar på Google i webbläsaren Chrome. Att skriva in en text var svårt för 
många så även om träffsidan visar bilder så kräver det sättet en viss skrivförmåga. 
 
Genom webbläsaren Google Chrome är det möjligt att prata in text i sökrutan (se figur 5). 
Men detta är begränsat till att endast fungera i just Google Chrome. Gruppen önskade att det 
fanns möjlighet att prata in text på samma sätt, även i sökfunktioner på andra webbplatser än 
Google. 

 
Figur 5. I webbläsaren Chrome kan man klicka på den lilla mikrofonen till höger i sökfältet 
och tala in sitt sökord. 
 
Deltagarna klarade av att använda sina bärbara datorer och smarta telefoner på ett bra sätt 
men de berättade och visade moment där det var svårt. Ett sådant exempel var att det var 
svårt att veta var en bild man sparar egentligen hamnar och då är det svårt att hitta bilden 
igen. Utan de specialanpassningar IT-pedagogen hade gjort är min bedömning att uppgiften 
hade blivit för svår. Uppgiften underlättades mycket av att deltagarna kunde prata in sökord. 

Resultat och analys: Fokusgrupp 
Deltagarna berättade hur de gör när de vill ta del av nyheter. Flera olika verktyg (dator, 
surfplatta eller smart telefon) användes och det tycks som att varje person har en typ av 
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verktyg som de tycker fungerar bäst. I flera fall var det inte fråga om något val. Personer 
kunde exempelvis ha en dator men ingen smart telefon eller surfplatta. Då fanns det inget 
alternativ. Det är fortfarande vanligt att deltagarna tar del av nyheter via papperstidning och 
TV. Detta är en skillnad jämfört med vad Ragnarsson och Plichta (2019) kom fram till där 
ungdomar mest tog del av nyheter i digitala format. Flera av deltagarna använde och mixade 
olika kanaler. Efter en stunds diskussion summerades tabell 1 med hjälp av handuppräckning.  
 
Tabell 1. På vilket sätt skaffar du dig nyheter? (n=9) 

Jag kollar i mobilen 3 

Jag kollar på surfplattan 1 

Jag kollar på datorn 4 

Jag läser en tidning på papper 4 

Jag tittar på TV 5 

 
Deltagarna redovisar ett brett nyhetsintresse. De nyheter de ofta tar del av handlar om sport, 
kultur, nöje och olika hobbies. Nyheter som flera deltagare säger sig bli glada av var till 
exempel när någon vinner i sport eller när det “blir fred i världen”. Motsatsen var att flera 
personer sade sig bli upprörda av krigsliknande händelser och i den efterföljande intervjun 
berättade en av ledarna att flera i gruppen blivit mycket upprörda då polisen sköt ihjäl Eric 
Torell, mannen med måttlig utvecklingsstörning som polisen sköt ihjäl i tron att han var 
beväpnad och farlig3. Det hade fått ledarna på kursen att inse att de borde diskutera nyheter 
mer. 
 
En person tyckte det var otäckt att läsa om krockar. En deltagare tog upp ett exempel från 
Rättviks Classic Car Week. Hon tyckte det var skräpigt och stökigt och det gjorde henne 
upprörd. Hon tyckte att journalister borde skriva mer om det och hon hade varit med i radions 
klartext och berättat detta.  
 
Deltagarna lyssnar på lokalradion och regionala TV-program eller läser lokala tidningar, 
oftast på papper. När deltagarna blir ombedda att berätta om nyhetsmedier som de känner till 
så nämner flera lokaltidningar som till exempel Ljusdals-Posten och Falu Kuriren. Det var 
ingen av deltagarna som läste någon av kvällstidningarna på papper. Här finns både likheter 
och skillnader jämfört med Ragnarsson och Plichta (2019) som också fann ett intresse för 
lokala nyheter men där de digitala kanalerna i stort sett helt tagit över. 
 
När vi diskuterade nyheter på internet rådde det delade meningar i gruppen om vilket sätt 
som deltagarna tyckte var bäst att ta del av en nyhet som de var intresserade av. De flesta 
valde video som det önskade formatet. Det är också en bild som båda de intervjuade ledarna 
bekräftar. Gruppen, och även en annan grupp som nyligen startat en ny kurs har ofta som 
första strategi att leta upp en video. Vanliga kanaler för att hitta video är Youtube och SVT 
Play. Efter en stunds diskussion summerades tabell 2 med hjälp av handuppräckning. 
 
 

 
3 Se till exempel: https://www.svt.se/special/detta-har-hant-funktionsnedsatte-eric-torell-skots-till-dods-av-polis/ 



20 

 
 
Tabell 2. Hur vill du helst ta del av en nyhet? (n=9) 
Jag vill lyssna 2 

Jag vill titta på en video 4 

Jag vill läsa 3 

  
Förutom lokala medier från de olika platser deltagarna kom ifrån tycks ett antal rikstäckande 
medier dominera. Vi diskuterade vilka nyhetssidor som deltagarna oftast använde. Efter en 
stunds diskussion summerades tabell 3 med hjälp av handuppräckning. 
  
Tabell 3. Brukar du läsa/titta på… (n=9) 
8 sidor 4 

SVT 5 

Sveriges Radio 4 

Aftonbladet 4 

Expressen 2 

  
Betalväggen på så kallade plustjänster beskrivs av deltagarna som en stor svårighet, särskilt 
när det gäller att komma åt lokala nyheter. Många av de lokala tidningarna har kraftigt 
begränsat vad som är gratis på deras webbplatser. När vi summerade dessa svårigheter kom 
vi fram till att följande utgjorde stora problem: 
 

● Hur betalningen går till 
● Hur inloggning går till 
● Hur en prenumeration funkar 

 
Ingen av deltagarna kommit så långt i ett betalflöde att de kan berätta hur det egentligen 
fungerar att prenumerera. De vet inte hur problemet skulle kunna lösas. Det resulterade i att 
deltagarna bara kunde läsa sådana nyheter som inte hade betalvägg. 
 
Deltagarna i gruppen är inte ovetande om händelser som sker i världen, både inrikes och 
utrikes. Precis som Franklin (2013 visade så kan sättet att presentera nyheter utgöra hinder 
för det intresse att ta del av nyheter som finns hos personer med lässvårigheter. 

Resultat och analys: Intervjuer 
I intervjuerna tar intervjupersonerna upp att det förr var relativt vanligt att man på de dagliga 
verksamheterna hade samlingar med högläsning av nyheter. På de flesta ställena verkar det 
inte förekomma längre. Utifrån ledarnas erfarenheter låter det som att flera personer i den här 
gruppen inte skaffar sig nyheter som en individuell process. De behöver antingen göra det 
tillsammans med någon eller uppmuntras till att själva ta del av nyheter men det tycks som 
om de verksamheter där dessa personer befinner sig, till exempel särskolor, dagliga 
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verksamheter och gruppboenden, har minskat på sådana aktiviteter i och med att nyheter 
digitaliserats. Ändå så har många i gruppen koll på åtminstone vissa typer av nyheter, som 
tyder på att de finns i ett slags flöde där nyheter förmedlas, men det är väldigt individuellt 
från deltagare till deltagare. 
 
Enligt intervjupersonerna är rubriker, texter och speciellt bilder ibland sådana att de kan leda 
till feltolkningar och denna träning borde pågå genom hela livet genom olika aktiviteter. Det 
är ledarnas uppfattning att många av deltagarna har stor nytta av bilder men att bilder också 
kan vara vilseledande. Personerna gör ofta en mycket bokstavlig bildtolkning och kan ha 
svårt att dra slutsatser exempelvis av ett samspel mellan rubrik och bild. Deltagarna kan ha 
svårt att skilja på vad som är nyhetsmedia och andra medier. På kursen har de vid flera 
tillfällen diskuterat fake news och tränat på att förstå vad som är falska eller sanna nyheter. 
Gruppen har stora behov av att just träna på att skilja mellan sådant som är sant eller falskt, 
speciellt i sociala medier men också i nyheter. Det behövs också en träning på att tolka 
nyheter.  
 
Den intervjuade personalen berättade att när gruppen fick lära sig att söka genom att tala in 
sökord blev resultatet något av en revolution. Samtliga deltagare expanderade sitt sätt att söka 
mycket kraftigt. Från att ha använt ett litet antal ord som de klarade av att skriva in och stava 
rätt kunde de nu börja prova att säga ett mycket stort antal ord. Då visade det sig att gruppen 
söker mycket bredare än vad som tidigare varit möjligt. Det som tidigare kan ha tolkats som 
att personerna sökte utifrån snäva intressen, en person sökte till exempel om och om igen upp 
filmer om pingviner, kan i själva verket ha varit en begränsning som orsakades av tekniken. 
När tekniken gjorde det möjligt att söka med rösten visade det sig att personen som tidigare 
ofta sökte pingvin-filmer breddade sig och sökte på betydligt fler ämnen. 
 
En annan viktig förutsättning enligt ledarna är att det är viktigt med enkelhet och begriplighet 
och att saker inte förändras. De gav som exempel att TV4 Play numera är mycket svårare att 
använda än förut. Tjänsten är fortfarande gratis men nu måste man registrera sin e-postadress 
och logga in. Det klarar inte deltagarna och om de får hjälp med det så blir resultatet en 
störtflod av e-postmeddelanden med reklam om olika program och annat. Dessa deltagare 
klarar enligt ledarna inte av att hantera dessa meddelanden. Det finns också stor risk att de 
tackar ja till något de inte riktigt förstår. Detta pekar på utformningens stora betydelse och är 
i linje med tidigare forskning (Sitbon et. al 2018). 

Svårt att kunna engagera sig i en nyhet 
På kursen i Mora används ofta tidningen 8 Sidor som nyhetskälla. Dels är det en bra 
nyhetskälla för gruppen i och med sin användning av lätt skrivna nyheter, samt deras 
kommentarsfält som bidrar med möjlighet till att diskutera ämnet i fråga. Kommentarsfältet 
har genom finansiering från Post- och Telestyrelsens fungerat så att det har gått att prata in 
kommentarer för personer som har svårt att skriva vad de vill säga. Med detta kommentarsfält 
klarade flera av deltagarna att kommentera nyheter. Men utan förvarning tog tidningen bort 
denna funktion och nu klarar inte deltagarna av det nya kommentarsfältet, där man måste 
kunna skriva in sina kommentarer.  
 
Det var enligt intervjupersonerna den enda nyhetskanalen som erbjöd en interaktion med 
läsare som inte kan skriva. Sedan detta kommentarsfält försvann har många i gruppen svårt 
att ge kommentarer till en nyhet. 
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Figur 6. Kommentarsfält från tidningen 8 Sidor så som det såg ut när deltagarna kunde 
använda det. 
 
När funktionen var i bruk visade det sig att flera personer i gruppen hade saker att säga om 
nyheter. Men för att det skulle hända behövde situationen medieras (Zurita och Nussbaum 
2007) med hjälp av pedagoger eller stödpersoner. Med det menas att det behöver organiseras 
en “nyhetsstund”, så att nyheter kan diskuteras i gruppen. Sådana diskussioner kan väcka ett 
intresse av att kommentera en nyhet. Det verkar mycket svårare för personerna med måttlig 
utvecklingsstörning att själva på egen hand komma på att de vill kommentera en nyhet. 
Svårigheten att kommentera gör det också svårt att uppnå det som Lagun och Lalmas (2016) 
kallar Complete Engagement, alltså att vara djupt engagerad i en nyhet och även själv bidra 
med kommentarer. 

Former för abonnemang försvårar 
En svårighet som intervjupersonerna noterat är att ingen av deltagarna klarar av att abonnera 
och komma åt lokala nyheter som ligger bakom betalväggar. Min tolkning är att hela denna 
tekniska konstruktion är för abstrakt och att flera av momenten, inte minst att logga in är för 
svårt men intervjupersonerna tog också upp det faktum att personer med måttlig 
utvecklingsstörning är en grupp som har mycket låga inkomster och kanske helt enkelt inte 
har råd, vilket stöds av tidigare rapporter (FUB 2019). 

Resultat och analys: Eyetracker 

I tabell 4, nedan, summeras testet, som gjordes av nio testpersoner och två kontrollpersoner 
(två av stödpersonerna på kursen). De båda kontrollpersonerna har i stort sett samma 
mönster. De kodar av ett antal nyhetspuffar genom att titta på alla objekt i snabb följd (bild, 
rubrik och pufftext). I båda fallen börjar fixeringen på bilden. På kort tid bestämmer de sig 
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för en nyhet och när de öppnat nyhetsartikeln läser de effektivt uppifrån och ner i vad som 
Lagun och Lamas har definierat som Deep engagement. Det betyder att de läser hela eller i 
stort sett hela artikeln.  
 
Ingen av testpersonerna har detta mönster. En av testpersonerna (nr. 7) kommer relativt nära 
kontrollpersonernas mönster genom att mycket snabbt scanna av text och hitta ett ord i 
rubriken som hen kunde relatera till och som sedan ledde till en läsning av i stort sett hela 
texten. Personen tog sitt beslut om läsning inom 5 sekunder och igenkänningen av vissa ord 
tycks ha gått mycket snabbt. Två av testpersonerna lyckades inte välja någon nyhet alls. De 
förvillades av objekt på sidan som i det ena fallet öppnade en möjlighet att prenumerera på 
tidningens nyhetsbrev och i det andra fallet öppnade en översättningsfunktion. Båda dessa 
personer uttryckte att de helst skulle ta del av nyheter som video. 

 
Figur 7. Exempel på glesa fixeringar med långa avstånd mellan varje fixering.  
 
Förutom testperson 7 använder de övriga testpersonerna betydligt fler ögonfixeringar och 
även betydligt längre tid innan de har valt artikel. Testpersonerna har oftast ett osystematiskt 
sätt att “scanna av” nyhetspuffar och nyhetslistor. Det objekt som till slut drar dem in i 
artikeln som de väljer är oftast rubriken eller en bild. Tre av personerna engagerar sig ytligt i 
den artikel de har valt. En person får en så kallade bounce, vilket betyder att hen lämnade den 
valda sidan inom 10 sekunder. Typiskt för testpersonerna inom kategorin shallow är att de 
hellre hade tittat på en video eller ha lyssnat på texten. Sex av testpersonerna försöker lyssna 
på den valda texten eller uttrycker att de skulle ha valt att lyssna om det funnits en sådan 
funktion på sidan. På tidningen 8 Sidor finns en funktion för att lyssna men bara en av 
deltagarna förstår att de måste scrolla för att kunna se den visuella markeringen av var i 
texten uppläsningen sker. Funktionen är sådan att en visuell markering visar var i texten 
upplösningen pågår. Denna markering flyttar sig i takt med att texten läses upp men när den 
kommer till skärmens nederkant syns den inte längre. Då behöver användaren scrolla ner på 
sidan. Det är något som bara en av testpersonerna gör. Resterande tappar i detta läge fokus. 
Så länge de kunde se markeringen fokuserade de på att lyssna på rösten som läser upp texten. 
När markeringen försvann börjar ögonen flacka över sidan och personerna tappar snart fokus 
på att lyssna på texten. 
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Eyetracker-filmerna visar bildens stora betydelse vid val av vilken nyhet som ska väljas. 
Samtliga testpersoner fokuserade mycket på bilder och särskilt på ansikten, logotyper och 
objekt med för deltagaren hög igenkänning. Vad som till slut fungerade som indragare, vad 
de tittade på precis innan de valde artikel att läsa, var oftast bild eller rubrik. 
 
Eftersom de flesta av testpersonerna hade svårt att läsa fick de problem med att välja vad de 
skulle läsa för nyhetsartikel. Ingen av de testade nyhetssidorna hade möjlighet att läsa upp 
rubriker eller listor med nyheter. Även 8 Sidor saknade denna möjlighet. På 8 sidor finns en 
spalt ute till höger där redaktionen lägger ut länkar under olika vinjetter (till exempel 
“Världen”). Inte heller detta objekt gick att lyssna på och där fanns heller inga bilder. 

 
Figur 8: TP 3 har fastnat vid ett pop-up fönster som visade sig efter att ha råkat klicka på 
översätt-funktionen i stället för lyssna-funktionen. Bilden är också ett exempel på mycket täta 
och intensiva ögonfixeringar med små avstånd mellan fixeringarna. 

Överlag så har många i den här gruppen svårt att navigera digitalt. På en nyhetssida som har 
ett nyhetsflöde så är det svårt att hitta ett stopp på nyheterna. Många i gruppen öppnar en 
nyhetssida för att få en överblick av innehållet innan dom klickar på en nyhet som väcker 
intresse. Det betyder att de passerar alla nyheter för att få en överblick över allt som finns på 
sidan. När de kommer till sidans botten går de upp igen för att hitta en artikel som dom är 
intresserade av. Det finns ett problem för den här gruppen och hur nyhetssidor och deras 
nyhetsflöden fungerar. Om det hela tiden fortsätter komma nyheter desto längre ner man 
scrollar så fungerar inte längre deras strategi för att hitta sina nyheter. De behöver ett stopp på 
sidan. 
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Figur 9. Visualisering av hur en användare övergår från att läsa till att lyssna. Den orangea 
färgen indikerar intensiv fixering på funktionen “Lyssna”. De blå ringarna är ögonfixeringar 
och ringen blir större vid en längre fixering.  
 
På 8 Sidor finns möjligheten att lyssna på själva nyhetsartikeln. Bilden i figur 9 visar 
ögonblicket då en användare har övergått från att läsa till att lyssna. Strax under rubriken 
finns en funktion som heter “Lyssna”. Genom att klicka på funktionen börjar texten att läsas 
upp. Denna funktion saknas på de övriga webbplatserna (Aftonbladet, SVT och SR) och det 
gjorde att flera av testpersonerna i praktiken inte kunde ta del av nyheter där. De kunde välja 
en nyhet genom att titta på bilder och rubriker men när de kom till artikeln tog det stopp. 
Några som läser lite grann provade att läsa en kort bit. Skillnaden var stor på 8 Sidor. De 
personer som valde en nyhet där och när de kom till artikeln klickade på “Lyssna” stannade 
kvar längre och de flesta lyssnade till rösten hade slutat läsa nyheten, det vill säga de lyssnade 
på hela nyheten. 
 

 
Figur 10. Lyssna på texten kan aktiveras genom att användaren klickar på objektet Lyssna. 
 
När nyhetsartikeln på 8 Sidor är längre än vad som visas på datorns skärm uppstod ett 
problem för flera av testpersonerna. När läsningen startar markeras det med att texten löpande 
markeras med en bakgrundsfärg. När denna markering kommer ner till skärmens slut behöver 
användaren scrolla med nedåt för att kunna fortsätta se den löpande markeringen. Några av 
testpersonerna förstod detta och scrollade med för att fortsätta se den text som lästes upp. 
Flera gjorde inte det. När text-markeringen försvann gjorde de inget försök att scrolla med i 



26 

texten. Några fortsatte att lyssna utan att följa med i markeringen och några avslutade sin 
lyssning precis när text-markeringen försvann. 
 
Flera av testpersonerna klarar inte av att skilja på huvudartikel och de objekt som på samma 
sida försöker presentera andra artiklar (till exempel spalten till höger om artikeln på 8 Sidor). 
De ser detta som en enhet och min tolkning är att de tror att det hör ihop. Detta är en tydlig 
skillnad jämfört med de unga vuxna som Ragnarsson och Prichta (2019) undersökte, där få 
individer stördes av vad de beskriver som “sido-objekt”. Efter att ha gjort till synes enkla 
misstag, att oavsiktligt ha råkat klicka på något de egentligen inte ville, kunde två av 
testpersonerna inte komma tillbaka och fullfölja uppgiften att välja och läsa en nyhet. De 
råkade klicka på två objekt som i designen hamnat nära den nyhetslista de försökte ta del av. 
Detta visar hur till synes enkla misstag kan få stora konsekvenser. När det blir fel har 
personer med måttlig utvecklingsstörning svårt att inse vad som gått fel och att korrigera sitt 
misstag. Det tycks finnas stora möjligheter att förbättra och förenkla hur nyhetssidorna är 
designade och de slutsatserna är i linje med tidigare forskning (Sitbon et al 2018). 

Övergripande analys 
I den här uppsatsen har Aktivitetsteori (Hedvall 2009) använts för att förklara hur personer 
hittar och läser en nyhet. I modellen, visas hur Hedvalls Aktivitetsdiamanten använts för att 
förklara hur nyhetsläsningen går till (Figur 13). Läsning sker med hjälp av en nyhetssida som 
antingen kan finnas på papper eller på en bildskärm. Till stöd för denna aktivitet kan det 
finnas mediering via andra människor i form av personal, vänner eller anhöriga. Mediering 
kan också ske via teknik. Resultatet blir att en person med måttlig utvecklingsstörning tar del 
av och förstår en nyhet hen är intresserad av (Nyhetskonsumtion). 

 
Figur 13. Aktivitetssystem för nyhetskonsumtion hos personer med måttlig 
utvecklingsstörning. Baserad på Hedvalls aktivitetsdiamant (se figur 3). 
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Tre huvudsakliga sätt att konsumera nyheter har identifierats. Ett äldre som bygger på 
gemensam konsumtion av nyheter på papper med hjälp av personal och ett nyare där 
nyhetskonsumtionen har blivit individuell och samtidigt digital. Den tredje varianten är 
individuell läsning av papperstidning, något som är ovanligt för deltagarna i studien. 

I min tolkning av aktivitetsdiamanten är deltagarnas funktionsnedsättning konstant. Deras 
svårigheter med exempelvis abstrakt tänkande, att förstå dolda koncept och att läsa och skriva 
kan delvis påverkas med träning, men bara i begränsad omfattning. Däremot kan alla andra 
delar av modellen påverkas. Det som skapar tillgänglighet till nyheter för personer med 
måttlig utvecklingsstörning handlar därför till största delen om hur miljön runt omkring 
nyheten och nyheten i sig själv är utformade.  

Uppsatsen har främst analyserat hur personer med måttlig utvecklingsstörning hittar och tar 
del av nyheter när denna process medieras av teknik. Med hjälp av dator eller smart telefon, 
en webbläsare, en nyhetssida och funktioner på denna sida, exempelvis lyssna funktioner 
eller kommentarsfält har min analys visat hur denna nyhetskonsumtion kan gå till och vilka 
svårigheter läsarna möter. 

De svårigheter deltagarna har både med tekniken och läsningen tycks göra att de vanliga 
teorierna om hur läsare väljer nyheter åtminstone delvis sätts ur spel. McQuail (2010) och 
McLeod och McDonald (1985) pekar ut läsaren som en aktiv aktör som av eget intresse 
väljer nyheter antingen utifrån föredragna mediesystem eller medieprofiler eller utifrån 
kontext och intresseområden. I denna undersökning framträder slumpmässiga val som 
mycket vanliga och då blir resultatet läsning av artiklar som egentligen inte intresserar 
läsaren. Till McQuails uppräkning av sociala faktorer av betydelse för nyhetsläsning McQuail 
2010:431) kan läggas att också funktionsnedsättning och intellektuell förmåga spelar roll och 
att nyhetsproducenterna därmed inte lyckas göra nyheter tillgängliga för personer med 
måttlig utvecklingsstörning (SIS 2011). 
 
Det är oklart om de belöningar som Katz et. Al 1973) beskrev som “uses and gratification” 
fungerar för personer med måttlig utvecklingsstörning då sådana belöningar tycks uppstå 
först när nyheter diskuteras med hjälp av stödpersoner och inte lika tydligt som ett resultat 
vid individuell läsning. 

Att hitta och välja nyheter - objekt som fungerar som indragare 
Bilder är mycket viktiga både för hur de flesta i gruppen generellt navigerar på internet och 
för att locka till läsning eller att locka till att välja en viss artikel. Deltagarna styrs mycket av 
de dragarbilder som redaktionerna har använt. I vissa fall har de valda bilderna signalerat 
något till deltagarna som inte har motsvarats av vad som finns i texten. Bilden leder 
associationsbanorna fel och det är ibland oklart om personer i gruppen förstår kopplingen 
mellan innehållet i bilden och innehållet i den omgivande texten. Det är lätt att en detalj eller 
något som oavsiktligt finns med i bilden får personens tankar och intresse att gå i en annan 
riktning än texten. Ett sådant exempel en av testpersonerna som får syn på 
Facebooklogotypen i en bild och väljer att gå till den artikeln med kommentaren att hen har 
Facebook. Artikeln visade sig inte intressant och hade personen läst rubriken på den korta 
texten till artikeln hade personen kanske insett det redan då. Det tycks kunna finnas detaljer i 
bilder som oavsiktligt drar uppmärksamheten från den egentliga tanken bakom att publicera 
bilden. Personer i den här gruppen tycks vara extra känsliga för sådana distraktioner. Detta 
kan beskrivas som “stjälpande motkrafter” (Johansson, Gulliksen och Lantz, 2015). Det är 
troligen inte med avsikt redaktionen lagt in en förvirrande bild men resultatet har blivit 
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förvirrande. Här skiljer sig resultatet av min forskning från tidigare undersökningar. Lagun 
och Lalmas, (2016) kunde inte se att bild eller film hade stor betydelse för beslutet av vad 
som skulle läsas. Min undersökning kompletterar deras på så sätt att det med eyetrackern går 
att se var läsaren har sitt fokus och var nyheten överges eller om den blir läst i sin helhet. Mitt 
resultat ligger mer i linje med Ragnarsson och Plichta (2019), som också fann att bilder har 
betydelse för hur unga vuxna väljer nyheter men där det i deras fall var rubriken som vägde 
tyngst. 
 
Ingen av testpersonerna valde på ett tydligt sätt en nyhet utifrån ett tema som de var 
intresserade av. Det kan bero på att teman ofta är presenterade som text. Så är det till exempel 
på 8 Sidor. Där står det exempelvis “Sport” som en slags etikett ovanför en rad länkar till 
sportartiklar. Men denna del av sidan går inte att läsa upp. Det finns inte heller någon symbol 
bredvid texten. Deltagarna är vana vid att få stöd av så kallade piktogram. Det finns en 
piktogrambild för sport men 8 Sidor använder inte bildsymboler (se figur 11). 

 
Figur 11. Piktogrambild för sport. 

Att läsa en nyhet – mediering via teknik har stor betydelse 
Flera av deltagarna kunde inte på egen hand läsa en nyhet. De anser själva att de är 
intresserade av nyheter, vilket stöds av ledare och stödpersoner samt av mina egna 
observationer. Även tidigare forskning har kommit fram till samma sak (Franklin, 2013). 
Men de behöver hjälp, mediering, av andra personer men också av tekniken för att 
inledningsvis bli påminda om nyheter och sedan att ta del av nyheter. Uppläsande teknik är 
ett exempel på mediering, liksom gemensamma nyhetsstunder där någon både kan läsa upp 
nyheter och leda en diskussion om nyheter. För många är internet svårt och på den punkten 
pekar mina resultat åt samma håll som i tidigare undersökningar (Begripsam 2017). 
När en av testpersonerna säger att hen skulle vilja lyssna på en text på Sveriges Radios 
webbplats så är det ett exempel på att tidningsläsning blir vad som i aktivitetsteori benämns 
som medierad. I det fallet via ett tekniskt hjälpmedel, en så kallad lyssna funktion. Utan 
mediering kan vissa personer bli helt utestängda från att ta del av nyheter, andra kan kanske 
ta del av nyheter med stora svårigheter. Vissa personer med måttlig utvecklingsstörning kan 
ta del av nyheter utan mediering men enligt intervjuerna med pedagoger och stödpersoner är 
den gruppen i minoritet bland personer med måttlig utvecklingsstörning. Detta stöds också av 
resultatet från eyetracker-testet. Testpersonerna har svårt att helt på egen hand och utan något 
mänskligt eller tekniskt stöd ta del av nyheter. Enligt Hedvalls (2009) aktivitetsdiamant 
behöver de både mänskligt och tekniskt stöd för att ta del av nyheter. 

Flera av deltagarna är beroende av att kunna lyssna på text och har mycket specifika krav på 
lyssna-funktionen. Det måste finnas en symbol för att lyssna i direkt närhet till den text de 
vill lyssna på. Det är inte säkert att de tar initiativ till att lyssna men chansen ökar om objektet 
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är synligt nära texten. De behöver kunna följa med i texten genom att den plats i texten de 
lyssnar på också markeras löpande i texten. Om texten är lång och går nedanför skärmen 
måste texten scrolla med i takt med att den blir uppläst. Flera av testpersonerna börjar lyssna 
men upphör när texten försvinner trots att uppläsningen fortsätter. Dessa personer tar inget 
initiativ till att scrolla. Jag tolkar detta som att abstraktionsgraden i detta moment är för hög. 
Här behöver tekniken bättre understödja personernas behov av att kunna lyssna och samtidigt 
se texten. 

Personer med måttlig utvecklingsstörning har också behov av att kunna söka information med 
sin röst. Många är betydligt starkare på att tala än att skriva. Ingen av de granskade 
nyhetssidorna har implementerat denna teknik. 

Bilder har stor betydelse 
Många i gruppen pendlar mellan att läsa text och titta på bilden. Bildens betydelse betonas 
också av en av de intervjuade stödpersonerna som både arbetar som fotograf och stödperson 
till gruppen. Hennes roll är att dokumentera, ta bilder och filma gruppen i ett pedagogiskt 
syfte. Man använder bilder och filmer för att återberätta sådant som har hänt, som ett stöd för 
minnet, och som ett sätt att ta upp en tidigare diskussion och fortsätta diskutera. Något 
liknande verkar hända när många personer i gruppen tar del av en nyhet. En bra vald bild kan 
fungera som ett nav runt vilken resten av artikeln kretsar. Här har tidigare forskning gett olika 
resultat.  Lagun och Lamas kunde inte se att bilder påverkade valet av artiklar medan 
Ragnarsson och Plichta kunde se att många först fokuserade på en bild och sedan via att de 
också läste rubriken valde de artiklar de var intresserade av. 
 
Min egen analys pekar också ut bilderna som mycket viktiga. Trots målgruppens stora behov 
av bra bilder för att fatta beslut så tycks det inte leda till en aktiv bildjournalistik i de kanaler 
som specifikt vänder sig till personer med utvecklingsstörning. Sveriges Radios Klartext 
tycks producera vissa egna bilder medan 8 Sidor enbart köper in bildmaterial från TT. I 
Klartexts lista över de senaste avsnitten används inte bilder för att särskilja avsnitten. Inte 
heller rubrikerna skiljer de olika avsnitten åt (Figur 12)  

 
Figur 12. Lista över Klartext-program där tre av fyra program symboliseras med samma bild 
och dessutom i stort sett identiska rubriker. 
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Komplex problembild 
De problem personer med måttlig utvecklingsstörning ställs inför när de ska konsumera 
nyheter kan delas in i följande områden: 
 

● Det kan vara svårt att på egen hand ta initiativ till att ta del av nyheter. 
● Rutiner som fungerade för nyhetsläsning när nyheter kom på papper har förändrats 

eller upphört i och med att nyheter digitaliserats. 
● Det kan vara svårt att hantera den apparat (smarta telefon, surfplatta eller dator) som 

behövs för att ta del av nyheten. 
● Det kan vara svårt att förstå hur webbsidan som presenterar nyheten är uppbyggd. Det 

kan skilja sig relativt mycket mellan de olika sidorna. 
● Det kan vara svårt att förstå vad som är nyheten och vad som är puffar eller listor till 

andra nyheter, presenterade på samma sida som nyheten. 
● Nyhetens text kan vara för svårt formulerad så att den av det skälet blir för svår att 

förstå. 
● Bilder ger felaktiga associationer och “lurar” personen att tro att nyheten är intressant 
● Video föredras av många men finns inte alltid som alternativ. På 8 Sidor, som direkt 

vänder sig till denna målgrupp, finns aldrig video som alternativ. 
● Att lyssna på text föredras av många men finns inte alltid som alternativ. Där lyssna 

finns som alternativ kan inte all text lyssnas på och funktionen stödjer inte användarna 
i läsningen i och med att det som visas i webbläsaren inte automatiskt följer med den 
visuella markeringen. 

 
För personer med måttlig utvecklingsstörning verkar det som händer på den egna orten vara 
mycket intressant. Det överensstämmer med vad också Ragnarsson och Plichta fann i sin 
undersökning. Den lokala journalistiken är därför viktig men denna journalistik tycks inte 
alltid nå ut till personer med måttlig utvecklingsstörning. Här slår digitaliseringen av 
medierna hårt mot denna grupp. De har varken råd eller klarar av att prenumerera och logga 
in på den lokala tidningens nyhetssida. Förr tycks det ha funnit mer av gemensamma 
nyhetsstunder då någon läste nyheter och papperstidningen betalades av den verksamhet 
personen deltar i. Flera av deltagarna i den här studien läste fortfarande sin lokaltidning på 
papper och det kan vara viktigt att den möjligheten finns kvar. 

Slutsatser och slutdiskussion 
I den här uppsatsen presenteras hur personer med måttlig utvecklingsstörning hittar och tar 
del av nyheter på webben. Undersökningen har skett genom observationer, diskussioner och 
intervjuer med personer med måttlig utvecklingsstörning, ledare och stödpersoner samt med 
en eyetracker-undersökning. Jag har i huvudsak använt aktivitetsteori för att analysera 
skeendet och journalistiska teorier om urval och representation för att kunna diskutera hur 
mina resultat kan påverka presentationen av nyheter för personer med måttlig 
utvecklingsstörning.  
 
En övergripande slutsats är att personer med måttlig utvecklingsstörning har stora svårigheter 
att på egen hand konsumera nyheter och att den nyhetskonsumtion som sker lätt kan styras av 
slumpmässiga associationer via bilder eller enstaka objekt i bilder eller ord i en rubrik och 
detta kan få personer med måttlig utvecklingsstörning att välja nyheter de egentligen inte är 
så intresserade av. Nyhetsläsning tycks ha gått från en kollektiv till en individuell handling. 
När papper ersätts av digitala kanaler verkar också praktiker kring nyhetsförmedling på de 
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dagliga verksamheterna att ha förändrats. Samlingar med gemensam nyhetsuppläsning och 
diskussion av nyheter har ersatts med att deltagarna förväntas att själva bevaka nyheter i sina 
digitala kanaler. Det gör att också prenumerationer, särskilt på lokala nyhetstidningar, har 
gått från att vara något som betalades av verksamheten nu får betalas av var och en via de 
apparater personerna använder. Tekniken kopplad till betalväggar är för svår för denna grupp. 
  
Den tekniska utvecklingen skulle kunna lösa flera av de svårigheter som framkommit. Om 
alla sökfunktioner implementerar teknik för att tala in text i sökfält skulle det bli lättare för 
personer med måttlig utvecklingsstörning att hitta nyheter de är intresserade av. Om alla 
nyhetssidor implementerar text-till-tal teknologi skulle det vara möjligt för personer med 
måttlig utvecklingsstörning att lyssna på nyheter som intresserar dem. 
 
Personer med måttlig utvecklingsstörning skulle sannolikt ha nytta av teknik som lär sig vilka 
intressen personen har och föreslår nyheter som kan vara intressanta, lite som när Spotify 
föreslår musik utifrån vad användaren tidigare lyssnat på. De skulle också ha nytta av att 
designen av nyhetssidor tydligare separerar vad som är en artikel från vad som är puffar för 
andra relaterade nyheter. Slutligen skulle de ha nytta av att fler nyheter presenterades i ljud 
och som film, även de nyheter som produceras speciellt för denna grupp. 
 
Vad tekniken i nuläget inte kan ersätta är de personer som finns runt om personer med måttlig 
utvecklingsstörning. Personer som kan ge impulser att ta del av nyheter, som kan förklara och 
diskutera nyheter.  
 
Det tycks vara svårt för personer med måttlig utvecklingsstörning att engagera sig djupt i 
nyheter. De möter till exempel stora svårigheter att kommentera nyheter och även när 
möjligheten att lyssna på en nyhet förekom så hade denna teknik brister som gjorde att 
lyssningen riskerade att avbrytas i förtid. 

Gruppen är sällan representerad i media 
Vi tar alla del av nyheter utifrån en så kallad kontext. Vi är oftast mer intresserade av nyheter 
som direkt berör oss eller berör grupper som vi identifierar oss med. Vår nyhetskonsumtion 
påverkas av vilka vi är, våra intressen men också av hur media sätter agendan för vilka 
nyheter som anses värda att publicera. Inte i något fall valde testpersonerna i eyetracker-testet 
nyheter som handlade om dem själva. Inga sådana fall togs heller upp i 
fokusgruppsdiskussionen. Vid en efterkontroll granskades om de utvalda medierna hade 
något material som handlade om personer med utvecklingsstörning (under den dag 
eyetracker-testet genomfördes) och något sådant kunde inte hittas. Det var därför inte möjligt 
för dessa personer att välja nyheter som berörde dem själva i egenskap av att vara personer 
med utvecklingsstörning. Här tycks det som att journalistiska teorier (McQuail 2010, Katz, 
Blumler, och Gurevitch, 1973, McLeod och McDonald, 1985) om hur användare väljer 
innehåll delvis är satta ur spel på både på grund av de speciella svårigheter personer med 
måttlig utvecklingsstörning har i själva processen att söka och sedan ta del av men också på 
grund av att det är en grupp som sällan skildras i media. De publiceringsval medierna gör 
(Strömbäck 2014 och Shoemaker & Reese 2013) tycks oftast utesluta nyheter som handlar 
om denna grupp. Resultatet tycks bli att personer med måttlig utvecklingsstörning gör mer 
slumpmässiga val eller val utifrån bild-associationer, där den valda artikeln ofta inte visar sig 
intressant.  
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Behov av framtida forskning 
För att förstå nyhetskonsumtion bland personer med måttlig utvecklingsstörning kan det vara 
relevant att bättre förstå hur denna grupp själva är skildrade i dagens medier. Carlsson och 
Petersson kom i en undersökning av hur personer med funktionsnedsättning framställs i 
Rapport och TV4-Nyheterna visat att personer med funktionsnedsättningar är 
underrepresenterade i media (Carlsson och Petersson, 2008). I nyhetsinslagen de undersökte 
var personerna ofta representerade som stereotyper där den största var att de var offer. I deras 
studie kunde de se att fokus ofta låg på medicinska aspekter och vid problemen som personer 
med funktionsnedsättning hade. Genom en kvalitativ analys fann de att tv-nyheter 
diskriminerade personer med funktionsnedsättning i nästan alla nyhetssändningar genom att 
representera dem som passiva och inte som individer utan som representanter för gruppen 
”personer med funktionsnedsättning”. Mediernas val av hur personer med 
utvecklingsstörning skildras kan bero på att de tillhör en så kallad sårbar grupp) och enligt 
Richards har alla medborgare en risk att hamna i en situation som gör dem sårbara för media 
och därför särskilt utsatta för journalistisk exploatering eller en felaktig presentation, med 
åtföljande risker för “allmän förlägenhet, förnedring eller psykologisk trauma”(Richards 
2008. Richards argumenterar för att journalister behöver gå en balansgång mellan den 
journalistiska rapporteringen och att behandla ämnet och personerna med respekt och 
värdighet. Han anser att yrkeskoder och yrkesetik inte ger tillräcklig vägledning genom den 
“inneboende etiska komplexiteten i denna situation”, och hänvisar till ett australiskt projekt 
som visade att en rapportering med känslighet och förståelse inte behöver betyda en 
kompromiss med det journalistiska uppdraget. 
 
Här kan teorier om det som kallas stigma förklara delar av det som händer när journalister 
exempelvis undviker att ta kontakt med personer med utvecklingsstörning (Goffman 2009). 
En anledning till att det kan vara svårt för oss journalister att prata med personer som själva 
har utvecklingsstörning om så svåra frågor som till exempel Eric Torell händelsen kan vara 
för att vi inte vet hur vi ska lägga upp diskussionen på individnivå. För att en sådan 
diskussion ska fungera behöver troligen en ovan journalist hjälp att genomföra diskussionen 
av stödpersoner som har kunnandet om hur man diskuterar känsliga frågor, samt hur man 
hanterar situationen om det blir väldigt känslosamt. Här skulle det behövas ytterligare 
forskning. 

En viktig iakttagelse är att personer med måttlig utvecklingsstörning kanske konsumerar mer 
nyheter än vad de själva kan berätta. “En nyhet” är ett abstrakt begrepp och det är inte säkert 
att en person som till exempel tar del av en text om det hockeylag de gillar identifierar detta 
som att “ta del av en nyhet”. Av detta skäl kan det finnas en underrapportering när man frågar 
dessa personer om hur ofta de läser nyheter. En säkrare metod skulle vara att automatiskt 
registrera alla besök men det skulle kräva installation av någon form av programvara och 
väcker etiska frågor. 

En av de saker jag har själv reflekterat över och kommit till insikt om under det här arbetet är 
att jag som journalist måste anpassa mitt sätt att ställa frågor, och min arbetsmetodik till 
gruppens och individens förutsättningar. Jag kan inte alltid laborera öppna frågor, utan när 
jag märker att det blir svårt för den jag pratar med så måste jag gå ner i abstraktionsnivå. Om 
en fråga inte fungerar måste jag ställa en annorlunda formulerad fråga. 
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Bilagor 

Bilaga 1: FUB:s tidning Unik 
Varje nummer av tidningen Unik har två editioner där den lättlästa vänder sig direkt till 
personer med utvecklingsstörning. Tidningen finns i tryckt version och digitalt: 
https://www.tidningenunik.se.  
 

 
Figur 14. Omslag av tidningen Unik, där varje nummer har två editioner, där den ena 
speglar innehållet i den andra på ett lättläst sätt.  
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Figur 15. Exempel på ett uppslag i den edition som vänder sig till den som kan läsa 
bra. I det här fallet ett uppslag om den ekonomiska situationen för personer med 
utvecklingsstörning. 
 
 

 
Figur 16. Tidningen Unik, den lättlästa versionen med samma tema, den ekonomiska 
situationen, men med andra bilder och mer lättläst text. 
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Bilaga 2: Underlag för diskussioner och intervjuer 
Semi-strukturerade underlag användes för diskussioner och intervjuer. De presenteras i 
punktform nedan. 

Diskussionsunderlag för fokusgrupp 
Underlaget användes vid fokusgruppsdiskussioner vid kursen Anpassad IT. Följande frågor 
diskuterades: 

● Introducera mig själv, vad jag gör och vad jag ska göra med materialet 
● Vet ni vad en journalist är?  
● Vad är egentligen en nyhet enligt er? Kan någon ge ett exempel? 
● Kan ni komma på någon nyhet som ni nyligen har tittat på eller läst? 
● Hur fick du veta om den nyheten? 
● Var skaffar ni era nyheter? Ge exempel (Tidning, Mobilen, Datorn) 
● Hur vill ni helst ta del av en nyhet? (Läsa, Lyssna, Video) 
● Vilka nyheter vill du helst ta del av? Vad tycker du är intressant att få veta? 
● Har det hänt att du blivit glad av en nyhet? 
● Har det hänt att du blivit ledsen eller arg av en nyhet? 

Intervjuguide 
Underlaget användes vid intervjuer av personal vid kursen Anpassad IT. Följande frågor 
diskuterades: 

● Introducera mig själv, vad jag gör och vad jag ska göra med materialet 
● Vad är din roll på kursen? 
● Tar deltagarna i gruppen del av nyheter? 
● Hur tar deltagarna del av nyheter? 
● Kan du ge några exempel?  
● Händer det att ni tar upp och diskuterar nyhetshändelser?  
● Händer det att någon blivit ledsen, eller känner oro angående en nyhetshändelse?  
●  Hur ska man nå ut till den här gruppen med nyheter?  
● Hur tänker du själv kring dina egna bilder och filmer? 
● Hur ska man som journalist prata med den här gruppen? 
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Bilaga 3: Summering av tester med eyetracker 
Tabell 4: Summering av tester med eyetracker. Nio testpersoner (TP) och två 
kontrollpersoner (KP).  

 Sökstrategi Fixeringar Indragare Läsmönster Engagemang 

TP1 Systematisk, Tittar på bild 
(ner till ca 2/3 av flödet. 
Går snabbt igenom listan 

315 på 55 
sekunder 
Täta, Mycket 
röda ytor 

Bild (känner igen 
logga). 

Triangulerar mellan 
bild-högerspalt-rubrik-
början av brödtext.  
(vill lyssna men skulle 
helst valt en video) 

Shallow 

TP2 Osystematisk 126 (men håller 
på över en minut 
innan klick 
Glesa 

Text i meny och 
sen 
Ingress/pufftext 

Lyssnar på hela 
texten men tappar 
fokus när text 
försvinner. 

Deep 

TP3 Osystematisk, Lyckas inte 
välja något att läsa. Kom 
av misstag in på en 
översättningsfunktion 

Täta, Mycket 
röda ytor 

 Inget Helst video Inget 

TP4 Systematisk, Tittar på 
bild, Tittar på rubrik, Läser 
pufftext. Kom av misstag 
in på tidningens 
nyhetsbrev 

337 på 1 minut 
och 24 sek 
Täta, Mycket 
röda ytor 

Video (trodde att 
en bild var en 
video) 

Helst video Inget 

TP5 Osystematisk  76 på 35 sek. 
Glesa, Få röda 
ytor 

Rubrik Lyssnar och tappar 
fokus när text 
försvinner. 

Shallow 

TP6 Osystematisk. Förstår inte 
vad som är klickbart, har 
valt nyhet men kan inte 
öppna artikel 

80 på 45 sek. 
Vid 160 och 1 
minut och 38 får 
hen hjälp att 
klicka på länken. 
Få röda ytor 

Rubrik  Läser då uppifrån 
och ner. Lyssnar men 
följer ej texten till 
slutet. 

Shallow 

TP7 Läser pufftext (från lista i 
högerspalt). 

5 på 5 sekunder Rubrik  Lyssnar och scrollar 
ned i texten. 

Deep 

TP8 Osystematisk, Tittar på 
bild 

310 på en minut Bild Helst video Bounce 

TP9 Osystematisk 110 på en minut 
Glesa, Få röda 
ytor 

Ingress/pufftext Vill lyssna Shallow 

KP1 Systematisk, Tittar på 
bild, Tittar på rubrik, Läser 
pufftext 

31 på 15 
sekunder 
Glesa, Mycket 
röda ytor 

Rubrik, Bild, 
Ingress/pufftext 

Uppifrån och ner. Deep 

KP2 Systematisk, Tittar på 
bild, Tittar på rubrik, Läser 
pufftext 

50 på 13 
sekunder 

Rubrik, Bild, 
Ingress/pufftext 

Uppifrån och ner. Deep 

 


