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Hört på radion:
• Lagföringsfrekvensen bland unga minskar.

• Antalet ungdomar som får ett straff av en domstol minskar.

• Arbetslinjen måste stärkas. (M) 

• Den som kan arbeta ska arbeta. 
Det ska alltid löna sig att arbeta 
och att anstränga sig.



Så började det

• Kjell Stjernholm
verksamhetsutvecklare 
Studieförbundet Vuxenskolan



Demokratiunderskott

Innan studiecirkeln Mitt Val: 8 av 10 röstar inte

Efter studiecirkeln: 8 av 10 röstar

43% valdeltagande bland personer inom LSS år 2010 (86 %)
Källa: MTM



Riksklippans/Inre ringens analys

• Jag tror att inte att jag får rösta eftersom 

jag har en utvecklingsstörning

• Jag förstår inte varför man ska rösta

• Jag får inget stöd för att komma iväg och 

rösta

• Jag vill inte gå själv till vallokalen 

• Jag skäms för att jag inte förstår hur man 

ska göra

• Jag är rädd för att få ett dåligt 

bemötande

• Jag tycker inte att det är viktigt att rösta

• Jag törs inte. Det är jobbigt att be om hjälp

• Jag är rädd att det blir fel – att jag kanske 
röstar av misstag på ett parti som jag 
ogillar. Jag förstår inte alla partisymboler.

• Personalen på gruppbostaden är 
oengagerade /okunnig

• Min god man säger att jag inte får rösta

• Det är svårt att välja vilka jag ska rösta på –
jag förstår inte informationen

• Det är jätte jobbigt att titta på debatt i TV –
jag förstår inte vad de säger

• Jag förstår inte vad personval betyder 



Onlineutbildning

http://www.sv.se/lattlastpolitiker

http://www.sv.se/lattlastpolitiker


Så skriver du lättläst!    
1. Ta fram ett fotografi på den du skriver för.

2. Använd du-tilltal.

3. Börja på ny rad ofta. 

4. Skriv som en journalist – vad är grejen? Skriv det viktigaste först.

5. Hur långt vill din målgrupp läsa? Stryk och förkorta. 

6. Förenkla utan att ta bort sammanhanget.

7. Ge konkreta och förklarande exempel. (långvarig funktionsnedsättning)

8. Sätt saker i sitt sammanhang, t ex landet Sudan, partiet Junilistan.

9. Dela upp krångliga ord i flera mindre, som i korsord.

10. Undvik liknelser, metaforer och uttryck.

11. Skippa siffrorna eller ge dem ett sammanhang.

12. Använd aktiv form. Passa dig för passiv form.

13. Visualisera – använd bilder och rekvisita.

14. Text och bild ska höra ihop.

15. Luftig formgivning.



Tillgänglig Formgivning 
1. Typsnitt; enkelt och tydligt 

2. Teckenstorlek 11–14

3. Använd fetstil för att markera det viktiga

4. Kort radlängd (6–13 cm/50-75 tecken)

5. Rak vänsterkant, ojämn högerkant

6. Dela upp texten i mindre stycken 

7. Luft 

8. God kontrast mellan bokstäver och bakgrund

9. En faktaruta kan ramas in eller ha en ljus tonplatta

10. Undvik mörk tonplatta bakom text

11. Undvik text ovanpa ̊ bilder eller mönster

12. Använd matt papper, gärna lite tjockare.
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Exempel från valmanifest 
• V: Professionellt verksamma kulturskapare måste ha möjlighet att leva på 

sitt kulturskapande under rimliga förhållanden. För det krävs bland annat 
att kulturskaparna får en bättre ersättning för sitt arbete, att fler får fast 
anställning på̊ kulturinstitutionerna och att socialförsäkringarna anpassas 
efter den verklighet som de frilansande kulturskaparna lever i. 

• LL: De som arbetar med kultur måste få mer betalt.

• M: Det behövs en politik som sänker trösklarna in till arbetsmarknaden, 
med fler enkla jobb och fler lärlingsjobb.

• LL: Vi politiker behöver göra det lättare för människor
att få det första jobbet.
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