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Abstract 

Knowledge, a human right, is a thesis in information design with focus on text 
design. The goal of this study is to gather knowledge about how information about 
sexually transmitted diseases can be easily available for refugee children, who 
arrive alone to Sweden, in HVB-homes. While the target group, refugee boys, 
awaits asylum they can’t go to school. During that time they should have the right to 
receive information about sexually transmitted diseases since many of them haven’t 
received any sexually education but yet they are sexually active. The need for the 
information could be looked upon as urgent. 

To come up with a design-solution, theory’s about readability, reading value, 
legibility and rhetoric. Methods as interviews, observation, text analysis and a test 
has also been applied. The design-solution became a folder for a receiving group, 
the staff at the HVB-home, which in their turn will pass the information forward to 
the target group through conversation. 

 
 

Sammanfattning 

Kunskap, en mänsklig rättighet, är ett examensarbete i informationsdesign med 
inriktning på Textdesign. Målet med denna studie är att undersöka hur information 
kring könssjukdomar blir lättillgänglig för ensamkommande pojkar på HVB-hem. 
Under tiden målgruppen väntar på asyl får de inte gå i skolan. Under den tiden bör 
de ha rätt till information om könssjukdomar då många ännu inte fått sexualkunskap 
men är sexuellt aktiva. Behovet av informationen kan ses som akut. 

För att komma fram till en gestaltning har teorier kring läslighet, läsbarhet, läsvärde 
och retorik använts. Metoder såsom intervjuer, observation, textanalys och en 
utvärdering har också tillämpats. Arbetet mynnade ut till en folder till en 
mottagargrupp, personalen på HVB-hemmet, som i sin tur informerar målgruppen. 
De i sin tur kan med hjälp av gestaltningsförslaget föra vidare informationen till 
målgruppen via samtal. 
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1. Inledning 

Idag anländer det fler migranter till Sverige än vad det någonsin gjort förut. Många unga pojkar 

anländer till Sverige ensamma. De har lämnat sitt hem av olika skäl. Många har blivit tvungna att 

välja mellan att delta i krig eller att fly. När de anlänt till Sverige hamnar de på ett asylboende. Mår 

de psykisk dåligt, har drogproblem eller av annan anledning har en problematisk vardag hamnar de 

på ett HVB-hem (hem för vård och boende). Många kommer ifrån länder där sexualupplysningen 

inte är obligatorisk i skolan. Vissa har inte en fullgjord skolgång och en del är analfabeter. Felaktiga 

uppfattningar om t.ex. könssjukdomar kan leda till hälsofara. Forsberg (2007 s. 47) menar att 

ungdomar är den mest centrala åldersgruppen för att förebygga spridning av hiv/aids. Enligt 

folkhälsomyndigheten så fick 22.1% av ungdomar i 15-19 år klamydia/gonorré/hiv eller syfilis år 

2015. När man som ensamkommande kommer till Sverige och har fått en plats på ett HVB-hem 

börjar väntan på asyl. Utan asyl får man inte en plats i skolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Statistik för ensamkommande barn. Bildkälla: migrationsverket.se 
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Det innebär att sexualundervisning inte kan garanteras för ensamkommande pojkar så länge de inte 

befinner sig i skolan. Är man i det tillstånd att man mår psykiskt dåligt kan det hända att man inte 

går till skolan trots att man har fått en plats. Pojkar på HVB-hem kan ibland få vänta upp till 6 

månader på att få asyl. Sverkersson (Intervju 5 april 2016) menar att könssjukdomarna är den 

viktigaste informationen som målgruppen behöver då bristen på informationen kan innebära 

hälsofara. RFSU föreläser om sexualkunskap på lättläst svenska i skolor, men de har inte de 

resurser som behövs för att kunna täcka upp alla behov (Isaxon, Intervju 13 april 2016). De åker 

sällan ut till HVB-hem eller asylboende där stor del av målgruppen bor, utan till skolor på 

temadagar. Eftersom det kan ta lång tid för ensamkommande att få den grundläggande 

sexualupplysningen så riskerar de sin hälsa. De bör få veta hur man skyddar sig mot könssjukdomar 

och att de har rätt att gå att testa sig. Socialstyrelsen tillhandahåller information kring vad man har 

för rättigheter som boende på ett HVB-hem, men ingen kring sexualupplysning. Det är upp till varje 

boende samt personal huruvida de kan eller vill tillhandahålla information kring sexualupplysning 

till de som bor på hemmet. Därför bör personalen informera målgruppen kring just könssjukdomar. 

Denna studie kommer handla om att få personalen på HVB-hem att informera sina boende om 

könssjukdomar. 

1.1 Sexualundervisning 
Sverige har haft obligatorisk sexualundervisning sedan 1950-talet. Den svenska skolan är ansvarig 

för sexualundervisningen och varje rektor för sin skola. Sexualundervisningen i Sverige börjar 

oftast i årskurs 5. Första nivån tar upp puberteten och de olika kroppsdelarna och dess funktioner. I 

det sista stadiet av utbildningen kan övningar kring t.ex. respekt och hbtq-frågor tas upp. 

Undervisningen bör vara informerande och inte luta mot att förespråka avhållsamhet för att undvika 

oönskade graviditeter, det har visat sig ha motsatt effekt enligt Forsberg (2007 s.50). Skarpås (2010 

s. 10) menar att forskning om sexualundervisning visar på att för att nå fram med sin 

sexualundervisning så bör man ha en positiv syn på sexualitet med ett hälsofrämjande perspektiv.  

 

Kunskap om var man kan få tag på̊ preventivmedel och var det finns mottagningar är av stor vikt 

menar Forsberg (2007 s. 49). Sexualkunskap är alltså något som bör informeras muntligt och det 

måste få ta tid menar Isaxon (Intervju 13 april 2016). Därför måste någon som finns hos 

målgruppen kunna ge svar på frågor. RFSU anser att sexualundervisningen även bör handla om 

jämlikhet och jämställdhet. Med hjälp av undervisningen kan målgruppen lära sig att säga både ”ja” 

och ”nej” utifrån hur de själva känner och kunna bedöma sexuella risker själva. 
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Rasmussen (2016 s. 29) menar att sexualundervisning inte bör frånskiljas ifrån ett bredare socialt 

perspektiv. Hon menar att man bör ta hänsyn till målgruppens religion, etnicitet, klasstillhörighet 

och policy om abort. Exakt vad hon menar är oklart, men att ta hänsyn, kan innebära att man 

respekterar allas åsikter men även om man sedan har med informationen om abort som står i lagen. 

RFSU har samma information till alla människor men på olika nivåer och med hänsyn till hur lagen 

ser ut i fråga om mänskliga rättigheter osv. Jag anser att RFSU är experter på området och kommer 

luta mig mot deras ideologi vid utformning av information. 

1.2 Målgrupp 
Larsson (2012 s.144) menar att en målgrupp är den grupp människor man vill nå med sitt budskap. 

Man ringar alltså in den grupp människor som man vill påverka och kan på så sätt lära sig mer om 

deras behov och på så sätt anpassa informationen för att nå dem. Ensamkommande barn och 

ungdomar kan ses som en utsatt målgrupp i det svenska samhället idag. De har ofta familj och 

vänner kvar i sitt hemland och vägen till Sverige har ofta varit lång och ofta traumatisk. Denna 

studie kommer att fokusera på pojkar mellan 13-21 år gamla som bor på HVB-hem. För att få bo på 

ett HVB-hem ska man vara mellan 13-18 år. Men man får bo kvar tills man fyllt 21. Majoriteten av 

ensamkommande är unga pojkar i åldrarna 14-25 år (migrationsinfo.se Hämtad 29.04.16). Många 

påstår sig vara yngre än vad de är, därför kan statistiken vara missvisande över hur många som 

anses vara barn eller ej (Henry & Hjern, Läkartidningen, 2015;112:DRFZ Hämtad 18 Maj 2016). 

Målgruppen kommer ifrån olika länder t.ex. Afghanistan, Syrien, Iran, Somalia och Jemen. Det är 

viktigt att inte ta för givet vad målgruppen kan och inte kan menar Isaxon (Intervju 13 april 2016). I 

en designprocess är målgruppsanpassning ofta viktig. Men Isaxon (Intervju 13 april 2016) menar 

vidare att kultur och bakgrund spelar roll till viss del, men det är viktigt att inte separera ”dem” från 

”oss”. Enligt Obermeyer (2006 s. 851) finns det mycket felaktiga uppfattningar i mellanöstern och 

Nordafrika om HIV och hur det sprids. Det är några av länderna där målgruppen kommer ifrån. 

Detta måste inte innebära att de ur målgruppen som kommer just därifrån har en bristande kunskap.  

 

1.3 Mottagargrupp 
Mottagargrupp och målgrupp kan ibland vara samma sak och vara svårt att separera från varandra. 

Mottagargrupp är den grupp som materialet/informationen når först medan målgruppen är 

slutdestinationen för materialet/informationen. Larsson (2012 s. 147) menar att mottagargruppen 

och målgruppen kan vara helt separerade från varandra eller identiska. Att använda sig av 

mottagargrupper är ett sätt att nå målgruppen. Larsson (2012 s. 147) förklarar i ett exempel där en 



9 
 

mottagargrupp och målgrupp är separerade enligt följande: En orienteringsklubb vill få skolelever 

att börja med idrotten. Ett sätt att nå ut till dem då är att utbilda idrottslärare som i sin tur ska få 

skolelever att intressera sig för orientering via idrottslektionerna. Där går man via idrottslärarna som 

mottagargrupp som i sin tur för vidare informationen till målgruppen, alltså skoleleverna. 

 

1.4 Problemformulering 
Ensamkommande pojkar får inte sexualundervisning från att de har anlänt till Sverige till att de får 

en plats i skolan. Då de är sexuellt aktiva och många av dem inte har kunskap om hur man skyddar 

sig eller var man testar sig så kan det innebär hälsofara då de kan få könssjukdomar såsom t.ex. 

klamydia eller HIV. 

1.5 Frågeställning 
Hur kan information om könssjukdomar bli tillgängligt för pojkar på HVB-hem? 

 

Hur kan en mottagargrupp bli motiverad att informera en målgrupp om könssjukdomar, via text 

som utformats med hjälp av ethos, pathos och logos? 

 

Hur kan information om könssjukdomar bli tydlig med hjälp av läslighet, läsbarhet och läsvärde? 

 

Hur kan man kartlägga argument till att man inte vill samtala om könssjukdomar och strukturera 

information med hjälp av inventio, dispositio och elucitio? 

 

1.6 Syfte 
Syftet med denna studie är att utforma en folder som motiverar mottagargruppen att informera 

målgruppen om könssjukdomar. Informationen ska i sin tur ge målgruppen kunskap om hur man 

skyddar sig mot könssjukdomar samt var och hur man testar sig. Detta ska i förlängningen bidra till 

minskning av spridning av könssjukdomar. 
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1.7 Avgränsningar 
Även om målgruppen är avgränsad till ensamkommande pojkar på HVB-hem så är ambitionen att 

gestaltningsförslaget ska kunna passa vilket HVB-hem som helst oavsett vilka de boende är. 

Personalen ska kunna informera en boende oavsett kön, sexuell läggning eller kulturell bakgrund. 

 

Skarpås (2010 s.9) menar att RFSU anser att elever ska få en bred sexualundervisning som 

inkluderar samtal om kroppen, lust, relationer, genus, sexuell läggning och värderingar. 

Informationen om könssjukdomar ses som den nödvändigaste eftersom det kan leda till hälsofara att 

inte veta hur man skyddar sig. Därför kommer denna studie att endast fokusera på just den 

informationen inom sexualkunskap. 

 

Gestaltningens text kommer att handla om att informera målgruppen om att använda kondom och 

att det skyddar mot alla könssjukdomar. Att man ska informera om att gå och testa sig och var 

ungdomsmottagningen ligger är också av vikt. Men att få målgruppen att sedan använda kondom är 

ett projekt för sig som inte tas upp i gestaltningen. Anledningen är att det har visat sig att ungdomar 

som har fått sexualupplysning och vet om riskerna kan ha olika argument till att inte använda menar 

kondom menar Dahné (2015 .127). Ett sådant arbete skulle kräva en studie för sig. 

 

I gestaltningsförslaget kommer det endast att fokuseras på det textuella. Gestaltningen kommer 

alltså visa hur informationen framställs genom retoriska begrepp och läslighet, läsbarhet och 

läsvärde. Andra faktorer såsom grafiska element, färg och bild lämnas tomt.  

 

2. Teori  

2.1 Läslighet, läsbarhet och läsvärde. 
När man läser en text kan man se på den genom tre olika perspektiv. Läsligheten anger huruvida 

texten går att läsa och se vad som står. Saker som kan påverka läsligheten är t.ex. liten text, otydligt 

typsnitt, störande bakgrund eller dålig belysning. En gul text på ett vitt papper har oftast dålig 

läslighet. Pettersson (2002 s.50) menar att kortare radlängder också förbättrar läsligheten. 

Läsbarheten handlar om att kunna förstå vad texten handlar om. En för avancerad stil kan göra det 

svårt att begripa vad texten handlar om även om man kan utläsa orden. Hellspong (2012 s.85) 

menar att en lagtext kan ha god läsbarhet för en domare medan den har dålig läsbarhet för en 

lekman som vill veta vad lagen tillåter. Det gäller att hitta en bra nivå på texten som funkar till den 
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tänkta läsaren. Läsvärdet handlar om att texten ska ge värde till läsaren efteråt Pettersson (2002 

s.34). Den avgör hur relevant texten var för den tilltänkta läsaren. Ett exempel på dåligt läsvärde 

kan vara att få hem en broschyr som berättar om att det är extrapris på att valla skidor till någon 

som inte åker skidor. Läslighet, läsbarhet och läsvärde kan skilja sig åt från individ till individ. En 

text som ger högt läsvärde för en individ kan ha lågt läsvärde för en annan. Det är alltså viktigt att 

anpassa rätt text för rätt person. Sammantaget handlar läslighet om personen ser vad som står. 

Läsbarhet innebär om personen kan tyda vad texten säger. Läsvärdet avgör om informationen gav 

personen något efter att ha läst texten.  

2.2 Retorik 
Retorik handlar om att påverka och om hur vi använder språk och symboler för att få vår vilja 

igenom menar Lindqvist (2011 s.25). Retoriken sträcker så långt bak som till antiken och används 

än i dag i bland annat reklam, skyltar, handlingar texter och tal. Genom århundraden har människor 

använts dig av retoriken och olika begrepp för att kunna övertyga andra människor. Nedan följder 

två begreppsapparater som finns inom retoriken.  

2.2.1 Ethos, pathos och logos 
Det finns tre typer av bevismedel en textförfattare kan använda sig av inom retoriken. Aristoteles 

kallade dessa för tre pisteis, eller som i singular kallas pistis och betyder just bevismedel. Dessa 

bevismedel brukar även förklaras som tre sätt att vinna tillit. Den första kallas ethos och handlar om 

en förtroendegivande karaktär eller avsändare. Pathos handlar om de känslor man förmedlar. 

Slutligen är logos det logiska i argumentet. Dessa tre ska tillsammans bygga en argumentation 

starkare. Alltså ska man i sin argumentation ha något som inger förtroende och tillit (ethos) och 

något som gör att känslor väcks hos mottagaren, t.ex. omtanke eller empati (pathos), och sedan ska 

argumentet var logiskt (logos).  

 

2.2.2 Inventio, dispositio och elucitio. 
Partes, den retoriska arbetsprocessen, består av fem begrepp. Lindqvist (2008 s.37) menar att de tre 

första begreppen är till störst nytta för en skribent, alltså inventio, dispositio och elucitito. Det första 

begreppet, inventio, innebär att man inför en argumentation försöker kartlägga vilka argument som 

kommer att förekomma (Lindqvist 2008 s.60). Hellspong (2012 s.103) förklarar inventio som det 

skede när man samlar in stoff. Sedan kommer dispositio som innebär att man ordnar argumenten 

eller sitt stoff. Man bör sedan finna en passande språkform och välja rätt ord, vilket kallas för 
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elucito. Dessa tre begrepp kan beskriva den processen man går igenom då man skapar en retorisk 

text.  

2.3 Källkritik 
Källkritik innebär att ha en kritisk inställning till den information man tar in. Man kan ta till sig den 

men ändå vara medveten om att det inte är den enda sanningen. Det finns många aspekter att ta 

hänsyn till vid insamlandet av information. Booth m.fl. (2012 s.83) menar att vid en källkritisk 

granskning ska man titta efter: när är källan är utgiven, är den granskad av sakkunniga, är 

författaren känd forskare eller om författaren givit ut tidigare böcker och om det är ett ansett förlag. 

En del av litteraturen i den här rapporten har getts ut 2006 och 2007, det innebär att de är nästan 10 

år gamla. Obermeyer (2006) skriver om uppfattningen om HIV t.ex. Nordafrika. Saker och ting kan 

ha ändrats sen dess i landet kring den uppfattningen. 

 

Informationen som står att finna i Rasmussens (2016) handlar om studier som har gjorts på 

ungdomar. Men dessa ungdomar kommer ifrån länder såsom Australien och USA. Det kan innebära 

att informationen inte stämmer överens med min målgrupps åsikter som kommer från ett annat land 

samt en annan kultur. Det är viktigt att ha det i åtanke samtidigt som jag anser att man inte får 

separera dem för mycket. I fråga om kunskap och okunskap är vi är alla olika, oavsett varifrån vi 

kommer. 

 

 

3. Metoder 

3.1 Kvalitativa metoder 
Kvalitativa metoder har valts då de går på djupet vilket jag har ansett varit de mest passande 

metoderna för denna studie. Kvalitativa metoder kräver flexibilitet vilket innebär att man bör kunna 

ändra på upplägget om situationen kräver det. T.ex. att man ändrar frågorna vid en intervju om 

situationen kräver det. Metoderna har ofta en närhet till källan varifrån man hämtar sin information 

(Holme & Solvang 1997 s.14). 
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3.2 Persona och Scenario 
Persona är en fiktiv person man skapar för att ha en person att fokusera på. Personan ska baseras på 

målgruppen, men i detta fall handlar det om mottagargruppen. Det finns både fördelar och 

nackdelar med att ha en persona. När man fritt skapar en fiktiv person är det lätt att man applicerar 

sin egna fördomar. Nilsson, Ericsson och Törlind (2015 s.95) menar att en persona kan användas 

istället för att basera arbetet på data och statistik. Informationen om personan kommer baseras på 

den intervju som gjordes med Sverkersson (Intervju 5 april 2016). Personalen på HVB-hem har ofta 

har en bakgrund som socionomer, behandlingsassistenter eller beteendevetare. Vissa ur personalen 

är outbildade men har ibland en arbetsbakgrund inom vård och omsorg.  

 

Ett scenario är en situation eller händelse man skapar för att förtydliga den händelse man sett 

framför sig i skapandet av gestaltningsförslaget. Nilsson, Ericsson och Törlind (2015 s.141) menar 

att syftet med ett scenario är att få en bättre bild av hur lösningen fungerar som man har designat 

eller tänkt ut. De menar vidare att ett scenario även kan påvisa användarens beteende och 

drivkrafter. 

 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer 
För att få en djupare förståelse kring målgruppen har kvalitativa intervjuer gjorts. Syftet är att 

personer som har kontakt med målgruppen på ett eller annat sätt ska kunna förmedla en bild av var 

deras kunskaper brister, hur deras vardag ser ut och om en tydligare avgränsning går att göra. Dessa 

personer kan ses som experter på området. Trost (2010 s. 27) menar att kvalitativa intervjuer 

handlar mer om den sociala föreställningsvärld som varje enskild människa lever i. Alltså får jag en 

bild av hur just de personer jag intervjuar ser på ämnet och målgruppen. Holme och Solvang (1997 

s. 14) menar att de kvalitativa metoderna kännetecknas av den närhet från källan man söker 

information ifrån. Det är viktigt att de frågor man har besvaras men syftet är också att få svar på 

frågor man inte visste att man hade behövt ställa. Frågorna kan komma att utvecklas under 

intervjuernas gång och det är personerna som intervjuas som får styra till viss del då det är 

experterna på området. Samtliga intervjuer finns antecknade och sparade. 

 

3.2.2 Läsbarhetsanalys 
En textanalys kan användas på en befintlig text för att lyfta fram olika egenskaper hos texten. Med 

en textanalys kan syftet bli klarare och även hur visa element på verkar texten. Hellspong (2012 

s.85) menar att en läsbarhetsanalys används för att klargöra textens syfte. Med hjälp av analysen vill 
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jag ta reda på om det befintliga materialet som används idag är bra eller inte. Det vill säga, om det 

går att använda det som inspirationskälla eller om det visar sig att materialet inte är bra utformat, 

utifrån ett informationsdesignperspektiv. 
 

3.2.3 Observation 
Observation innebär att man under en viss tid befinner sig i den grupp man undersöker. Man 

undersöker vad som sker genom att titta, lyssna och fråga. En observation kan vara öppen eller 

dold. Den öppna som det handlar om i det här fallet kännetecknas av att deltagarna i gruppen är 

medvetna om att de observeras och i vilket syfte. Observation har använts ofta under studier av 

lokalsamhällen och slutna system menar Holme & Solvang (1997 s. 110-122). Anteckningar kan 

också göras under en observation. En dold observation kan handla om att studera hur människor rör 

sig i en lokal. Fördelen med att ha en dold observation är att personerna inte påverkas av att veta om 

att de observeras.  

 

3.3 Utvärdering 
Att utvärdera gestaltningsförslaget på en grupp utvalda individer gör att saker kan upptäckas och 

korrigeras. Palm (2013 s. 63) menar att den viktigaste anledningen till att göra en utvärdering är att 

bekämpa önsketänkande. Han menar vidare att en utvärdering innebär att man om och i vilken grad 

som målet har nåts med projektet, eller som i det här fallet, gestaltningsförslaget. Man blir lätt 

hemmablind och kan ibland inte se att vissa saker är otydliga då man själv har så pass mycket 

bakgrundsinformation. Att testa på andra människor som inte är involverade i projektet gör att de 

med “nya ögon” ser foldern objektivt och reaktionerna är förmodligen likvärdiga med hur 

mottagargruppen reagerar. Att låta personerna vara anonyma kan öka chanserna till låta dem vara 

kritiska till materialet.  

3.4 Reflektion kring metoder 
Skulle intervjuer med personal från andra HVB-hem gjorts hade man kunnat få ett ännu större 

perspektiv på det hela. Där hade man sedan kunnat kartlägga vilka hinder personalen känner inför 

att prata om könssjukdomar och ifall de har funderat på att göra det. Kanske hade det visat sig att ett 

HVB-hem faktiskt har sexualkunskap med de boende? 
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Personen som blir intervjuad kan inte ge någon annan bild av situationen än sin egen. Intervjuer 

med fler personer på andra HVB-hem hade kunnat göras för att få ännu en bild av målgruppen. 

Dessvärre räckte inte tiden till och därför gjordes en avgränsning till just ett specifikt HVB-hem i 

Uppsala och därmed endast en ur personalen. 

 

Observationen gjordes på en målgrupp som inte bor på HVB-hem. Detta kan innebära att de har ett 

bättre psykiskt mående och kan vara mer mottagliga för ny information. De personer som bor på 

HVB-hem kan må psykiskt dåligt och inte kunna ta del av informationen någon annanstans än just 

på sitt boende. 

 

Eftersom jag var närvarande i ett annat rum medan tester utfördes på gestaltningsförslaget kan detta 

påverka svaren. Även om de är anonyma kan känslan av att jag vet vem som har skrivit vad 

eftersom infinna sig då de efter testets gång ger mig enkäten direkt i handen. Trots att jag bad dem 

vara uppriktiga och att det bara gynnar mig om de är det, så kan de ändå skriva svar som är 

påverkade av min närvaro. 

 

3.5 Etik och ställningstaganden 
Booth m.fl. (2012 s. 248) tar upp vad etik innebär inom forskning. Det är dock inte forskning som 

bedrivs i denna studie men etiken kan vara densamma. Etik handlar om den moral man följer när 

man bedriver forskning. Gustafsson m.fl. (2011 s.15) menar att etik och moral kan skilja sig från 

varandra. De flesta människor har en slags moral som de bär med sig. Etik har man om man är 

medveten om det. Termen ”etik” handlar om en slags teori för det moraliska området.  

Booth m.fl. tar vidare upp flera exempel på vad dessa etiska ställningstagande kan vara. T.ex. att 

inte plagiera eller ta åt sig äran för andras resultat, inte uppfinna resultat, förlöjliga uppfattningar 

som inte stämmer överens med sina egna och inte heller förstöra eller dölja källor och information 

som anses viktiga för andra. Att skydda identiteter kan ibland vara viktigt vid undersökningar för att 

skydda individer. Det innebär att de ska skyddas från t.ex. skada och kränkning enligt 

individskyddskravet (Gustafsson m.fl. 2011 s.18).  

 

Denna studie kommer att ske i samarbete med andra individer. I denna studie har en 

samtyckesblankett har getts till samtliga intervjuade. Genom den har de blivit införstådda med att 

intervjuerna ska publiceras, att röstupptagning och fotografering kan ske och att de kan avbryta 
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intervjun när de vill. De har även fått information om syftet med examensarbetet. Se bilaga 1,2 och 

3. 

 

Inga ur målgruppen har intervjuats och samtliga är anonyma i rapporten under observationen. Detta 

är för att skydda deras identitet och för att denna studie inte kräver att de ska delta aktivt som i en 

intervju t.ex. Sexualitet är ett känsligt ämne för en del och för dem som inte har fått grundläggande 

kunskap om sina rättigheter i Sverige kan det vara svårt för dem att ta ställning till att delta. 

Målgruppens ålder kan ofta vara svår att fastställa och om de är under 15 år bör de ha målsmans 

tillstånd (Codex.vr.se Hämtad 18.05.16). Då många har anlänt till Sverige utan sina föräldrar kan 

detta vara svårt att möjliggöra.  

 

 

4. Resultat av datainsamling 

4.1 Sammanfattning av intervjuerna: 
• Emelie Sverkersson, biträdande verksamhetschef på ett HVB-hem, Uppsala. 

Syftet med att intervjua en verksamhetschef är för att de arbetar på de boenden där målgruppen bor. 

De bör kunna ge mig information om målgruppens vardag. 

 

Emelie Sverkersson berättade att målgruppens kunskap om sexualkunskap är mycket bristande hos 

dem flesta, men det finns undantag. De har inte fått någon information i skolan eller hemifrån. Sex 

är inte heller något man pratar öppet om. Men kunskaperna kan skilja sig stort ifrån person till 

person. Ungdomar som kommer från landsbygden har oftast sämre kunskaper. Man kan inte ta för 

givet att alla ensamkommande pojkar inte vet någonting. Ungdomar som t.ex. kommer från 

Marocko men har levt större delen av sitt liv i Spanien har ofta ett mer västerländskt perspektiv.  

 

 

• Kerstin Isaxon, Projektledare sexualupplysning på lättare svenska och Colour of Love. 

Stockholm. 

Syftet med att träffa någon på RFSU är att de kan ge expertutlåtanden inom hur man informerar om 

det valda ämnet. Min förhoppning är att genom deras råd kunna undvika att göra vanliga misstag 

men även att det ska berätta saker jag kanske inte visste. RFSU har funnits sedan 1933 och bör ha 

god erfarenhet av sexualundervisning. Isaxon arbetar bland annat med min valda målgrupp. 
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I denna intervju gavs handfasta tips och råd kring vilken information som måste vara med under 

sexualundervisning om könssjukdomar. Kroppsvätskor och slemhinnor måste finnas med i grunden 

för information om könssjukdomar. Ordet könsstympning används inte utan omskärelse. Kring 

könssjukdomar bör man inte heller använda ordet smitta utan istället pratar man om att föra vidare, 

eller ge och få en könssjukdom. Även om RFSU bedriver sexualkunskap på lättläst svenska har de 

inte resurser att täcka stora områdena där de behövs. De föreläser en del vid skolor vid temadagar 

och så vidare. RFSU anpassar inte sexualkunskapen annorlunda för personer men svenska som 

andraspråk utan den enda skillnaden är att den är på lättare svenska. Det är även viktigt att belysa de 

rättigheter man har i Sverige kring sin egen kropp. Man har rätt att testa sig för könssjukdomar och 

även att varje människa har rätt till sin egen kropp. 

 

• Ewa Gustafsson, SVA-lärare och handledare på Vallaskolan, Sala. 

SVA står för: Svenska som andraspråk. Syftet med att intervjua en lärare är för få reda på hur 

snabbt målgruppen lär sig svenska, vilka hinder de kan stå för när det kommer till att utforma text 

och vilket medie som passar bäst.  

 
Ewa Gustafsson berättade att en elev läser på SVA ungefär sex månader. Nästan inga är kvar ett 

helt år. Sedan kan de gå i en vanlig klass. De vanligaste språken bland eleverna är daari, triginia, 

somaliska, persiska och arabiska. Målgruppens kunskaper om sex är inte bara bristande utan kan 

dessutom vara felaktig och innehålla skrönor. Vissa personer i målgruppen är analfabeter, de har på 

så sätt svårt att finna motivation kring varför det är viktigt att kunna läsa och skriva. 

Analfabetismen har ofta funnits i flera generationer men har man väl fått en plats i skolan lär de sig 

läsa och skriva på 6-12 månader. Andra elever har fått skolgången avbruten medan vissa endast har 

gått i Koran-skola. Väldigt få har fått sexualundervisning i skolan, och då väldigt grundläggande. 

 

Samtliga intervjuade är eniga om att målgruppen ofta har bristande kunskaper inom sexualkunskap, 

men det finns undantag. Intervjuerna gav mig en insikt om hur brådskande kunskapen är för 

målgruppen då de är sexuellt aktiva och inte vet något om könssjukdomar. Även om hela området 

sexualkunskap behövs så är t.ex. kunskapen om vikten av kondom avsevärt viktigare att veta än 

t.ex. om X och Y kromosomer i dagsläget. Jag fick veta hur informationen bör förmedlas och vilka 

faktorer som måste vara med i ett informationsmaterial.  
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4.2 Läsbarhetsanalys resultat 
 

4.2.1 Landstinget Västmanlands folder Människokroppen och dess funktioner 
Analysen gjordes på en folder ifrån Landstinget Västmanland. Materialet är framtaget med 

ekonomiskt stöd från statsanslaget som syftar till att nå målen som finns i den Nationella strategin 

mot HIV/AIDS och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60). Foldern riktar sig till 

nyanlända ungdomar från länder utanför Europa. Broschyren kom ut först 2012 och analysen utförs 

på den tredje versionen. Foldern ska ge grundläggande information till målgruppen om hur kroppen 

fungerar. Syftet med att analysera denna är för att se hur materialet som kommer till målgruppen är 

utformat, vilket språk den har och om den uppfyller kraven för lättläst. Foldern skickas b.la ut till 

Vallaskolan där den används under SVA-lektionerna. Foldern har utformats tillsammans med Catrin 

Lindberg, som är projektledare för kartläggning och information om STI och HIV för unga 

asylsökande och unga personer som nyss fått permanent uppehållstillstånd. Pia Carlsson, 

verksamhetschef för Asyl- och Intergrationshälsan. Jan Smedjegård, smittskyddsläkare. Inger Paris, 

samordnare i landstinget Västmanland för hiv/STI och sexuell hälsa. Foldern kommer i två 

versioner, en på svenska och en på elevens hemspråk. Gustafsson (2016) använder sig av båda 

häftena vid undervisningen. Jag analyserar detta material för att kunna jämföra med hur 

sexualundervisningsmaterial ser ut där även en handledare behövs. 

 

4.2.2 Sammanfattning av läsbarhetsanalys 
Häftet, som läsbarhetsanalysen gjordes på, riktar sig till nyanlända ungdomar. De har ett annat 

förstaspråk än svenska och kan ha svårt att läsa svenska texter. Under observationen noterades dock 

att många har ipads till hands där de har ett lexikon i form av en app. Motivationen till att läsa 

foldern kan vara skiftande. Sex är ett ämne som många är nyfikna på men det kan även vara genant 

och jobbigt att ta del av. Ämnet är brett och man kan ha olika läsmål med foldern. Foldern kommer 

i två versioner, en på svenska och en på arabiska. Målgruppen ska kunna tillgå båda. Målgruppen 

kan läsa foldern själva eller ihop med en handledare i skolan.  
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Bild 2: Häftets framsida.  

 
Texten innehåller en textindelning som kan förbättras med mera luft. På så sätt kan läsaren ta ett 

stycke i taget och risken att tappa bort sig i texten blir mindre. Stilgraden är bra, förmodligen på 14 

punkter. Trycket är bra och bilderna syns. Radlängderna är långa vilket försvårar läsningen, 

framförallt för personer med ett annat förstaspråk än svenska. Nyckelord är fetmarkerade men även 

vissa underrubriker är fetmarkerade vilket kan anses som inkonsekvent användande av hierarki. 

Bilderna fungerar som ett stöd och är väldigt viktiga. Ofta är kroppens delar på vänstra sidan och 

förklarande text på höger sida. 

 

Meningarna går att korta av och förenkla betydligt mer vilket skulle kunna underlätta läsningen 

ytterligare för målgruppen. Ett exempel på en mening är följande: Skallen består av hjärnskålen och 

ansiktsskelettet och skyddar hjärnan. Här kan man tro att skallen består av tre komponenter, alltså 

att skyddar hjärnan är den tredje komponenten. Meningen skulle kunna utformas på följande sätt 

istället: Skallen skyddar hjärnan. Skallen består av hjärnskålen och ansiktsskelettet. Gustavsson 

(Intervju 16 april 2016) bekräftar vikten av att ha korta meningar och att hennes elever lättare kan 

läsa kortare meningar.  
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Bild 3: Häftets insida. Illustrationer och text.   Bild 4: Bild ur häftet 
 

 

Ibland kan det bli svårt att hänga med när det kommer till könsorganen och preventivmedel. Inga 

rubriker finns och det finns ingen tydlig kapitelindelning. En bild där en spermie simmar in i ett ägg 

vore mer lämpligt än att gå in på kromosomuppsättningar. Om detta ändå bör förklaras måste bilder 

visas tydligt. Befruktningsdelen har inga bilder alls och blir mycket svårt att förstå. 

Preventivmedels-delen är mycket otydlig med huruvida det är mannen eller kvinnan som tar 

respektive medel. Här skulle en bättre indelning göras där preventivmedlens olika egenskaper 

förtydligades. Det framgår t.ex. inte att det bara är kondomen som skyddar mot allt. Sidan blir en 

djungel av information. Bilderna är tydliga över hur preventivmedlen ser ut men inte var de ska 

sitta. Det finns en kompletterande bild för spiral där den sitter i livmodern. Men själva slidväggen 

syns knappt på bild så ett pessar kan man inte peka och visa var den ska sitta.  

 

Ordet könsstympning bör inte användas enligt Isaxon (Intervju 13 april 2016). Stympning kan vara 

ett negativt laddat ord och omskärelse är det man bör använda sig av. Men i denna folder används 

ordet. Kompositionen skulle kunna summeras som: allmänt om kroppen, specifikt om könsdelarna, 

preventivmedel och sist lagar. Man får känslan av att foldern utformats med sexualkunskap i första 

syfte men sedan har det allmänna om kroppen klämts in i början. Det bästa vore om foldern bestod 

av flera foldrar där det finns en tydligare uppdelning. Det blir mycket information om hela kroppen 

och sådant för få ta sin tid att ta in.  
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Foldern var mycket bristfällig och stämde inte in på beskrivningen hur sexualundervisning ska 

informeras och förmedlas enligt RFSU:s handbok (Dahné 2015) och som Isaxon (Intervju 13 april 

2016) menar. Foldern kan inte representera all information som når målgruppen om sex, men den 

som skickas ut i Västmanland från Landstinget är helt klart bristfällig i den mån att en individ inte 

kan ta till sig informationen ensam. Det krävs att en handledare finns med och stöttar då 

informationen är otydlig. Hellspong (2012 s. 87) menar att lässituationen är av betydelse. Eftersom 

undervisningen alltid bedrivs av en närvarande lärare eller handledare så är texten beroende av det. 

Bilderna stöttar upp texten men ändå var vissa saker otydliga och jag kunde reda ut informationen 

tack vare att jag redan har grundkunskaper i sexualkunskap. Men har man inte det så är foldern 

svårare att läsa. En person som dessutom just lärt sig svenska men inte har kunskaper inom 

sexualupplysning kan komma att få missuppfattningar om kroppen då bilderna och texten är så pass 

otydliga. 

 
Personerna bakom foldern är insatta i ämnet integration och sexualkunskap. De har 

uppmärksammat behovet av sexualkunskap men har kanske inte riktigt kompetensen att utforma 

information kring detta. Kanske är problemen som analysen kartlagt lätta att ta sig förbi när en 

likadan folder på arabiska finns tillgänglig. Men man bör ändå ta hänsyn till att det finns de 

migranter som är analfabeter på sitt eget språk. Analysen av foldern klargjorde följande: 

 

x Textmaterial för målgruppen kräver en handledare i närheten då läsningen blir hindrad av att 

de ännu inte börjat i skolan och kan läsa självständigt. Foldern är trots allt utformad för en 

person som redan börjat skolan, hur funkar det då med min målgrupp som inte kommit dit 

än? Alltså bör informationen föras vidare muntligt istället. Personalen har förmodligen redan 

en dialog med dem dagligen och vet hur man kommunicerar med dem. 

 

x Baksidan av foldern tipsade om bra länkar till hemsidor om sexualkunskap. Jag började leta 

runt efter sidor som passar min målgrupp och tänkte att detta kan läggas in i gestaltningen. 

 
 

x Vissa saker i foldern var tydligt att så ska jag inte göra. Radlängderna var långa och foldern 

innehöll för mycket information. Under observationen (se nästa stycke) visade det sig att det 

krävs mycket reflektion efter varje moment inom sexualkunskap eftersom orden måste 

översättas och nya frågor dyker upp.  
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4.3 Observation 
Det jag hoppades få in genom observation var att se hur sexualundervisningen går till. Alltså vad är 

det målgruppen har att vänta efter att de har fått en plats i skolan? Hur reagerar målgruppen på 

informationen och finns det brister i undervisningen ur ett informationsdesign-syfte som jag kan 

undvika i gestaltningen? 

 

Jag deltog vid den första lektionen om sexualupplysning på Vallaskolan med två pojkgrupper som 

går i förberedelseklass, eller en s.k. SVA-klass. Lektionen leddes av Eva Gustafsson ihop med en 

tolk. De använde sig av en film på 11-minuter som tog upp puberteten. De pausade under filmens 

gång och där läraren skrev upp informationen på tavlan, tydliggjorde vad som sades och tolken 

översatte vid behov. Där fanns även rum för frågor. Filmen bestod av stillbilder och text och en 

berättande röst. Filmen har gjorts av en svensk lärare som gjort och lagt ut filmen på Youtube. Efter 

att ha suttit med under en SVA-lektion tydliggjordes målgruppens reaktion gentemot 

sexualupplysningen. Det blev tydligt att ämnet var intressant och alla lyssnade noggrant. Syftet med 

en observation var för att se hur målgruppen beter sig under sexualupplysningen i skolan och vilken 

respons som ges på den. Det var två klasser efter varandra med ungefär 15-20 pojkar i varje grupp. 

Lektionen var den första inom sexualkunskap för dem i Sverige. Några hade haft mycket lite 

sexualkunskap medan en del aldrig hade haft någon skolgång överhuvudtaget. Vissa pojkar hade 

gått i skolan i Sverige i flera månader och några få endast ett par veckor. Då skrev läraren upp 

stödord på tavlan och förtydligade det som sades på filmen. På en timme hann 4 minuter spelas av 

filmen. Den tog upp vad som händer med både flickor och pojkars kroppar i puberteten. 

Stämningen var positiv i klassrummet och det skrattades en del, t.ex. när konsekvenser av att hamna 

i målbrottet togs upp. Under observationen blev vikten av att han en kunnig person i närheten tydlig 

så frågor ständigt dök upp. 

 

4.4 Utvärdering 

4.4.1 Hur utvärderingen gick till 
5 personer utan anknytning eller förkunskaper till vad gestaltningsförslagets syfte deltog i 

utvärderingen. Då personalen på ett HVB-hem kan bestå av olika människor med olika bakgrunder 

så utfördes utvärderingen på olika personer i olika åldrar. Anledningen till att personer som faktiskt 

arbetar på ett HVB-hem inte kontaktades i detta syfte har två anledningar. Att testa på personer som 

inte har någon anknytning till ett HVB-hem gör att det blir tydligare i resultatet om man förstår 
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syftet med foldern. Det blir nästan självklart att foldern är till ett HVB-hem om man arbetar på ett 

och foldern skickas till dem med post. Att testa på personer som inte tar det för givet kan göra 

svaret mer definitivt. Den andra anledningen är att jag anser att foldern är utformad på ett sätt så att 

vem som helst ska kunna läsa den. Personer på HVB-hem behöver nödvändigtvis inte ha speciella 

egenskaper som påverkar läsningen eller tolkningen av foldern. 

 

Utvärderingen gick till som så att personerna fick först läsa igenom foldern och sedan fylla i 6 

frågor i en enkät. Samtliga var anonyma och fyllde endast i kön och ålder. Min förhoppning med 

testet var att det skulle visa sig att foldern riktade sig till personal på HVB-hem, att syftet var 

tydligt, om det dök upp information i foldern de inte kände till och om de kände sig mer motiverade 

att samtala om könssjukdomar med någon i sin närhet efter att ha läst den. Jag ville helt enkelt se 

om det fanns något med foldern som inte alls passade som bara gick att se med ”nya ögon”. För att 

se enkäten, se bilaga 4. De insamlade och ifyllda enkäterna finns sparade. Testpersonerna bestod av 

följande: 

Kvinna 18-30 

Kvinna 18-30 

Kvinna 45+ 

Man 18-30 

Man 30-45 

 

 

4.4.2 Resultat av svar från utvärdering 
Sammantaget var svaren positiva kring foldern. Budskapet gick fram och mina förhoppningar gick i 

uppfyllelse. De flesta visste redan tillräckligt om könssjukdomar men några kände inte till en av 

sjukdomarna och motivationen att samtala efter att ha läst foldern var egentligen opåverkad, men då 

hade ingen en motvilja att göra det innan heller. Svaren ledde inte till att något behövde ändras i 

foldern. I efterhand hade jag vilja göra ett till test där frågorna hade formulerats annorlunda. 

Kritiken kring foldern var endast positiv vilket kan vara problematiskt. Hade ett test till gjorts hade 

bl.a. frågan Finns det något som går att förbättra med foldern? ställts. 

 

4.5 Svar på frågeställning 
Hur kan information om könssjukdomar bli tillgängligt för pojkar på HVB-hem? 
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Hur kan en mottagargrupp bli motiverad att informera en målgrupp om könssjukdomar, via text 

som utformats med hjälp av ethos, pathos och logos? 

 

Hur kan information om könssjukdomar bli tydlig med hjälp av läslighet, läsbarhet och läsvärde? 

 

Hur kan man kartlägga argument till att man inte vill samtala om könssjukdomar och strukturera 

information med hjälp av inventio, dispositio och elucitio? 

 

De pojkar som bor på HVB-hem har daglig kontakt med personalen på sitt boende. Där har de 

personer som kan stötta dem och finnas där för dem när det kommer till oklarheter om 

könssjukdomar. För att en boende ska förstå och känna att de har någon att få stöd av kan 

personalen ta upp ämnet och börja en dialog. Alltså kan information om könssjukdomar bli 

tillgängligt för pojkar på HVB-hem genom att göra personalen till mottagare. De är alltså de som 

informerar pojkarna. Men om personalen inte gör detta av olika skäl, hur får man dem att göra det? 

Med inventio, dispositio och elucitio kan en textprocess göras där tänkbara argument för varför man 

inte vill samtala om könssjukdomar kartläggas och sedan förhoppningsvis kunna tackla. De 

motargument som då bör finnas kan skapas med ethos, pathos och logos.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bild 5: Privat. Eleverna har satt nålar och dragit trådar till sina namn för att visa varifrån de kommer. 
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5. Gestaltningsförslag 

5.1 Vald mottagargrupp 
 I det här fallet ska gestaltningsförslaget nå mottagargruppen som sedan i sin tur informerar 

målgruppen. Mottagargruppen är personalen på HVB-hem. Tanken är att gestaltningen först når 

dem via post och sedan informerar de målgruppen, som är de boende på HVB-hemmet. Personalen 

på HVB-hem är ofta de personer målgruppen har i sin vardag och de kan informera målgruppen om 

könssjukdomar då de i regel ska agera som stöd i de flesta avseenden. I det här fallet är de 

separerade. Personalen på HVB-hemmet har ofta daglig kontakt med den boende och har dessutom 

ett ansvar att se till att den boende mår bra. Anledningen till att personalen lämpar sig som 

mottagargrupp är dels för tillgängligheten och dels för att de ofta redan har en god relation till 

målgruppen. Sverkersson (Intervju 5 april 2016) menar att personalen på ett HVB-hem ska fungera 

som ett stöd åt de boende. 
 

 

5.1.1 Persona 
 

 
Namn: Annika Persson  

Ålder: 51 år 

Bor: Uppsala        

Yrke: Handledare på HVB-hem 

Familj: Man, två vuxna barn. En hund.      

Tycker om: Pyssla i kolonilotten, motionera, dricka vin  

med väninnorna.      

Tycker inte om: Matsvinn, orättvisor och diktatorer. 

Citat: ”Du får hojta till om du behöver hjälp!” 

       
     Bild 6: Persona 
Drivkrafter 
Det är viktigt för henne att känna sig behövd. Annika är hjälpsam och finns alltid där för dem som behöver 

henne. Man bör hålla sig uppdaterad om vad som pågår i världen men man får inte låta det påverka ens 

humör. Det är viktigt att vara glad. Hon är utbildad socionom och har arbetat som biståndshandläggare i 
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många år tills hon tröttnade på skrivbordsjobb och sökte arbete på ett HVB-hem i Uppsala. Hon är engagerad 

och tycker att jobbet är ansträngande men ändå givande. 

 

Mål 

Att känna att hon har gjort ett gott avtryck i många personers liv innan hon går i pension. Hon vill 

kunna se tillbaka och känna att hon har gjort nytta för människor. 
 

5.1.2 Scenario 
Scenariot i denna studie berättar om hur det kan tänkas gå till när mottagargruppen tar kontakt med 

målgruppen för att introducera informationen som har framgått i gestaltningsförslaget. 

 
Annika jobbar på ett HVB-hem sedan fem år tillbaka. Hon är utbildad socionom och gillar sitt 

arbete trots att det innehåller mycket dramatik och långa dagar. Många av pojkarna på HVB-

hemmet mår psykiskt dåligt. En del har svårt att anpassa sin vardag och går inte till skolan medan 

vissa väntar på att få en plats. En av Annikas boende heter Ismail och har varit i Sverige i en månad. 

På dagarna sover han och på kvällarna går han till en ungdomsgård. Där träffar han ibland tjejer. 

Annika vet inte hur stor kunskap Ismail har om sexualkunskap, hon är bara glad att han går ut och 

träffar andra människor. Dagen efter kommer det en folder till HVB-hemmet på posten. Den 

handlar om att samtala om könssjukdomar. Efter att ha läst de snabba råden har hon fått tips om 

vilka misstag man ska undvika när man samtalar om könssjukdomar. Annika visste inte att man 

skulle undvika ordet könsstympad och visste inte att man inte hade sexualundervisning i vissa 

länder. Hon läser också om vilka sidor där hon kan be Ismail gå in och läsa på sig egen fritid. Hon 

läser också om att HIV och klamydia är väldigt vanligt idag. Det motiverar henne till att se till att 

Ismail blir informerad oavsett hur generad han blir. Hon köper sedan in några paket kondomer till 

boendet och lägger dem i en skål på toaletten. Annika tar Ismail åt sidan och ber honom sitta ner. 

Hon berättar att det är viktigt att han får lära sig hur könssjukdomar sprids och att det enda sättet att 

skydda sig från HIV och klamydia är genom att använda kondom. Hon berättar också att om det 

finns något han undrar så får han gärna ställa frågor till henne. Han blir generad och vill efter en 

stund inte prata mer. Men Annika river då av talongen med de olika hemsidorna och ber honom gå 

in och läsa i lugn och ro på sitt eget hemspråk. 
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5.2 Folder 

 

 

Figur 1. Från vänster: Talongen, folderns baksida och folderns framsida. 
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Figur 2. Från vänster: Folderns insida och talongens insida. 

 

 

 

 

5.2.1 Texten 
För att få ihop texten som ska finnas i foldern samlades den informationen jag fick av Isaxon 

(Intervju 16 april 2016) ihop och skrevs ihop till en flytande text. Sedan separerades information till 

fyra underrubriker: Att samtala, Rättigheter och lagar, Könssjukdomar – viktiga punkter och Om 

den boende inte vill samtala. Detta kan ses som den praktiska informationen som ska 

vidarebefordras till målgruppen. Dessa texter kan användas som hjälpmedel och stöd till mottagaren 
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under samtalet. Under stycket Vem behöver kunskap, står det att det kan vara svårt att veta vem som 

behöver kunskap.  

 

Inventio är begreppet inom retoriken som handlar om att försöka kartlägga alla svårigheter i ett fall 

(Lindqvist 2011 s. 60). Detta innebär att framlägga tänkbara hinder personalen kan känna, inför att 

samtala om könssjukdomar. Dessa hinder, eller argument, baserades till största delen på intervjun 

med Sverkersson (5 april 2016) och dels på antaganden. Dispositio handlar om att ordna 

argumenten. Anledningen till varför personal kanske inte vill tala om sexualundervisning kan vara 

följande: 

x Man känner sig osäker på ämnet.  

x Det kan kännas genant och man vet inte var man ska börja.  

x Man tar för givet att den boende redan har kunskapen. 

 

Dessa tre punkter ska tacklas med hjälp av den text som står på insidan av foldern. Den texten ska 

som sagt guida mottagaren i vad man kan samtala om, hur man ska samtala och vad man kan ta till 

för övriga åtgärder såsom att riva av talongen om personen blir obekväm samt att lägga kondomer i 

en skål på toaletten. Trots att man känner sig generad så ska råden hjälpa personalen att genomföra 

samtalet. Att känna genans kan vara ganska vanligt och inget man kan förhindra. Men genom att 

följa råden i foldern så kan samtalet genomföras ändå. En annan viktig del i texten är att mottagaren 

bör berätta var närmsta ungdomsmottagning finns och hur det går till när man testar sig. Dels 

handlar gestaltningsförslaget om att förebygga spridning av könssjukdomar men man bör ha i 

åtanke att en person redan kan ha fått en. Isaxon (Intervju 13 april 2016) menar att man inte ska 

fokusera på att ta upp symptom kring könssjukdomar eftersom det finns dem som inte har några 

symptom.  

 

Brödtexten i foldern är Times New Roman eftersom det är ett vanligt typsnitt som innehåller 

seriffer. Seriffer (Hellmark 2008 s.26) gör texten lättare att läsa även om det är svårt att bevisa att 

det verkligen är så. Men han menar vidare att det typsnitt man är van vid att läsa underlättar 

läsningen. I rubrikerna är typsnittet Arial valt. Hellmark (2008 s.26) menar att typsnitt utan 

seriffer passar bra i rubriker. 
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Figur 3. En viktig punkt i gestaltningen. 
 

 

Elocutio (Lindqvist 2008 s.37) handlar om den språkliga formen på texten man skapar. Här 

eftersträvades en hög nivå av läslighet, läsbarhet och läsvärde. Då mottagargruppen är bred så 

gällde det att utforma en enkel och tydlig text som skapar en god läsbarhet och ett läsvärde. Texten 

är relevant för dem då det riktar sig till dem och handlar om deras arbetsplats och de boende, texten 

blir alltså relevant för dem. En tydlig neutral nivå eftersträvades som även ska inge förtroende, 

vilket kan ses som ethos. Ibland kan ett argument vara svårt att skilja på huruvida det är pathos, 

loghos eller ethos (Lindqvist 2008 s.55). Argumenten i gestaltningen kan ibland innehålla flera av 

dessa begrepp samtidigt. 

 

På folderns baksida står det: Du har möjlighet att bidra med kunskap för den boende som behöver 

information för att kunna ta hand om sin sexuella hälsa. Ditt arbete är viktigt och kan bidra till att 

förhindra att den boende drabbas av en könssjukdom som i värsta fall kan innebära fara för hälsan. 

I dessa meningar kan både loghos och pathos finnas då argumentet är logiskt och kan ses som 

självklart. Att förebygga könssjukdomar är viktigt. Pathos lyfts i argumentet där mottagarens arbete 

beskrivs som viktigt. Detta kan inge en känsla av ansvar och förtroende. Att könssjukdomar i värsta 

fall kan leda till hälsofara anspelar också känslor eftersom mottagaren kan infinna en rädsla för den 

boendes skull.  
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5.2.2 Insidan av talongen 
Eftersom talongen kan komma att rivas av och ge till den boende så bör den inte innehålla 

information som är riktad till mottagaren då den går miste om den informationen då. Talongen bör 

därför inte vara texttung och lätt kunna sammankopplas med en bild. På talongen står det: Kom ihåg 

att skydda dig! En lämplig bild kan sättas i rutan under texten som kopplas samman med budskapet 

eller varför inte sätta en fastklistrad kondom?  

5.2.3 Bilder 
Holsanova (2010 s. 44) menar att bilder instruerar till handling, eller att de uppmanar oss att handla. 

Bilden på den vuxna som samtalar med ungdomar kan skapa en föreställning om hur samtalet kan 

gå till. Att se lugna ungdomar kan skingra oro kring hur reaktionerna blir när mottagargruppen själv 

ska informera. De tre bilderna högst upp på förstasidan av folder handlar om att förstärka samtycket 

mellan två personer. Precis som med bilden på baksidan som föreställer två fötter i en säng så är 

budskapet inte att förespråka avhållsamhet utan ansvar och samtycke. Eriksson (2009 s.31-32) 

menar att det finns s.k mentala bilder. Det kan vara tankar, minnen och föreställningar. Genom att 

titta på bilder kan man skapa sig en föreställning om något. Det är just det förhoppningen är med de 

valda bilderna i gestaltningsförslaget. Bilderna som inkluderar människor ska representera personer 

med olika etniska bakgrunder. Två av bilderna är svartvita för att försvåra identifieringen av 

hudfärg och den tredje är i motljus där hudfärgen är svår att urskilja. I foldern/gestaltningsförslaget 

samspelar bilderna till viss del för att lättare förstå texten men även för att sätta en positiv stämning. 

Holsanova (2010 s. 141) menar vidare att språket och bilden kan uttrycka liknande innehåll vilket 

gör att de samarbetar i samma huvudsyfte.  

För att se gestaltningsförslaget i verklig storlek, se bilaga 5. 

 

5.2.4 Kontext 
Information om könssjukdomar blir tillgänglig för ensamkommande pojkar på HVB-hem genom att 

mottagargruppen informerar dem. Foldern som innehåller information skickas till HVB-hemmet av 

en avsändare. T.ex. RFSU. Personalen har kännedom om målgruppen och de individer som bor just 

på deras boende. Hur man samtalar med dem bör de redan känna till. Om just ämnet könssjukdomar 

skulle vara något som de plötsligt inte vet hur de ska prata om så bör råden i foldern tackla de 

svåraste bitarna: vad man ska ta upp men även hur. Att råda personalen att ta samtalet individuellt 

eller i grupp bör de känna av bäst själva beroende på hur de boende kan interagera med varandra. 

Det anges i stycket: Vem behöver kunskap i foldern. Såsom min observation visade och även 

intervjun med Gustafsson (Intervju 16 april 2016) så är ämnet sexualkunskap något som får de 
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flesta att intressera sig. Det är alltså ett ämne som generellt sett intresserar många därav har 

personalen de boendes uppmärksamhet. 

 
 
 

5.2.4 Grafiska element 

De gröna prickarna runt rubriken på foldern ska ringa in och förstärka rubriken. Bergström (2012 

s.258) menar att färger kan skapa stämningar.  Den gröna färgen ska verka lugnande. Eftersom 

färgen röd kan tolkas som t.ex. fara eller som stopp som vi är vana vid i trafiken kan den gröna 

färgen tolkas som att något är okej. Framsidan av talongen föreställer könssjukdomar som ”faller 

ner” och siluetten av en kondom skymtas då texten inte faller igenom den. Budskapet: Kom ihåg att 

skydda dig ska kopplas samman med siluetten av kondomen. Talongens baksida är helt grön men 

undantag för länkarna. Att förstärka talongen grafisk förtydligar att den ska separeras. Saxen och 

den prickade linjen syns också men eftersom talongen sticker ut från resten av designen blir det mer 

självklart att foldern kan fungera utan den delen också. 

 
 
 

6. Slutsats & resultat 

Syftet med studien har varit att ta fram material för personalen på HVB-hem (mottagargruppen) 

som ska motivera och finnas som stöttning till samtal om könssjukdomar med målgruppen som är 

de boende pojkarna på hemmet. Efter att ha uppmärksammat problemet – att det finns 

kunskapsluckor hos de boende – tillfördes mer kunskap på området. Jag ville veta om påståendet 

stämmer, finns det verkligen kunskapsluckor och i hur stor utsträckning? Efter att ha använt mig av 

metoder: intervjuer med expertis, observation och en textanalys, så stod det klart att det fanns ett 

problem och målgruppens behov var klarare. Litteratur på området berikade också studien om hur 

information om sexualkunskap bäst framförs. Att framföra informationen muntligt öppnar upp för 

frågor och målgruppen har fått en person som de förhoppningsvis kan vända sig till i framtiden vid 

andra funderingar kring ämnet.  Det var här mottagargruppen var lösningen men som endast blev 

steg 1 av 2. Del 2, d.v.s. foldern, baserades på teorier såsom retorik och läslighet, läsbarhet och 

läsvärde. Dessa teorier bidrog till att foldern skulle vara lätt att läsa och dessutom övertyga 

mottagaren att informationen var viktig att vidarebefordra till målgruppen. Förutom att motivera 

målgruppen så innehåller foldern punkter om hur man samtalar och viktiga punkter att ta upp. Men 
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för att vara säker på att foldern uppfyllde sitt syfte, valdes 5 personer, utan vetskap om vad foldern 

handlade om för att göra en kort utvärdering. Syftet var att upptäcka om det fanns stora fel med 

foldern eller om den var otydlig. Något enstaka korrfel upptäcktes men annars visade svaren av 

utvärderingen att informationen var tydlig d.v.s att syftet var tydligt, texten var lättförståelig och de 

kände en större motivation att samtala om könssjukdomar eller att motivationen var opåverkad då 

de inte kände ett motstånd till det innan. Men en till utvärdering hade gärna kunnat utföras med 

annorlunda frågor. Där hade man kunnat fråga om det fanns något att förbättra med foldern och om 

de önskade att något annat stod med också. Förhoppningsvis ska informationen som går via 

mottagargruppen leda till att målgruppen förstår innebörden av att använda kondom och gå till 

ungdomsmottagningen och testa sig ifall de har haft oskyddat sex.  

 

 

7. Diskussion 

I studien har det skrivits om väntan på asyl. Låt oss säga att en boende har väntat 6 månader på att 

få asyl och att man till slut får det i början på juni. Då är det ytterligare 3 månader innan skolan ska 

börja och därmed dröjer kunskapen ytterligare. Det kan innebära 9 månader av väntan och inte 6 

som det sades vid intervjuerna. Även om personalen inte blir experter på området med hjälp av 

gestaltningsförslaget så kan de guida den boende till mer information eller kanske ta initiativet att 

bjuda in RFSU till HVB-hemmet. Något annat som slog mig under arbetets gång är att alla inte får 

asyl. Dessa personer kan bli tvungna att lämna Sverige och kanske innebär det att de aldrig får ta 

del av sexualkunskap, åtminstone den som är ledd av skolan? Har de då fått en kort introduktion om 

könssjukdomar på HVB-hemmet har de åtminstone kommit lite längre på vägen för att kunna ta 

hand om sin sexuella hälsa. Även om gestaltningsförslaget endast tar upp könssjukdomar kan det bli 

början på ett längre samtal som ger målgruppen mer information. Förhoppningsvis kan 

gestaltningsförslaget ge målgruppen kunskap för att kunna ta vara på sig själva i väntan på 

skolundervisningen. 
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Bild 4: Conrade, Eva. Illustratör. Människokroppen och dess funktioner. 

 

http://migrationsverket.se/
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/ensamkommande-barn/
https://www.youtube.com/watch?v=4ECT0_jXjbw
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
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Bild 5: Privat 

 

Bild 6: Person. Pixabay.com https://pixabay.com/sv/kvinna-medel%C3%A5lders-busig-glad-

797394/ 

Hämtad 28 april 

8.5.1 Bilder i gestaltningsförslag 
 

Bild. Love hand. Hämtad 16.04.27 
http://wallpaper.mob.org/image/artfoto-den_svyatogo_valentina_valentines_day-fon-lyubov-serdca-
14898.html 
 
Bild. Kondom i ficka. Hämtad 16.04.27 
http://kenyandailypost.info/top-9-most-common-c0nd-om-mistakes-all-men-and-women-make-
unknowingly-no-7-and-9-will-shock-everyone-be-informed/ 
 
 
Bild. Gruppdiskussion Hämtad 16.04.27 
https://www.anythinklibraries.org/news-item/anythink-host-tournament-young-entrepreneurs 
 
Bild. Hålla handen. Hämtad 16.04.27 
https://www.tumblr.com/search/holding%20hands%20quotes 
 
Bild. Fötter.Hämtad 16.04.27 
http://www.isciencetimes.com/articles/5563/20130705/healthy-sex-life-looking-younger-david-
weeks.htm 

 

8.6 Bilagor 
 
 
 
 
 

Bilaga #1 

https://pixabay.com/sv/kvinna-medel%C3%A5lders-busig-glad-797394/
https://pixabay.com/sv/kvinna-medel%C3%A5lders-busig-glad-797394/
http://wallpaper.mob.org/image/artfoto-den_svyatogo_valentina_valentines_day-fon-lyubov-serdca-14898.html
http://wallpaper.mob.org/image/artfoto-den_svyatogo_valentina_valentines_day-fon-lyubov-serdca-14898.html
https://www.anythinklibraries.org/news-item/anythink-host-tournament-young-entrepreneurs
https://www.tumblr.com/search/holding%20hands%20quotes
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Bilaga #2 
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Bilaga #3 
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Bilaga #4 
 

 

 
Utprovning 
 
Detta är ett formulär där frågor ställs ihop med ett gestaltningsförslag. Titta igenom 
gestaltningsförslaget och svara på frågorna så utförligt som möjligt. 
 
 
Ringa in ditt svar 

Kön:  Man  Kvinna  Annat 
 
Ålder:  18-30  30-45  45+ 
 
 
1. Vem eller vilka riktar sig foldern till? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
2. Vad är syftet med foldern? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



42 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
3. Vad anser du om folderns utseende?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4. Lärde du dig något nytt efter att ha läst foldern? I så fall, vad? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5. Känner du dig mer motiverad att prata med någon som har dålig kunskap om ämnet, efter att ha 
läst foldern? Ringa in ditt svar och motivera. 
 
Ja   Nej   Kanske 
  Vet inte 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Kondylom HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré 
Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv 
Syfilis HIV Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis 
HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis Kondylom HIV Graviditet Herpes Graviditet Kon-
dylom Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV 
Graviditet Kondylom Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv 
Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré 
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lom HIV  Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV 
Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Syfilis HIV Graviditet Herpes 
Klamydia Gonorré Hpv HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré 
Hpv Syfilis HIV Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfi-
lis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis Kondylom HIV Graviditet Herpes Graviditet Kon-
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Graviditet Kondylom Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv 
Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré 
Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Go-
norré Hpv Syfilis HIV Graviditet Kondylom Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Gravidi-
tet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Kondylom Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis 
HIV Kondylom Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré 
Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Kondylom HIV Graviditet Herpes Klamydia 
Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia 
Gonorré Hpv HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Herpes Klamydia Gonorré Hpv 
Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré 
Hpv Syfilis Kondylom HIV Graviditet Herpes Graviditet Kondylom Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis 
HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Kondylom Herpes Klamydia Go-
norré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia 
Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Herpes Klamydia Gonorré 
Hpv Syfilis HIV Kondylom Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamy-
dia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Kondylom HIV Graviditet Herpes 
Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Syfilis HIV Graviditet Herpes 
Klamydia Gonorré Hpv HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Herpes Klamydia Go-
norré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia 
Gonorré Hpv Syfilis Kondylom HIV Graviditet Herpes Graviditet Kondylom Herpes Klamydia Gonorré 
Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Kondylom Herpes Kla-
mydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes 
Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Her-
pes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet 
Kondylom Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv Syfilis HIV Graviditet Herpes Klamydia Gonorré Hpv 
Syfilis HIV Graviditet Kondylom

Könssjukdomar - viktiga punkter

Rättigheter och lagar

• Könssjukdomar förs över via 

slemhinnor och kroppsvätskor. 

• HIV och klamydia är vanligast.

•  De flesta smittar både via vaginalt,
oralt och analt sex. 

•  Både tjejer och killar kan få  könssjukdomar.

•  Det enda som skyddar mot både 
könssjukdomar och graviditet är kondom.

•   Berätta var ungdomsmottagningen finns 
och hur det går till när man testar sig. 

I Sverige har man rätt att gå och testa sig för 
könssjukdomar och graviditet. Varje person 

har rätt till sin egen kropp och ingen kan 

tvinga någon till att ha sex. I Sverige är man 
sexuellt myndig när man fyllt 15 år. 

Att samtala

• Det kan kännas genant att prata om 

könssjukdomar. Att slappna av och prata 

lugnt kan ge intrycket av att du inte är det. 

På så sätt hjälper du den/dem du samtalar 
med att inte känna att det är genant.

• Ha en positiv attityd. Din inställning 

kan påverka hur samtalet fortskrider. 

• Lyssna på den du samtalar med. 
Ta inte för givet vad personen vet och inte vet. 

• Att förespråka avhållsamhet 
brukar inte lösa något på lång sikt. 
Det är bättre att ge personen kunskap 
att själv kunna ta ansvariga beslut.  

• Undvik orden könsstympad och 
smitta. Använd istället omskuren. 

Ordet smitta kan bytas ut mot ge eller få.

Vem behöver kunskap?
Ibland kan det vara svårt att veta om en person är i behov av kunskap kring könssjukdomar. 
Även om en person anser själv att hen kan tillräckligt kan det ändå finnas information som behöver 
kompletteras med. Samtalen kan ske individuellt men även i grupp beroende på vad du som 
boendestödjare anser vara mest lämpligt. Nedan följer råd och riktlinjer att gå efter när man samtalar. 

Talongen som medföljer innehåller länkar med 
vidare läsning. Den går även att riva av och ge 
till den boende om hen vill söka sig mer infor-
mation på egen hand. Många hemsidor går att 
översätta på flera språk.

Lägg kondomer i en skål på toaletten. Då kan vem 
som helst ta utan att man tror att det ska märkas.

Om den boende inte vill samtala

Kom ihåg att 
skydda dig



Denna folder vänder sig till dig som arbetar
på HVB-hem. Du har möjlighet att bidra 
med kunskap för den boende som behöver 
information för att kunna ta hand om sin

sexuella hälsa. Ditt arbete är viktigt och 
kan bidra till att förhindra att den boende 
drabbas av en könssjukdom som i värsta 
fall kan innebära fara för hälsan.

Foldern innehåller information kring de 
viktigaste punkterna för att kunna föra 

en god dialog kring könssjukdomar. 

Informationen ersätter inte den obligatoriska 
sexualupplysningen i skolan, utan är en 
provisorisk lösning i väntan på en plats.

www.hivportalen.se
Information om hiv/STI -prevention 
och sexuell hälsa.

www.stockholmsmansmottagning.se
Information om sexualitet, penis och 
könssjukdomar på sex språk, framför 
allt för män.

www.notisum.se 
Här finns nuvarande och äldre svensk
lagstiftning och rättsfall.

www.rfsu.se
Sex och relationer, sexualundervisning
och mycket mer.

www.umo.se
Ungdomsmottagning på nätet.
Finns på olika språk.
 

www.yogyakartaprinciples.org
Infomation om sexuell läggning och 

könsidentitet inom det internationella 

skyddet för mänskliga rättigheter.

www.transformering.se
RFSL Ungdoms-sajt om kön och trans. 

www.hbtheder.se
För unga homosexuella, bisexuella och trans-
personer som är utsatta för kontroll, hot eller 
våld från sina familjer eller släktingar.

Att prata om
KÖNSSJUKDOMAR


