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Abstract 

This is a thesis in information design with the emphasis on textual design. The 
purpose of this assignment is to investigate how to best write residential information 
for the web, which is accessible, without having to delete any important information. 
The goal is to create accessible texts with residential information, which can replace 
the original texts in a suitable way. 

Bostads AB Mimer’s (a land lord company) residential information has been 
analysed and investigated through a readability analysis, an interview and a 
questionnaire. The interview was held with Mimer’s head of communications and the 
purpose was to find out what Mimer wants to convey with their website and too 
whom.  

The study shows that the information on Mimer’s website has to be improved. The 
texts address the reader as you and themselves as we or us but not in a consequent 
way. Some entities are not explained enough and information directed too the 
residents and too those who are searching for an apartment, is mixed. 

Keywords 
Accessibility, accessible text for the web, information design, textual design. 
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Sammanfattning 

Det här är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning textdesign. Syftet 
med arbetet är att undersöka hur bostadsinformation på webben kan skrivas 
lättillgängligt utifrån valda principer, utan att viktig information försvinner. Målet är 
att ta fram lättillgängliga texter med bostadsinformation som kan ersätta 
originaltexterna på ett likvärdigt sätt.  

Med hjälp av en läsbarhetsanalys, en intervju och en enkätundersökning har Bostads 
AB Mimers bostadsinformation analyseras och undersökts. Intervjun genomfördes 
med Mimers kommunikationschef för att få svar på vad Mimer vill förmedla genom 
sin hemsida och till vem.  

Studien visar att informationen på Mimers hemsida behöver ses över. Texterna 
innehåller ett användande av du-tilltal som inte är konsekvent, vissa begrepp 
förklaras inte tillräckligt och information till boende och sökande blandas.  

Nyckelord 
Lättillgänglighet, lättillgänglig text på webben, informationsdesign, textdesign. 
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Förord 

Med detta examensarbete avslutas min treåriga utbildning inom informationsdesign 
med inriktning textdesign. Det har varit tre spännande och givande år.  

Jag vill börja med att tacka min handledare Lena Stenberg för all vägledning och 
stöttning genom hela arbetsprocessen. Vidare vill jag även tacka Mimers 
kommunikationschef Maria Eberhardsson för att du ställde upp på en intervju samt 
tack till alla som deltog i min utprovning.  

Stort tack till min familj och mina vänner som hela tiden varit uppmuntrande och fått 
mig att hålla en positiv inställning till mitt arbete. 

Utan er hade detta examensarbete inte blivit. 
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Inledning 

Detta avsnitt presenterar bakgrunden till examensarbetet samt dess syfte och 
frågeställningar. Vidare presenteras även målgrupp samt avgränsningar och 
avslutas med en definition av principerna som arbetet kommer att utgå ifrån – de för 
lättillgängliga texter och de för hur text skrivs på webben. 

Bakgrund 
Ur språklagens 11:e §: ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och 
begripligt.” (Kulturdepartementet, 2009).  

Enligt lag ska offentlig information vara välskriven och anpassad för att läsaren ska 
förstå den. Myndigheter har som skyldighet att informera på ett enkelt och förståeligt 
sätt. Sedan detta lagfördes 2009 ger Sveriges alla myndigheter nu lässvaga 
möjligheten att ta del av viktig information. Trots försök har många myndigheter 
ännu inte lyckats med att skapa lättillgänglig information. På grund av det kan många 
lässvaga uteslutas då texten fortfarande är för svår. 

Vanligt förekommande på hemsidor där lättillgänglig information finns, är att 
informationen finns under egen flik. Dessa hemsidor är alltså uppdelade i 
originaltexter och lättillgängliga texter. Fenomenet börjar kännas omodernt. Bühler, 
Naber och Nietzio menar att problemet inte ligger hos de lässvaga, utan snarare i att 
webbtexter är för svårt skrivna (2014 s 343).  

2016 startades projektet ”Begriplig text och information för alla” av 
Dyslexiförbundet FMLS, Afasiförbundet, Autism- & Aspergerförbundet och FUB 
(Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). Projektet bedrivs 
i samarbete med Myndigheten för Tillgängliga Medier och Språkrådet. Syftet med 
projektet är att öka och sprida kunskap om hur text görs tillgänglig och varför det är 
viktigt. Organisationernas målgrupper upplever ofta att de har svårt att ta till sig text, 
även de texter som har skrivits utifrån olika principer för lättillgänglighet. Målet är 
att öka och förbättra tillgången till lättillgänglig information (Hedberg, 2016).  

Studien använder begreppet lättillgänglighet istället för lättläst. Personliga 
erfarenheter säger att begreppet lättläst för mångas tankar till informationsfattiga och 
avskalade texter med frasanpassad radbrytning. Gestaltningsförslaget i denna studie 
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ska sträva efter att vara lättillgänglig för så många som möjligt utan att skvallra för 
mycket om att det är en anpassad text.  

Forskning har tillfört viktiga insikter i studien. Exempelvis att lättillgänglig text på 
webben inte endast handlar om just texten, det finns snarare flera parametrar som 
spelar stor roll. Texten kan, sedd till språk och innehåll, vara lättillgänglig men om 
texten omges av störande element, som bilder eller reklamannonser, kan det bli 
svårare för läsaren att förstå innehållet.  

Problemformulering 
Bostads AB Mimer är Västerås största hyresvärd i Västerås och ägs av Västerås stad 
(2017 Om oss).  Bostads AB Mimer (hädanefter kallat Mimer) arbetar just nu med att 
skapa en ny hemsida och är därför intresserade av ett samarbete med detta 
examensarbete. Mimers kommunikationschef menar att är viktigt för Mimer då de 
har många olika sökande och boende (Eberhardsson, 2017). Idag har de en 
gammaldags och svårläst hemsida (Mimer, 2017) som består av många långa texter 
som inte är relevanta för alla (Eberhardsson, 2017).  

Syfte 
Examensarbetets syfte är att undersöka hur bostadsinformation kan göras tillgänglig 
för att fler ska kunna ta del av den. Målet är att ta fram en lättillgänglig text som kan 
ersätta originaltexten på ett likvärdigt sätt.  

Frågeställning 
På vilket sätt kan webbaserad bostadsinformation, genom användning av	förklaringar 
och talspråkliga drag, placering av det	viktigaste först, korta 
texter	och	hypertexter,	göras mer tillgänglig utan att viktig information försvinner? 

Målgrupp 
Studiens målgrupp är vuxna personer som är intresserade av att hyra en lägenhet av 
Mimer i Västerås. Målgruppen kan läsa och är i behov av lättillgänglig svensk 
bostadsinformation på webben.  
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Avgränsning 
Arbetet riktar sig till Mimers blivande hyresgäster. Anledningen till avgränsningen är 
för att arbetet ska hållas inom ramarna för kursen samt för att omfattningen av det ska 
gå att slutföra på ett presentabelt vis. Ett fortsatt arbete, efter examensarbetet, med 
Mimers hemsida kan leda till att även de befintliga hyresgästerna blir en del av 
målgruppen. 

Mimer har en omfattande och innehållsrik hemsida. I arbetet ligger fokus på att 
tillgängliggöra Mimers information om vem som får hyra bostad samt om Mimers 
system för köpoäng. Anledningen till avgränsningen ligger i att informationen har en 
avgörande roll i huruvida en person får hyra bostad eller inte. 

Eftersom att Mimer arbetar med att ta fram en ny hemsida, kommer arbetet inte att 
lägga stort fokus på grafisk formgivning, endast radlängd, teckensnitt och grafiska 
markeringar och uppdelningar i själva texten. Detta är dels för att arbetet inte har fått 
ta del av grafiska riktlinjer för den blivande hemsidan och dels för att allt fokus ska 
ligga på det textuella och informationen till lägenhetssökande.  

Lättillgänglighet 
Lättillgänglighet och klarspråk är två skilda sätt att skriva en text. De utgår emellertid 
från samma grundprinciper, att formulera texter som är anpassade till läsarens behov. 
Lättillgängliga texter brukar sägas gå några steg längre i förenklingen av texten än 
klarspråk. Språket är ofta mer konkret och tydligt (Lundberg & Reichenberg, 2008 s 
65). Vidare har lättillgänglighet i syfte att endast fokusera på det som är viktigt och 
relevant för läsaren att veta (Reichenberg, 2013 s 67). Att skriva en lättillgänglig text 
överskrider dock föreställningen om att det räcker med att ändra svåra ord till enklare 
synonymer (Burniston & Hurtado & Jones, 2014 s 823).  

Det finns mängder av principer för hur en text kan skrivas för att uppfattas som 
lättillgänglig.  Principerna som detta examensarbete utgår ifrån är att texten ska 
innehålla förklaringar, skrivas i aktiv form, ha ett direkt tilltal samt vara fri från svåra 
sammansättningar av grundord.  

Förklaringar 
Det är viktigt att fundera över vilka begrepp som är viktiga för läsaren att känna till. 
Dessa bör inte ersättas med andra ord eller nya påhittade ord som ska vara enklare. 
Dessa viktiga begrepp bör istället skrivas ut och förklaras första gången de används 
(Falk, 2003 s 10, 12). Vet skribenten vilka som ska läsa texten, kan det vara lättare att 
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veta vilka begrepp som behöver förklaras och vilka som kan bytas ut till enklare 
synonymer. Om målgruppen inte är känd är det bättre att förklara för mycket än för 
lite (Falk, 2003 s 11). 

Det är dock inte alltid lätt att veta vilka ord som läsaren uppfattar som svåra. Ord som 
är bekanta och vanliga för yngre personer kan uppfattas som svåra av exempelvis 
äldre (Wengelin, 2015 s 7).  

Högre drag av talspråklighet 
Vanligt förekommande i det svenska språket är nya ord bildade av sammansättningar 
av olika grundord. Dessa ord blir oftast mer specifika än de ursprungliga grundorden. 
Vissa sammansättningar bildar ett ord som är enkelt att förstå, exempelvis spårvagn 
som är bildat av grundorden spår och vagn. Mer abstrakta sammansättningar som 
produktivitetsutveckling kan däremot vara svårare att förstå. Genom att dela upp 
svåra sammansatta ord får de ett talspråkligare drag. Produktivitetsutveckling skulle 
istället delas upp till utveckling av produktivitet. Orden kan fortfarande uppfattas som 
svåra, men genom uppdelningen kan läsaren leta efter grundordens förklaringar i en 
ordbok (Lundberg & Reichenberg, 2008 s 52-53).  

För att texten ska fungera bör även verbformen ändras till aktiv. I skrift används ofta 
passiva verbformer som dörrarna öppnas. Om samma sak yttras i tal skulle det 
troligen låta busschauffören öppnade dörrarna (Lundberg & Reichenberg, 2008 s 
53). Verbet öppna är aktivt och öppnas är passivt. Lundberg och Reichenberg menar 
att en otränad läsare kan tänkas få problem med passiva verb då subjektet är obestämt 
och för vagt (ibid). I och med att aktiva verb ersätter passiva verb måste det framgå 
vem som ska göra vad. Genom att det blir tydligt vem som ska göra allt detta, blir 
texten mer aktiv, lättare att läsa samt får en trevligare ton (Sundin, 2007 s 111). 

Talspråklighet i en text kan även framkallas genom ett direkt tilltal. Det förekommer 
fler författarröster i texter med samhällsinformation (Lundberg & Reichenberg, 2008 
s 55). Vidare menar Lundberg och Reichenberg att studier har visat att läsaren förstår 
texten bättre om texten har en röst. Det gäller dock att balansera rösten. För mycket 
röst och detaljer kan leda till att läsaren tappar bort sig eller tröttnar på att läsa (2008 
s 56). 

Kritik mot lättillgängliga texter 
Lättillgängliga texter lockar inte alla. Läsprofessorn Mats Myrberg anser att det 
största problemet med dem är att innehållet skalas av vilket gör att för mycket den 
viktiga informationen försvinner. Bland annat brukar metaforer oftast tas bort vilket, 
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enligt Myrberg, gör att läsaren inte kan skapa bilder i huvudet under läsningen 
(Myrberg, citerad av Sundin, 2007 s 219). 

Skriva för webben 
Internet spelar en viktig roll i att förse människor med kommunikationsmedel och 
den information de söker (Bühler & Naber & Nietzio, 2014 s 343). Dagens kunskap 
och information presenteras och tas främst emot på nätet (Kang, 2013 s 19). 

Nedan följer de principer, som arbetet utgår ifrån, gällande hur text skrivs på webben; 
att skriva det viktigaste först, ha en scanbar text och att använda hypertexter med 
tillhörande hyperlänkar. 

Skriva det viktigaste först 
En webbsida behöver sällan en traditionell inledning likt böcker. På webben bör 
kärnan i budskapet framgå direkt. Huvudbudskapet kan med fördel framgå redan i 
rubriken och i textens allra första mening. Detta kallas för frontlastning och gör att 
läsaren snabbare hittar det viktiga i texten. Tekniken gynnar många läsare, både 
stressade och lässvaga (Englund Hjalmarsson & Guldbrand, 2012 s 43) 

Scanbar text 
Nielsen menar att människor inte läser på webben. Istället menar han att människor 
scannar webbsidan i jakt på speciella ord och meningar som lockar deras intresse 
(1997). Nielsen och Morkes studie, där 19 personer medverkade, visade det sig att 15 
av testpersonerna scannade texten innan de började läsa den när de kom till en ny 
webbsida. Tre av testpersonerna läste ord för ord (Nielsen & Morkes, 1997). Läsaren 
vill helst kunna se hela texten utan att behöva scrolla (ibid). Scanbara webbtexter kan 
skapas genom att exempelvis använda färg och form för att framhäva viktiga ord och 
meningar, relevanta underrubriker och punktlistor (Nielsen, 1997). Det är alltså av 
stor vikt att skriva kortfattat för att nå läsarna och behålla dem (Englund Hjalmarsson 
& Guldbrand, 2012 s 42).  

Hypertext och hyperlänkar 
Hypertext är en text som förgrenas i flera andra texter vilka ger läsaren möjlighet att 
själv bestämma vilken väg hen vill ta genom texten (Hjerppe, 2017). Förgreningarna 
sker i form av hyperlänkar som genom ett klick för läsaren till en annan webbsida där 
hen kan läsa mer (2017 Länk).  
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Genom länkad hypertext kan läsaren vägledas genom mängder av sidospår där 
information kan hittas (Abbott, 2008 s 33). Sidospåren kan exempelvis vara en länk 
innehållandes en förklaring av något som nämnts i föregående länk (Hjerppe, 2017). 
Hypertext utmanar det traditionella sättet att leta information (Slaouti, 2002 ur Kang, 
2013 s 1). Tack vare hyperlänkar ges läsaren möjlighet att på egen hand välja vad 
som ska läsas och i vilken ordning (Abbott, 2008 s 33).  

Det problem som ofta förekommer vid användning av hyperlänkar är att användaren 
känner sig vilsen. En hypertext är ett så pass komplext nätverk av länkar att det är lätt 
att tappa spåret. Användare kan uppleva det svårt att förstå vilken text som är 
huvudtexten, vilka texter som är länkar till huvudtexten och var resten av länkarna 
leder (Hjerppe, 2017). 

Källkritik 
Ovan har källor använts från bland annat Sundins Lättläst – så funkar det (2007) och 
Englund Hjalmarsson och Guldbrands Klarspråk på nätet (2012). Varken Sundin, 
Englund Hjalmarsson eller Guldbrand är forskare men de är kunniga inom sina 
respektive områden; lättillgängliga texter samt text på webben. Källorna från dessa 
författare har främst använts som komplement till forskning inom områdena.   
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Övrig teori 

Här presenteras övrig teori och forskning som examensarbetet har utgått ifrån. 

Tidigare forskning om att skriva lättillgänglig information för 
webben 
Bühler, Naber och Nietzio menar att många principer och riktlinjer för hur en 
lättillgänglig text ska skrivas är framtagna för analog information (2014 s 344). De 
menar att lättillgängligt webbinnehåll har ett enkelt språk samt en enkel struktur som 
underlättar för läsarens navigering. Vidare ska målet med informationen på hemsidan 
vara att nå ut till så många som möjligt (ibid).  

• Tydlig – Presentationen av det visuella innehållet måste vara tydligt. Detta
kan göras genom att välja teckensnitt och färg som passar riktlinjerna för
lättillgänglighet (Bühler & Naber & Nietzio 2014 s 344).

• Praktiskt genomförbar – Navigationen och interaktionen på webbsidan
måste gå att förstå. Läsaren ska även kunna lägga ner tillräckligt mycket tid
på innehållet för att förstå det utan att bli störd av onödiga distraktioner (ibid).

• Begriplig – Det textuella innehållet måste vara anpassat för målgruppen och
dess behov (ibid).

Fem lässtrategier 
Det finns fem vanliga lässtrategier som strategiska läsare ofta använder. Receptive 
reading är när läsaren läser allt från första till sista sidan. Denna strategi passar sig 
bäst vid läsning av skönlitterära texter (Pugh, 1975, ur Waller, 2012 s 9). Responsive 
reading innebär att läsaren är mycket aktiv och engagerad i texten, läsaren läser ofta 
om meningar och tar pauser för att fundera och reflektera över texten (ibid). 
Skimming är ett snabbt och effektivt sätt för läsaren att få en överblick av texten, ofta, 
innan texten blir ordentligt genomläst (ibid). Searching använder läsaren för att söka 
svar på en viss fråga och skimming är när läsaren söker efter specifika ord eller 
meningar i en text (ibid).  
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Receptive reading, searching och skimming är effektiva lässtrategier för digital 
läsning (Pugh, 1975, ur Waller, 2012 s 9). Waller menar att all information bör läsas 
strategiskt. Det är inte strategiskt att exempelvis läsa en manual från första till sista 
sidan när det du vill veta är hur du stänger av din kaffebryggare. Vidare anser Waller 
att en text måste tillåta att lässtrategier används för att göra det så enkelt som möjligt 
för läsaren att hitta det den söker (2012, s 9).  

Grafisk formgivning 
Punktlistor underlättar för läsaren att minnas det den läst samt ger läsaren en 
överblick. Tydliga rubriker och underrubriker gör det lättare för läsare att hitta det de 
söker snabbt (Waller, 2012 s 10-11). 

Det är viktigt att raderna inte är för långa i en text. Läsaren ska inte behöva vrida på 
huvudet utan endast förflytta ögonen för att läsa texten. Varje rad bör inte vara 
kortare än 35 tecken och inte längre än 65 tecken. Till dessa tecken räknas bokstäver, 
siffror, skiljetecken och ordmellanrum (Hellmark, 2006 s 31).  

Gump har undersökt teckensnitt påverkar läsligheten i en text. I hans studie 
undersökte han tio teckensnitt; Arial, Cooper Light, Monospaced, Bernhard Modern, 
Square 721, Times New Roman, Courier New, Alternate Gothic 2, Engravers’ Gothic 
samt Stymie (2001 s 270, 271). Respondenterna fick välja vilket av teckensnitten de 
tyckte var lättast att läsa samt vilket de tyckte var svårast. Av de 84 personer 
medverkade i studien, svarade 98,8% att Arial var lättast att läsa och 72,6 % svarade 
att Alternate Gothic 2 var svårast att läsa (ibid s 271).  

Både Arial och Alternat Gothic 2 är sanserif-teckensnitt. En anledning till att 
Alternate Gothic 2 ansågs vara svårast att läsa skulle kunna vara att det är ett smalt 
och högt teckensnitt med väldigt lite utrymme mellan varje bokstav. Är teckengraden 
liten kan det bli svårt att läsa ett sådant teckensnitt.  

Skillnad mellan att läsa på papper och på skärm 
Människor läser hellre på papper än på en digital skärm (Myrberg & Wiberg, 2015 s 
3). Forskare tror att den största skillnaden mellan att läsa digitalt eller på papper är en 
fråga om attityd snarare än själva läsupplevelsen. Men det är lättare för pappersläsare 
att minnas vad de har läst (Myrberg & Wiberg, 2015 s 2). Det kan bero på att läsaren 
direkt ser hur omfattande materialet är och får tillgång till allt samtidigt (Brønnick & 
Mangen & Walgermo, 2013 s 66). När en person läser digitalt är texten ofta 
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uppdelad. När läsaren inte får tillgång till hela materialet samtidigt kan det bli svårare 
för personen att orientera sig i texten samt förstå hur allt hänger ihop (2013 s 66). 
Läsningen blir hela tiden avbruten när läsaren behöver skifta mellan olika webbsidor 
och scrolla i texter (Kerr & Symons, 2006, ur Brønnick & Mangen & Walgermo, 
2013 s 66). 

Myrberg och Wiberg tror att det i framtiden kommer finnas en blandning mellan att 
helst läsa på papper och på digital skärm. När alla är uppväxta med digital läsning 
kommer nog pappersläsning minska mer och mer (2015 s 5). 

Att läsa på en digital skärm påverkar kroppen mer än att läsa på papper. Computer 
vision syndrome är en biverkning som kan uppstå efter att en person har tittat på en 
digital skärm för länge. Personen kan under en kortare tid uppleva huvudvärk, 
trötthet, torra ögon eller fläckar i synfältet. (Myrberg & Wiberg, 2015 s 1). 
Insomningssvårigheter kan orsakas av det blåa sken från en digital skärm som hindrar 
att melatoninet gör kroppen trött. iPad nacke är ytterligare en bieffekt som orsakas av 
dålig kroppshållning vid användandet av läsplatta (2015 s 2).  

Källkritik 
I sin undersökning talar Bühler, Naber och Nietzios om personer med 
inlärningssvårigheter (2014). Dock nämns inte vilka som ingår i kategorin personer 
med inlärningssvårigheter. Svaga läsare bör även de räknas in i kategorin. Om en 
person upplever att en text är för svårt skriven hindras denne från att lära sig av 
texten. Det känns dock fel att benämna lässvaga som personer med 
inlärningssvårigheter. Likväl känns det fel att benämna målgruppen som personer 
med inlärningssvårigheter då det exkluderar personer som är lässvaga, som inte har 
kognitiva funktionsnedsättningar som gör att inlärningen försvåras. Vidare har 
Bühler, Naber och Nietzios fått kritik för att det inte ingick några lässvaga i deras 
utprovning. De menar att lässvaga inte kunde delta då tekniken de använde var för 
komplex (2014 s 345). Deras forskning utgår efter texter som är skrivna på annat 
språk än svenska och därför är det inte säkert att deras resultat går att applicera på 
svenska texter. 
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Metod 

I det här avsnittet berättas det om vilka metoder arbetet har formats av. Vidare 
presenteras vilka etiska ställningstaganden arbetet använt och arbetets metoder blir 
även granskade ur ett kritiskt perspektiv. 

Läsbarhetsanalys 
En läsbarhetsanalys syftar till att undersöka hur tillgänglig en text är. 
Analysmodellen ser främst till textens läsbarhet, läslighet och lättlästhet1 
(Hellspong, 2001 s 85, 86). Läsbarhetsanalysen utgår från Hellspongs analysmodell 
(2001 s 87-89). Analyseras en text med hjälp av analysmetodens samtliga delar blir 
resultatet en relativt klar bild av hur läsbar, läslig och lättillgänglig den är.   

Texterna som ingår i läsbarhetsanalysen är Om köpoängen (2017) samt Våra 
grundkrav för att hyra bostad (2017) på Mimers hemsida.  

Lässituationen 
Lässituationen fokuserar på att fastställa hur läsaren använder texten. Det avgörs 
genom att svara på frågor om målgrupp, läsmål, lässtrategier och förkunskaper 
(Hellspong, 2001 s 87). 

Textens grafiska form 
Textens grafiska form är av stor vikt för att en text ska bli läslig och läsbar. Här 
framgår det om det finns störande stavfel, felaktig interpunktion samt om 
teckengraden är behaglig att läsa. Vidare undersöks textens radlängd samt om det 
finns bilder och huruvida dessa främjar eller motarbetar texten (ibid.). 

Textens språk 
I detta steg besvaras frågor om bland annat om texten innehåller svåra ord, ovanliga 
ord, tilltal, ordförklaringar samt hur texten hänger ihop (2001 s 87-88). 

1	Hellspong	använder	begreppet	lättläst.	Rapporten	använder	begreppet	lättillgänglighet	(läs	om
varför	på	sidan	8)	och	kommer	från	och	med	nu	att	fortsätta	med	det.		
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Textens innehåll 
När textens innehåll ska undersökas ligger fokus på om innehållet är valt och ordnat 
efter målgruppen. Vidare undersöks vilka krav texten ställer på läsarens minne och 
förkunskaper samt om texten är abstrakt eller konkret (2001 s 88-89).   

Textens sociala funktion 
Till sist ska textens sociala funktion fastställas. Fokus ligger på att avgöra om textens 
ton passar målgruppen och deras läsmål (2001 s 89).   

Intervju 
En kvalitativ intervju genomförs med Mimers kommunikationschef Maria 
Eberhardsson. Syftet med intervjun är att få en inblick i Mimers syfte och mål med 
informationen på deras hemsida, mer specifikt, informationen om deras köpoäng 
(2017, Om köpoängen) och grundkrav för uthyrning (2017, Våra grundkrav för att 
hyra bostad).  

Fördelen med en kvalitativ intervju är att den är liknar ett vanligt samtal i en 
vardaglig situation. Samtalet styrs inte av forskaren. Intervjuformen strävar snarare 
efter att låta personen som intervjuas forma samtalet. Forskaren måste dock hålla 
samtalet inom ramarna för vad som är relevant och se till att frågorna besvaras 
(Holme & Solvang, 1997 s 99). Att ställa öppna frågor är även det ett effektivt sätt att 
inte styra samtalet och personen som blir intervjuad. Öppna frågor kräver att den 
intervjuade berättar djupare och förklarar, till skillnad från sluta frågor där den 
intervjuade bekräftar eller förnekar genom att svara ja eller nej (Häger, 2007 s 57).  

Intervjun spelades in i samtycke med Eberhardsson. Inspelningen transkriberades 
sedan. 

Enkätundersökning 
För att undersöka huruvida de omskrivna texterna är tillräckligt lättillgängliga utförs 
en enkätundersökning. En enkät (se bilaga 1) med tillhörande separat PDF (se bilaga 
2) skickas till elva personer i åldrarna 18-58. PDF: en innehåller: 

• Text 1 – omskriven text om Mimers grundkrav för uthyrning 
• Text 2 – omskriven text om Mimers poängsystem 
• Text 3 – originaltexten om Mimers grundkrav för uthyrning 
• Text 4 – originaltext om Mimers poängsystem 
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Testpersonerna, som hädanefter kallas respondenterna, får läsa Text 1, svara på 
frågor, läsa Text 2, svara på frågor, läsa Text 3 och 4, jämföra samtliga fyra texter för 
att sedan svara på ytterligare frågor.  

Det är viktigt att en enkät är välgjord, har en klar struktur, använder ett begripligt 
språk samt inte är för omfattande. Ju längre en enkät är desto svårare är det att hålla 
respondenten intresserad och det finns risk att respondenten svarar mindre seriöst 
(Holme & Solvang, 1997 s 173, 174). Enkäten består därför av endast sju 
flervalsfrågor samt fem frågor där respondenterna själva får skriva och motivera sitt 
svar. Det är bra att inleda enkäten med enklare frågor för att sedan ställa frågor som 
kräver mer eftertanke (1997 s 174). Således börjar enkäten med några flervalsfrågor 
för att kontrollera hur väl respondenterna har förstått innehållet i texterna.  

Respondenterna har blivit utvalda och sedan tillfrågade om de vill delta. Anledningen 
till att de valts ut är för att utprovningen ska hinna ske inom tidsramen för arbetet. 
Respondenterna ska påminnas vid ett tillfälle att fylla i enkäten.  

Missivbrevet nämner inget om vilka av texterna som har skrivits om. Förhoppningen 
är att respondenterna ger ärligare svar om de förblir ovetande om skillnaden mellan 
texterna.  

Etiska ställningstaganden 
Samtliga respondenter har fått förfrågan om att delta i enkätundersökningen innan 
enkäten skickats till dem. Då har de även fått grundläggande information om mitt 
examensarbete, syftet med enkätundersökningen samt frågornas karaktär.  

Respondenterna som deltar i enkätundersökningen lovas konfidentialitet. Det innebär 
att information och uppgifter om respondenterna som deltar skyddas från obehöriga 
(Gustafsson & Hermerén & Pettersson, 2011 s 67). Jag ser ingen anledning till att 
publicera respondenternas namn i studien och jag kan tänka mig att de även skulle 
kunna känna sig mer bekväma med att delta om de inte benämns. Eftersom enkäten 
är digital kommer jag veta vad varje enskild respondent svarar och kommer därför 
inte framgå i rapporten.  

Metodkritik 
Hellspong menar att svaren i en läsbarhetsanalys grundas i hur skribenten tror att 
läsaren tar emot texten (2001 s 86). Resultatet är alltså inte bevisat utan består av 
mina egna antaganden. Frågorna har däremot besvarats noggrant för att ge en så 
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tydlig bild som möjligt av läsbarheten, läsligheten och lättillgängligheten i två texter 
på Mimers hemsida. 

En enkät är beroende av att människor fyller i den (Holme & Solvang, 1997 s 173). 
Därför kan det vara svårt att få tillräckligt många svar. Jag är medveten om att jag har 
styrt metoden genom att välja ut respondenterna vilket kan påverka resultatet av 
enkäten. Det är möjligt att resultatet från utprovningen blir något partisk då samtliga 
respondenter är mig bekanta. Samtidigt innehåller inte enkäten några känsliga eller 
personliga frågor, där respondenterna kan känna sig obekväma i att svara ärligt. Det 
kan bli svårare för andra att få exakt samma resultat som jag fått i 
enkätundersökningen. Vidare kommer jag inte veta vem av respondenterna som har 
svarat vad, då de inte fyller i sitt namn i enkäten.  
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Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultaten från läsbarhetsanalysen, intervjun med Mimers 
kommunikationschef samt resultatet från enkätundersökningen. 

Resultat av läsbarhetsanalysen 
Nedan följer en läsbarhetsanalys av texterna Om köpoängen (2017) samt Våra 
grundkrav för att hyra bostad (2017) på Mimers hemsida.  

För hela analysen, se bilaga 1. 

Lässituationen 
Båda texterna riktar sig både till redan boende hos Mimers samt sökande. De boendes 
läsmål är troligtvis att uppdatera minnet. De boende läser troligtvis endast den del av 
texten som är relevant för dem. De sökandes läsmål kan vara att söka information om 
hur det går till att hyra bostad av Mimer. De läser förmodat hela texten för att förstå 
och läsa sig så mycket som möjligt.  

Textens grafiska form 
Texten Om köpoängen är uppdelad i sex stycken relativt lika stycken. Ett av styckena 
består av en punktlista med två punkter. Radlängden är något bred, vissa rader har 
upp emot 90 tecken. Raderna bör inte innehålla fler än 55-65 tecken (Hellmark, 2006 
s 31). Längre rader kan göra det svårare för läsaren att hitta rätt till nästa rad (Melin, 
2011 s 31). Våra grundkrav för att hyra bostad är uppdelad i åtta stycken varav tre är 
punktlistor. Texten är lång och innehåller, även den, långa rader upp emot 90 tecken.  

Textens språk 
Om köpoängen har LIX-värdet 42, vilket bedöms som medelsvår, normal 
tidningstext. Våra grundkrav för att hyra bostad har LIX-värdet 39 som bedöms som 
lättillgänglig eller skönlitterärt. LIX är den genomsnittliga längden på meningarna i 
en text samt längden på orden i meningarna (Hellspong, 2001 s 87). En anledning till 
den senare textens lägre LIX-värde kan vara att de fem vanligast förekommande 
orden i texten är; du, och, en, som och att. De korta orden har troligtvis dragit ner 
medellängden på textens ord. 
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Fig.	1:	Formel	för	att	räkna	ut	LIX-värde.	LIX	står	för	läsbarhetsindex.	

Vissa ord som överlåtas, nyttjas, separera och vakant passar inte in i det i övrigt 
ganska vardagliga språket. Flera av dessa ord är passiva. 

Texterna har ett direkt tilltal. Det direkta tilltalet genomsyrar dock inte hela texterna. 
Exempelvis i texten Om köpoängen finns meningen nedan: 

”Medsökande har rätt att tillgodoräkna sig den kötid som hen har stått tillsammans 
med huvudsökande om ni väljer att separera/dela er ansökan.” 

Istället för att använda du eller ni i början används medsökande och huvudsökande. I 
slutet av meningen framgår det att den medsökande och den huvudsökande är läsaren 
eller läsarna. I samma mening skiftar tilltalet från indirekt till direkt. Detta gör att 
syftningen blir något tillkrånglad.  

Textens innehåll 
Det textuella innehållet ställer vissa förkunskapskrav. Läsaren bör exempelvis veta 
vilka Mimer är och vad de tillhandahåller för tjänster. Hur några av tjänsterna 
fungerar och vad som krävs av dem hyresgäst kan de däremot läsa i texterna.  

Textens sociala funktion 
Eftersom textens målgrupp är så pass bred och odefinierad, krävs det att texten håller 
en ton som passar många. Det är tydligt att Mimer försökt hålla en enkel ton genom 
hela hemsidan, dock har de inte lyckats alla gånger. Vissa meningar och ord är svåra 
och mer byråkratiska än de flesta andra. Detta gör att textens ton varierar.  

Sammanfattning 
Texterna är i allmänhet relativt tillgängliga. Bland annat kan hemsidans direkta tilltal 
göra det enklare för läsaren att förstå vem som ska göra vad. Ändock bör mycket 
förbättras för att det ska bli en lättillgänglig text. Det direkta tilltalet är inte alltid 
konsekvent, texterna innehåller flera svåra ord och flera passiva verb.  
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Resultat av intervju med Mimers kommunikationschef 
Onsdag 3 maj 2017 hölls en intervju med Mimers kommunikationschef, Maria 
Eberhardsson.  

Under intervjun berättade Eberhardsson (2017) att Mimer inte har en eller två 
målgrupper, utan sträcker sig till allmänheten. Alla får söka bostad av Mimer, oavsett 
inkomst. Lättillgänglighet är därför av stor vikt för Mimer (Eberhardsson, 2017). 
Idag har de en stor, gammaldags och svårläst hemsida (Mimer, 2017). Mimers 
hemsida består av mängder av texter, som dessutom är långa och ibland helt 
oväsentliga. Mimer har inte hängt med i den digitala utvecklingen under de senaste 
åren (Eberhardsson, 2017). 

Gällande tonalitet har Mimer fyra punkter de strävar efter. Texterna ska vara: 

• Lätta att förstå
• Vänliga
• Personliga
• Tydliga

Läsbarhetsanalysen (se sidan 18, eller bilaga 1) visade en variation i språket i olika 
stycken och texter. Eberhardsson tror att detta är tillfälligheter då Mimer, under de 
senaste åren, haft flera kommunikatörer som alla har satt sin egen prägel och stil på 
texterna. Hon menar att alla på Mimers kommunikationsavdelning har olika 
kompetenser gällande språk och i att skriva. Hemsidan är så pass omfattande att alla 
texter inte blir korrekturlästa varje år (Eberhardsson, 2017).   

Till den nya hemsidan berättar Eberhardsson att informationen till boende och 
sökande ska delas upp. Den externa hemsidan ska innehålla information åt sökande 
och den interna, Mina sidor, ska innehålla information åt boende (2017).  

Sammanfattning av intervju med Mimers kommunikationschef, 2017-05-03, Västerås. 

Resultat av enkätundersökningen 
Det förekommer vissa skillnader i respondenternas svar. Se bilaga 4 för 
cirkeldiagram samt respondenternas skrivna svar. 

Tre av elva respondenter har fyllt i att de tyckte att Text 3 och 4 var bättre då de 
innehöll mer information, men att Text 1 och 2 var lättare och endast innehöll 
relevant information samt var skrivna med ett enklare språk. 
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Den första frågan är en kuggfråga. ”Varför görs en kreditupplysning på alla nya 
hyresgäster?” Det finns två svar som är väldigt lika varandra; ”För att se om jag har 
betalningsanmärkningar eller skulder.” och ”För att se om jag har några 
betalningsanmärkningar eller skulder till andra hyresvärdar.”. Rätt svar är det senare. 

Fig.	2:	Cirkeldiagram	över	samtliga	svar	på	frågan	om	kreditupplysningar	i	enkäten.	

Det råder inga oklarheter kring hur man gör för att behålla sina poäng, om ens poäng 
kan slås ihop med någon annans och inte heller när poängen försvinner. Däremot har 
en respondent svarat ja på frågan om du får hyra en lägenhet åt någon annan. Det 
korrekta svaret på frågan är nej. Det är möjligt att informationen om 
andrahandsuthyrning kan ha förvirrat respondenten. Därför kan en lösning vara att ta 
bort information om att hyra ut i andrahand då det egentligen inte rör sökande utan 
snarare är information riktad till boende. 

En respondent resonerade likt examensarbetet angående texternas uppbyggnad. 
Denna respondent uppskattade punktlistorna i Text 1 och 2, de var lättare och 
roligare att läsa samtidigt som innehållet presenterades på ett mer pedagogiskt sätt. 
Vidare uppfattade respondenten de fetmarkerade orden i Text 1 och 2 och menade att 
dessa underlättade för minnet. Slutligen tyckte respondenten att Text 1 och 2 passade 
hen bättre då de innehöll exempel vilket gjorde det lättare för respondenten att förstå 
och ta till sig innehållet.  

Kritik 
När respondenternas svar togs emot upptäcktes det att missivbrevet inte berättade att 
informationen om Mimers konceptboenden inte ska finnas i Text 1. All information 
om Mimers konceptboenden ska snarare finnas att läsa under en helt egen flik där all 
info om konceptboendena finns samlat. Denna miss i informationen har lett till att 
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några av respondenterna svarat att de hellre läser Text 3 då den innehåller mer 
information.  

Enkäten har inte gått att öppna från vissa smarta mobiltelefoner. Respondenten som 
försökte och misslyckades bads fylla i enkäten från en dator istället. En annan 
respondent, som också fyllde i enkäten från en smart mobiltelefon, kunde inte kryssa 
i Text 1 och 2 i sista frågan och fick istället kryssa i ett annat svar och skriva i 
motiveringen att hen fått kryssat fel svar men egentligen menade Text 1 och 2. 
Samtliga svar gick att kryssa i men inte svaret Text 1 och 2.  

27,3% av de 11 respondenterna svarade ”fel” enligt tanken med frågan om 
kreditupplysningar. Efter senare arbete med gestaltningsförslaget förstår jag varför 
respondenterna har svarat som de har gjort. I Text 1 står det i den första punktlistan 
att kunden inte får ha någon betalningsanmärkning under de senaste 12 månaderna 
samt att kunden inte får ha någon obetald skuld till Mimer eller någon annan 
hyresvärd. Kuggfrågan blev alltså en fråga med två rätta svar. Detta är något som 
måste undersökas och korrigeras för att texten inte ska vara missvisande eller ge 
felaktig information.  

Fig.	3:	Punktlista	med	Mimers	grundkrav,	från	enkätundersökningen.		
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Gestaltningsförslag 

Detta avsnitt förklarar tankarna bakom gestaltningsförslaget samt tar upp på vilket 
sätt principerna, som arbetet utgått ifrån, används.  

Grafisk formgivning 
Till rubrikerna används teckensnittet Arial, vilket är en sanserif och enligt Gump 
(2001 s 271) är ett teckensnitt som är lätt att läsa (se mer på sida 16). Arial är även 
det teckensnittet som Mimer idag använder sig av i rubrikerna på hemsidan. I 
brödtexten används Calibri, då det liknade brödtexterna på hemsidan.   

Radlängderna i gestaltningsförslaget har blivit avsevärt mycket kortare än i 
originaltexterna. De längsta raderna är nu ca 65 tecken inklusive blanksteg. 
Originaltexterna hade rader uppemot 90 tecken inklusive blanksteg.  

I gestaltningsförslaget har vissa ord i texterna fetmarkerats. Syftet med 
markeringarna är att lyfta fram vissa nyckelord i texterna som är viktiga att förstå. 
Markerade nyckelord ökar scanbarheten i texten och den blir lättare att navigera i 
(Nielsen, 1997). 

För att vidare underlätta läsningen innehåller Gestaltningsförslag 1 och 2 (se sida 30-
31) flera punktlistor. Punktlistorna är tänkta att fungera som sammanfattningar av
texterna för att sedan förklaras med ingående i styckena nedan. På så sätt får läsaren
all viktig information i början. Vissa läsare nöjer sig kanske med att läsa
punktlistorna medan andra läsare läser igenom hela texten.

Textuella förbättringar 
Arbetet har som känt utgått ifrån principerna förklaringar och talspråkliga drag för 
att göra texterna mer lättillgängliga. För att texterna ska passa för webben anpassas 
de efter principerna skriva kort, viktigast först samt hypertext och hyperlänkar. 

Tydliga rubriker 
Till gestaltningsförslaget har rubrikerna skrivits om till att vara mer informativa än 
rubrikerna på hemsidan. Exempelvis har ”Medsökandes köpoäng”, i originaltexten 
om Mimers köpoäng, blivit ”Hur du söker lägenhet tillsammans med din partner” i 
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den nya texten. Anledningen är för att texten ska bli mer scanbar och läsaren ska 
enkelt hitta det den söker genom bland annat tydliga rubriker. Vidare blir detta en 
slags frontlastning då det viktigaste i stycket presenteras redan i rubriken. 
Förhoppningen är också att läsaren, genom rubriken, ska få en bättre aning om vad 
stycket handlar om.  

Uppdelad information 
På Mimers hemsida finns idag information för både boende och blivande hyresgäster 
på samma sida. Exempelvis finns det, på sidan med deras grundkrav (2017, Våra 
grundkrav för att hyra bostad), mest information för blivande hyresgäster som 
avbryts av information för redan boende. Ett steg för att göra hemsidan mer 
lättillgänglig är att dela upp informationen. Befintliga hyresgäster skulle på så sätt 
inte behöva skumma igenom information som rör nya hyresgäster för att hitta 
informationen de själva söker. Likaså får blivande hyresgäster endast den information 
som är relevant för dem när de funderar på att hyra bostad av Mimer. Detta är något 
som även Mimer har tänkt på till deras nya hemsida. 

Viss information, som den om konceptboenden, har förflyttats men finns fortfarande i 
Gestaltningsförslag 1 i form av en hyperlänk. Likaså finns hyperlänkar till Mina sidor 
i Gestaltningsförslag 2 samt en hyperlänk till mer information om hemförsäkring i 
Gestaltningsförslag 1.  

All information som inte är relevant för de som vill hyra en bostad, ska flyttas. 
Exempelvis i Text 3 (se bilaga 3) finns information om Mimers konceptboenden: lätt 
att leva-lägenheter, ungdomslägenheter och studentlägenheter. All information om 
konceptboendena bör vara samlade på ett ställe istället för att vara utspritt över hela 
hemsidan. Text 1 ska dock hänvisa till sidan om konceptboenden.  

Informationen om andrahandsuthyrning tas bort från gestaltningsförslag 1, då 
enkätundersökningen visade att 1 av 11 respondenter trodde att man får hyra en 
lägenhet åt någon annan (se sida 25). Denna information får istället stå bland 
informationen för boende. 

Förklaringar 
För att göra texten mer lättillgänglig har förklaringar används. Originaltexten om vad 
det innebär att vara medsökande var väldigt otydlig och det framgick inte hur många 
poäng varje sökande fick om de delade på sin ansökan. För att informationen 
verkligen skulle vara tydlig, i Gestaltningsförslag 2, förklaras först att båda får lika 
många poäng och förtydligas sedan med ett exempel. 
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Fig.	4:	En	del	av	informationen	om	vad	det	innebär	att	vara	medsökande.	

I Gestaltningsförslag 2 förklaras även att sökande måste uppdatera sin ansökan en 
gång om året, med ett exempel.  

Fig.	5:	En	del	av	informationen	om	hur	sökande	behåller	sina	poäng.	

Talspråkliga drag 
Mimer använder idag ett du-tilltal i samtliga texter på hemsidan. Detta har jag valt att 
behålla även i Gestaltningsförslag 1 och 2, då det passar i lättillgängliga texter. Du-
tilltalet används konsekvent i texterna, vilket Mimer inte gjorde i originaltexterna.  

De passiva formuleringarna och orden från originaltexterna har ändrats till aktiva i 
Gestaltningsförslag 1 och 2. 
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Gestaltningsförslag 1

Våra grundkrav för att du ska få hyra 
lägenhet av oss
För att få hyra en lägenhet av oss, måste du uppfylla våra 8 krav:

• Du ska ha fyllt 18 år
• Du behöver ha ett svenskt personnummer
• Du får inte ha någon obetald skuld till Mimer eller någon annan hyresvärd.
• Du får inte ha mer än 1 betalningsanmärkning från de senaste 12
• månad erna.
• Du som står skriven på hyreskontraktet ska också bo i lägenheten.
• Du får bara ha 1 förstahandskontrakt åt gången hos Mimer.
• Det får inte bo för många personer i lägenheten.
• När du skriver under kontraktet måste du berätta vilken hemförsäkring du
• ska ha (läs mer om hemförsäkring här).

Hur många personer som får bo i lägenheten
Vi har riktlinjer för hur många personer som kan bo i samma lägenhet. Rikt linjerna 
finns för att du och dem du bor med inte ska bo för trångt. Här kan du se hur 
många som får bo i din lägenhet. Både barn och vuxna räknas in i antalet personer. 

Kreditupplysning på alla nya hyresgäster
Vi kontrollerar alltid att våra nya hyresgäster inte har några skulder till Mimer 
eller andra hyresvärdar som inte har blivit betalda. Vi kontrollerar också om du 
har fler än 1 betalnings anmärkning från de senaste 12 månaderna. Vi gör en 
kredit upplysning på dig när vi erbjuder en visning av lägenheten du är intresserad av. 

Du som är skriven på kontraktet
Om du står skriven på hyreskontraktet ska du också bo i lägenheten. Du får inte 
hyra den åt någon annan. Du får bara stå skriven på ett förstahandskontrakt åt 
gången hos Mimer. 

Speciella krav för våra konceptboenden
Utöver grundkraven har vi några speciella krav för våra konceptboenden, läs mer 
om dem här.

Max antal personer

3 personer
4 personer
6 personer
8 personer
10 personer
12 personer 

Lägenhetens storlek

1 rum och kokvrå/kök:
2 rum och kokvrå/kök:
3 rum och kök:
4 rum och kök:
5 rum och kök:
6 rum och kök:
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grundkrav i lättillgänglig form.



Gestaltningsförslag 2

Samla poäng för att få hyra en bostad
När en bostad blir ledig får du med flest poäng hyra den. Hur många poäng du 
har beror på hur länge du har stått i kö för att få hyra en bostad av oss. 

Så här fungerar vårt system för poäng
• Du får 1 poäng per dag efter att du har fyllt i din ansökan.
• När du bor hos Mimer får du 5 extra poäng varje månad från och med att
• du flyttar in. Vi kallar dessa poäng för boendepoäng.

Viktig att veta om dina poäng
• Dina poäng är personliga.
• Du kan inte ge dina poäng till någon annan och du kan inte heller slå ihop
• dina poäng med någon annans.
• Du måste uppdatera din ansökan på Mina sidor minst en gång per år för
• att få behålla dina poäng.
• Alla dina poäng tas bort när du muntligt tackar ja till din lägenhet.

Hur du behåller dina poäng
För att du ska kunna samla poäng under en längre tid måste du uppdatera din 
ansökan en gång om året. Det betyder att om du uppdaterade din ansökan 20 
april 2016, måste du göra det igen innan 20 april 2017. Vi skickar en påminnelse 
när det börjar bli dags att uppdatera din ansökan, men det är ditt ansvar att göra 
det i tid. Logga in på Mina sidor och klicka på ”Uppdatera min ansökan”. Det 
räcker med att du sparar din ansökan igen, om du inte vill göra några ändringar i 
den. Passa även på att uppdatera dina kontaktuppgifter om de har ändrats. 

Hur du söker lägenhet tillsammans med din partner
Du kan inte slå ihop dina poäng med någon annans. Däremot kan du och din 
partner söka lägenhet tillsammans om den ena står som medsökande. Om ni 
väljer att söka tillsammans kan ni bara använda den enas poäng. Den andras 
poäng måste ni ta bort och dessa kommer inte gå att få tillbaka. 

Ni samlar poäng tillsammans från och med den dag ni registrerade er ansökan. 
Om ni av någon anledning inte längre vill söka bostad tillsammans kan ni 
dela på er ansökan igen och ni får lika många poäng. För att göra det måste ni 
kontakta oss på Mimer inom 7 dagar efter att ni delat på er ansökan. Annars får 
ni inga poäng. Om ni har stått i bostadskö tillsammans i ett år får ni båda 365 
poäng var. 

Dina poäng tas bort när du får din lägenhet
Dina poäng och din ansökan tas automatiskt bort när du muntligt tackar ja till 
en lägen het. Om du vill börja samla poäng igen får du göra en ny ansökan på 
Mina sidor.

Extra boendepoäng 
Från och med den dagen som du flyttar in i din lägenhet får du 5 extra poäng 
varje månad. Dessa poäng kallar vi boendepoäng. Dina boendepoäng raderas 
om du flyttar till en bostad som inte ägs av Mimer. Du får behålla dina vanliga 
poäng så länge du uppdaterar din ansökan varje år.
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Fig. 7: Gestaltningsförslag 2, information om Mimers 
poängsystem i lättillgänglig form. 



Diskussion och slutsats 

Detta avslutande avsnitt vigs åt att diskutera arbetet och de slutliga 
gestaltningsförslagen. Examensarbetet sammanfattas till sist med en slutsats. 

Diskussion 
Varför är lättillgängliga texter viktiga? Bearbetade texter gör det lättare för läsaren att 
förstå innehållet, vilket i sin tur gör att läsaren inte behöver kontakta kundtjänst för 
att förstå det den läst (Lundberg & Reichenberg, 2008 s 64). Under arbetes gång har 
jag själv kontaktat Mimers kundtjänst för att kunna reda ut begreppet medsökande 
och vad det betyder då jag inte förstod innebörden genom att endast läsa texten på 
deras hemsida. Förhoppningen är att Gestaltningsförslag 2 är tydligare, får fler att 
förstå innebörden och färre som behöver kontakta kundtjänst för förklaringar. 

Enkätundersökningen gick inte riktigt som väntat, det framkom när respondenternas 
svar skickades in att det fanns vissa otydligheter i frågorna och svarsalternativen. 
Lyckligtvis var inte otydligheterna så pass omfattande att respondenternas svar var 
obrukbara. Frågan som var tänkt som en kuggfråga var något misslyckad samtidigt 
som den var väldigt lyckad. Det fungerade inte som jag hade tänkt då två av svaren 
faktiskt var korrekta men tack vare det insåg jag just detta och kunde korrigera det.  

Om respondenterna hade informerats om att informationen om konceptboenden 
skulle flyttas till en annan flik, hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut. 
Förmodligen hade fler kryssat i att de vill läsa Text 1 och 2 istället för Text 3 och 4 
(se bilaga 4). Eftersom Text 3 och 4 innehöll mer information valde tre respondenter 
dem istället.  

Det var intressant att en av respondenterna uttryckte uppskattning för de 
fetmarkerade orden i Text 1 och 2. Markeringarna var väldigt experimentella och fick 
vara med i enkätundersökningen som ett prov på hur effektiva de var. Ingen annan 
respondent påpekade markeringarna, men jag vill tro att de ändå uppskattade 
markeringarna och att de gjorde att respondenterna förstod texterna bättre. 
Markeringarna är ett slags implicit sätt att visa vad som är viktigt.  

Enkätundersökningen har gett mig insikt i att det inte alltid blir som planerat och att 
det är viktigt att sätta sig in i respondentens sits när frågorna utformas. Vidare har 
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enkätundersökningar visat sig vara effektiva, förutsatt att respondenterna fyller i den, 
och de är enkla att utforma.  

Mimer varierar användandet av lägenhet och bostad i sina texter, men främst 
förekommer lägenhet. Det är fortfarande oklart om Mimer hyr ut fler bostäder än 
lägenheter, men att döma av det frekventa användandet av ordet lägenhet skulle jag 
säga att de hyr ut lägenheter. För att inte försvåra förståelsen valde jag att endast 
använda lägenhet som bostadsbenämning. Skulle det vara så Mimer vill använda 
mina texter och att det då är felaktigt, går det att korrigera i efterhand.  

Gestaltningsförslagen använder inte många hyperlänkar. En hypertext med för många 
hyperlänkar kan förvirra läsaren och denne kan känna sig vilsen bland texterna (se 
sida 13). Målet med texterna är att läsaren ska få all viktig och relevant information 
på en och samma sida. I vissa fall krävs hyperlänkar, som i texten om Mimers 
grundkrav där det finns en länk där läsaren kan läsa mer om den obligatoriska 
hemförsäkringen. Med hjälp av några hyperlänkar kan texten bli lättare och inte lika 
omfattande då läsaren själv kan bestämma om hen vill klicka sig vidare till länken 
och fortsätta läsa. Något annat som inte har tillämpats är principen att inte använda 
svåra sammansättningar av grundord. Detta har funnits i åtanke under arbetet men har 
inte behövts användas. 

Jag har flera gånger funderat över huruvida informationen om extra boendepoäng bör 
finnas i texten om poängsystemet. Det är visserligen information som främst riktar 
sig till boende men samtidigt kan det vara relevant information för sökande. Dessa 
extra poäng gör det lättare för boende att samla tillräckligt med poäng för att kunna 
flytta igen. Jag tror även att detta kan locka sökande till att hyra av Mimer. 
Informationen får därför stå kvar, för att sökande ska få all information om 
poängsystemet.  

Slutsats 
Studien har arbetat mot att söka svar på frågeställningen: 

På vilket sätt kan webbaserad bostadsinformation, genom användning 
av	förklaringar och talspråkliga drag, placering av det	viktigaste först, korta 
texter	och	hypertexter,	göras mer tillgänglig utan att viktig information försvinner? 

Enligt resultat av metoder och enligt den kunskap arbetet har samlat går det att skriva 
lättillgänglig bostadsinformation som ska fungera för webben. Det är inte 
hundraprocentigt bevisat då Gestaltningsförslag 1 och 2 inte har testats en sista gång. 
Lättillgänglig bostadsinformation för webben kan skrivas utifrån principerna som 
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nämns i frågeställningen. Genom att använda förklaringar och talspråkliga drag blir 
texten enklare att förstå och ta till sig. Skrivs korta texter med det viktigaste först och 
som innehåller hyperlänkar anpassas den lättillgängliga texten till webbläsning. 
Samtidigt måste samtliga principer samverka med varandra. För många hyperlänkar 
kan förvirra likväl som för många förklaringar ger långa texter.  

Utmaningen i att skriva lättillgängliga texter är att inte radera viktig information. Det 
går inte att generellt säga hur mycket information som kan sållas bort. Det är en 
avvägning som skribenten måste göra inför varje text som ska skrivas om.   

Förslag på fortsatta studier kan vara att gå djupare i det grafiska och undersöka hur en 
lättillgänglig hemsida också blir lättnavigerad.  
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Figurförteckning 

Fig. 1: Bild. LIX-formel. Alida Alm. Skapad: 2017-05-17 

Fig. 2: Skärmavbild. Cirkeldiagram om kreditupplysning från enkät. Tagen: 2017-05-
14. 

Fig. 3: Skärmavbild. Punktlista ur Text 1 i utkastet till enkäten. Tagen: 2017-05-14. 

Fig. 4: Skärmavbild. Del av Gestaltningsförslag 2. Tagen: 2017-05-17. 

Fig. 5: Skärmavbild. Del av Gestaltningsförslag 2. Tagen: 2017-05-17. 

Fig. 6: Gestaltningsförslag 1. Alida Alm. 

Fig. 7: Gestaltningsförslag 2. Alida Alm. 
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Bilaga 1 

Resultat av läsbarhetsanalysen 
Nedan följer en läsbarhetsanalys av texterna Om köpoängen (2017) samt Våra 
grundkrav för att hyra bostad (2017) på Mimers hemsida.  

Lässituationen 
Båda texterna riktar sig både till Mimers befintliga och potentiella hyresgäster. 
Gunnarsson menar att olika läsare kan ha olika läsmål (1989 s 13). De befintliga 
hyresgästernas läsmål är troligtvis att uppdatera minnet av hur många köpoäng de får 
varje dag eller möjligtvis att läsa om vad som sker med köpoängen vid flytt eller 
liknande. Vidare kan deras mål vara att läsa om huruvida de kan flytta om de har 
betalningsanmärkningar. De befintliga hyresgästerna läser troligtvis endast den del av 
texten som är relevant för dem. Potentiella hyresgästers läsmål kan vara att söka 
information om hur det går till att hyra bostad av Mimer eller om de ens får på grund 
av Mimers grundkrav. De läser förmodat hela texten för att förstå och läsa sig så 
mycket som möjligt.  

De befintliga hyresgästerna har säkerligen mer förkunskaper än de potentiella 
hyresgästerna har om Mimers kösystem och grundkrav. Gunnarsson menar att 
förkunskaper förenklar läsningen och förståelsen av texten (1989 s 8). 

Textens grafiska form 
Texten Om köpoängen är uppdelad i sex stycken relativt lika stycken. Ett av styckena 
består av en punktlista med två punkter. Radlängden är något bred, vissa rader har 
upp emot 90 tecken. Raderna bör inte innehålla fler än 55-65 tecken (Hellmark, 2006 
s 31). Längre rader kan göra det svårare för läsaren att hitta rätt till nästa rad (Melin, 
2011 s 31). Våra grundkrav för att hyra bostad är uppdelad i åtta stycken varav tre är 
punktlistor. Texten är lång och innehåller, även den, långa rader upp emot 90 tecken.  

Ovanför de båda texterna finns en bild som ser ut att föreställa en ljushyad kvinnas 
överkropp. Bilden är skuren vid hennes axlar och vid magen. Hon är klädd i en blå- 
och vitrutig skjorta. Hon hållet en nyckelknippa i handen och i bakgrunden syns en 
dörr som hon ser ut att öppna eller stänga. Bilden säger inte mycket och ger inget 
mervärde till texten. Den fungerar troligtvis mest som utsmyckning. För att inte 
förvirra lässvaga bör bilder säga samma sak som texten. Bildernas syfte bör vara att 
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hjälpa läsaren att minnas informationen (Falk, 2003 s 14). Texten om grundkraven 
innehåller ytterligare en bild föreställande en skrattande man och en skrattande 
kvinna som syns suddigt i förgrunden. Denna bild tillför inte heller den något viktigt 
till texten, utan finns troligtvis endast för syns skull. 

Textens språk 
Om köpoängen har LIX-värdet 42, vilket bedöms som medelsvår, normal 
tidningstext. Våra grundkrav för att hyra bostad har Lix-värdet 39 som bedöms som 
lättillgänglig eller skönlitterärt. LIX är den genomsnittliga längden på meningarna i 
en text samt längden på orden i meningarna (Hellspong, 2001 s 87). Nackdelen med 
LIX är att den inte analyserar svårigheten i själva betydelsen i ordet, utan endast 
ordets längd. LIX menar alltså att långa ord är svåra ord. Men ett kort ord kan vara 
mer komplext än en längre synonym (Lundberg & Reichenberg, 2008 s 39). En 
anledning till den senare textens lägre LIX-värde kan vara att de fem vanligast 
förekommande orden i texten är; du, och, en, som och att. De korta orden har 
troligtvis dragit ner medellängden på textens ord. 

Fig. 1: Formel för att räkna ut LIX-värde. LIX står för läsbarhetsindex. 

Ordet tillgodoräknas förekommer tre gånger i texten om Mimers köpoäng. Det är ett 
ord som för många kan kännas främmande och föråldrat. Ordets betydelse i 
kontexten förklaras inte. I texten om grundkraven finns hyresinbetalning skrivet två 
gånger vilket är en komplicerad sammansättning av ord. 

Vissa ord som överlåtas, nyttjas, separera och vakant passar inte in i det i övrigt 
ganska vardagliga språket. Flera av dessa ord är passiva. 

Texterna har ett direkt tilltal. Läsaren är du i texterna och Mimer är vi. Det direkta 
tilltalet genomsyrar dock inte hela texterna. Exempelvis i texten Om köpoängen finns 
meningen nedan: 

”Medsökande har rätt att tillgodoräkna sig den kötid som hen har stått tillsammans 
med huvudsökande om ni väljer att separera/dela er ansökan.” 

Istället för att använda du eller ni i början används medsökande och huvudsökande. I 
slutet av meningen framgår det att den medsökande och den huvudsökande är läsaren 
eller läsarna. I samma mening skiftar tilltalet från indirekt till direkt. Detta gör att 
syftningen blir något tillkrånglad. 
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Textens innehåll 
Texten om Mimers köpoäng är uppdelad i fyra rubriker; 

• Om köpoängen
• Boendepoäng (bopoäng)
• Medsökandes köpoäng
• Uppdatera din ansökan för att stå kvar i kön.

Texten om Mimers grundkrav är uppdelad i åtta rubriker; 

• Våra grundkrav för att hyra bostad
• Kontroll av skulder och betalningsanmärkningar
• Gällande dig som redan är hyresgäst hos oss
• Extra grundkrav för våra konceptboende
• Lätt att leva-lägenheter
• Ungdomslägenheter
• Studentlägenheter
• Antal personer som får bo i lägenheten

Det textuella innehållet ställer vissa förkunskapskrav. Läsaren bör exempelvis veta 
vilka Mimer är och vad de tillhandahåller för tjänster. Hur några av tjänsterna 
fungerar och vad som krävs av dem hyresgäst kan de däremot läsa i texterna.  

Textens sociala funktion 
Eftersom textens målgrupp är så pass bred och odefinierad, krävs det att texten håller 
en ton som passar många. Det är tydligt att Mimer försökt hålla en enkel ton genom 
hela hemsidan, dock har de inte lyckats alla gånger. Vissa meningar och ord är svåra 
och mer byråkratiska än de flesta andra. Detta gör att textens ton varierar.  

Till höger om texterna finns en lista med underkategorier där läsaren kan finna mer 
specifik information.  

Sammanfattning 
Texterna är i allmänhet relativt tillgängliga. Bland annat kan hemsidans direkta tilltal 
göra det enklare för läsaren att förstå vem som ska göra vad. Ändock bör mycket 
förbättras för att det ska bli en lättillgänglig text. Det direkta tilltalet är inte alltid 
konsekvent, texterna innehåller flera svåra ord och flera passiva verb.  
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TEXT 1
Våra grundkrav för att du ska få hyra 
lägenhet av oss
För att få hyra en lägenhet av oss, måste du uppfylla våra 8 krav:

• Du ska ha fyllt 18 år
• Du behöver ha ett svenskt personnummer
• Du får inte ha någon obetald skuld till Mimer eller någon annan hyresvärd.
• Du får inte ha mer än 1 betalningsanmärkning under de senaste 12
• månad erna.
• Du som står skriven på hyreskontraktet ska också bo i lägenheten.
• Du får bara ha 1 förstahandskontrakt åt gången hos Mimer.
• Det får inte bo för många personer i lägenheten.
• När du skriver under kontraktet måste du berätta vilken hemförsäkring du
• ska ha (läs mer om hemförsäkring här).

Hur många personer som får bo lägenheten
Vi har riktlinjer för hur många personer som kan bo i samma lägenhet. Rikt
linjerna finns för att du och dem du bor med inte ska bo för trångt. Här kan du 
se hur många som får bo i din lägenhet. Både barn och vuxna räknas in i antalet 
personer. 

Kreditupplysning på alla nya hyresgäster
Vi kontrollerar alltid att våra nya hyresgäster inte har några betalnings
anmärkningar eller skulder till andra hyresvärdar som inte har blivit betalda. 
Vi gör en kredit upplysning på dig när vi erbjuder en visning av lägenheten du är 
intresserad av. 

Du som är skriven på kontraktet
Om du står skriven på hyreskontraktet ska du också bo i lägenheten. Du får inte 
hyra den åt någon annan. För att hyra ut din lägenhet i andrahand måste du 
ansöka om det hon oss. Läs mer om att hyra ut i andrahand här.

Max antal personer

3 personer
4 personer
6 personer
8 personer
10 personer
12 personer 

Lägenhetens storlek

1 rum och kokvrå/ kök:
2 rum och kokvrå/kök:
3 rum och kök:
4 rum och kök:
5 rum och kök:
6 rum och kök:
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TEXT 2
Samla poäng för att få hyra en bostad
När en bostad blir ledig får du med flest poäng hyra den. Hur många poäng du 
har beror på hur länge du har stått i kö för att få hyra en bostad av oss. 

Så här fungerar vårt system för poäng
• Du får 1 poäng per dag efter att du har fyllt i din ansökan.
• När du bor hos Mimer får du 5 extra poäng varje månad från och med att
• du flyttar in. Vi kallar dessa poäng för boendepoäng.

Viktig att veta om dina poäng
• Dina poäng är personliga.
• Du kan inte ge dina poäng till någon annan och du kan inte heller slå ihop
• dina poäng med någon annans.
• Du måste uppdatera din ansökan på Mina sidor minst en gång per år för
• att få behålla dina poäng.
• Alla dina poäng tas bort när du tackar ja till din lägenhet.

Hur du behåller dina poäng
För att du ska kunna samla poäng under en längre tid måste du uppdatera din 
ansökan en gång om året. Det betyder att om du uppdaterade din ansökan 20 
april 2016, måste du göra det igen innan 20 april 2017. Vi skickar en påminnelse 
när det börjar bli dags att uppdatera din ansökan, men det är ditt ansvar att göra 
det i tid. Logga in på Mina sidor och klicka på ”Uppdatera min ansökan”. Det 
räcker med att du sparar din ansökan igen, om du inte vill göra några ändringar i 
den. Passa även på att uppdatera dina kontaktuppgifter om de har ändrats. 

Hur du söker lägenhet tillsammans med din partner
Du kan inte slå ihop dina poäng med någon annans. Däremot kan du och din 
partner söka lägenhet tillsammans om den ena står som medsökande. Om ni 
väljer att söka tillsammans kan ni bara använda den enas poäng. Den andras 
poäng måste ni ta bort och dessa kommer inte gå att få tillbaka. 

Ni samlar poäng tillsammans från och med den dag ni registrerade er ansökan. 
Om ni av någon anledning inte längre vill söka bostad tillsammans kan ni 
dela på er ansökan igen och ni får lika många poäng. För att göra det måste ni 
kontakta oss på Mimer inom 7 dagar efter att ni delat på er ansökan. Annars får 
ni inga poäng. Om ni har stått i bostadskö tillsammans i ett år får ni båda 365 
poäng var. 

Dina poäng tas bort när du får din lägenhet
Dina poäng och din ansökan tas automatiskt bort när du muntligt tackar ja till 
en lägen het. Om du vill börja samla poäng igen får du göra en ny ansökan på 
Mina sidor.

Extra boendepoäng 
Från och med den dagen som du flyttar in i din lägenhet får du 5 extra poäng 
varje månad. Dessa poäng kallar vi boendepoäng. Dina boendepoäng raderas 
om du flyttar till en bostad som inte ägs av Mimer. Du får behålla dina vanliga 
poäng så länge du uppdaterar din ansökan varje år.
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TEXT 3
Våra grundkrav för att hyra bostad
För att få hyra en bostad av Mimer måste du uppfylla följande grundkrav:

• Du ska vara myndig.
• Du ska ha ett svenskt personnummer.
• Du får inte ha någon skuld till Mimer eller någon annan hyresvärd. (Gäller från och med 1 sepetember

2015.)
• Du får ha max en (1) betalningsanmärkning under de senaste 12 månaderna. (Gäller från och med 1

september 2015.)
• Du som innehar hyreskontraktet ska också vara den som bor i lägenheten.
• Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
• Du kan enbart ha ett (1) förstahandskontrakt hos Mimer.
• Du måste ange tilltänkt hemförsäkring vid kontraktsskrivning.
• Om du har frågor om våra grundkrav är du välkommen att kontakta vårt kundcenter.

Läs mer i dokumentet "Det här gäller för dig som vill hyra av Bostads AB Mimer".

Kontroll av skulder och betalningsanmärkningar
Vi tar en kreditupplysning på alla sökande som är aktuella för att bli erbjudna visning av en lägenhet för att 
kontrollera betalningsanmärkningar och att det inte finns skulder till andra hyresvärdar.

Gällande dig som redan är hyresgäst hos oss
Vi gör dock ingen kreditupplysning på befintliga hyresgäster. Däremot ska du som hyresgäst ha skött dig 
gällande hyresinbetalningar och störningar under de senaste sex månaderna. Störningar i ditt nuvarande 
boende kan leda till att vi inte godkänner dig som hyresgäst för den nya bostaden du har sökt. Dessa 
bedömningar görs från fall till fall.

Om du som är befintlig hyresgäst hos oss har fler än en sen hyresinbetalning från de senaste sex månaderna 
kan du enbart få hyra en ny lägenhet som är billigare eller har en hyra motsvarande den du har idag. För att få 
hyra en dyrare lägenhet än din nuvarande får det finnas max en (1) sen hyresinbetalning från de senaste sex 
månaderna. Du som har skuld till Mimer kan inte få en ny lägenhet innan skulden är betald.

Du som har fått beviljad skuldsanering kan söka lägenhet och teckna hyresavtal hos Mimer.

Extra grundkrav för våra konceptboende
För några av våra olika boendekoncept gäller krav utöver de ordinarie grundkraven.

Lätt att Leva-lägenheter
• Du måste ha fyllt 55 år för att få teckna kontrakt på en Lätt att Levalägenhet. Om en sådan lägenhet
• inte hyrs ut, d v s är vakant, kan yngre än 55 år få möjlighet att hyra lägenheten. Samma grundkrav
• gäller för en andrahandshyresgäst eller vid lägenhetsbyte.
• Du får inte ha några hemmavarande barn.
• Ålderskravet gäller huvudsökande och vid tillfället lägenheten söks. En medsökande kan skri vas med

• på kontraktet även om den personen inte uppfyller ålderskravet. Samma grundkrav gäller för en
• andrahandshyresgäst eller vid lägenhetsbyte.

Ungdomslägenheter
Nytt från och med 1 september 2015.

• Du ska vara mellan 18 och 27 år för att kunna söka en ungdomslägenhet.
• Uthyrning sker via den vanliga kön.
• Du har rätt att bo kvar i lägenheten så länge du vill, det vill säga även när du har passerat 27 år.

Text 3 fortsätter på nästa sida
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 • Det är du som är huvudsökande som måste uppfylla ålderskravet då lägenheten söks.
 • Medsö kande kan skrivas med på kontraktet även om den personen inte uppfyller ålder
 • skravet.

Studentlägenheter
 • Du måste vara studerande på Mälardalens högskola, MDH, och läsa minst 15 hp/termin. 
 • När dina studier upphör måste du säga upp kontraktet. Vi gör regelbundna studiekontroller.

Våra studentlägenheter hyrs ut av Bostad Västerås.
bostadvasteras.se

Antal personer som får bo i lägenheten
Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. 
Dessa riktlinjer finns för att förhindra osunda boendeförhållanden och prövas när du erbjuds 
en lägenhet. Följande riktlinjer gäller för rimligt antal personer i förhållande till lägenhetsstorlek:

Max antal personer

3 personer
4 personer
6 personer
8 personer
10 personer
12 personer 

Lägenhetens storlek

1 rum och kokvrå/ kök:
2 rum och kokvrå/kök:
3 rum och kök:
4 rum och kök:
5 rum och kök:
6 rum och kök:

Antalet personer avser vuxna och barn.

Fortsättning av Text 3
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TEXT 4
Om köpoängen
Vem som erbjuds en lägenhet avgörs främst av hur länge personen sökt bostad. Om du bor 
hos oss, och står på kontraktet, tillgodoräknas även en del av boendetiden enligt vissa för
utsättningar. Köpoängen beräknas så här:

• Ordinarie köpoäng: 1 poäng per dag från dagen du anmälde dig som bostadssökande
• Extra boendepoäng: 5 poäng extra per månad med start från den dagen du flyttar in i
• din Mimerlägenhet (vilket även gäller studentkontrakt)

Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas eller slås ihop med någon annans köpoäng. 
Köpoäng och ködatum kan du enkelt se på Mina sidor. Tänk på att dina köpoäng, inklusive 
eventuella boendepoäng, nollställs när du har fått en lägenhet. Det gäller även vid lägenhetsbyte. 
Köpoängen raderas redan när du tackar ja muntligt till ett erbjudet lägenhetskontrakt. Om du 
vill fortsätta att stå i kö är du välkommen att ställa dig som sökande igen.

Boendepoäng (bopoäng)
Extra boendepoäng ger vi för att hjälpa våra hyresgäster att flytta inom Mimer. Du får fem 
extra boendepoäng per månad från den dagen du flyttar in i din Mimerlägenhet. Även du som 
har ett studentkontrakt hos oss samlar extra boendepoäng som kan nyttjas i bostadskön för 
våra ordinarie lägenheter. Tänk på att om du väljer att flytta från Mimer raderas dina boendepoäng 
(vilket även sker vid direktbyte inom Mimer).

Medsökandes köpoäng
Medsökande har rätt att tillgodoräkna sig den kötid som hen har stått tillsammans med 
huvud sökande om ni väljer att separera/dela er ansökan. Kontakta oss på Kundcenter inom 
sju dagar från att ni har separerat er ansökan för att du ska kunna tillgodoräkna dig din kötid. 
Du separerar ansökan genom att radera den medsökande och registrera en ny ansökan för 
den personen.

Uppdatera din ansökan för att stå kvar i kön
För att behålla dina köpoäng måste du en gång per år uppdatera din intresseanmälan. Det är 
ditt ansvar att hålla koll på din ansökan och när du måste uppdatera den, även om vi brukar 
skicka ut en påminnelse till din registrerade mejladress när det börjar närma sig ett år. Logga 
in på Mina Sidor och klicka på ”Uppdatera din ansökan”. Även om du inte gör några ändringar 
i din ansökan, måste du spara för att ansökan ska bli uppdaterad. Passa samtidigt på att uppdatera 
dina kontaktuppgifter, till exempel epostadress och mobilnummer.
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Respondent	nummer	åtta	kryssade	i	Text	3	och	4,	men	menade	Text	1	och	2	(se	respondentens	
motivering	i	bilden	nedan).	Således	röstade	sex	av	11	respondenter	på	Text	1	och	2	medan	tre	av	11	
röstade	på	Text	3	och	4.	
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