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SAMMANFATTNING
Syftet med vårt examensarbete är att skapa ett informationsmaterial för nyinflyttade i Västerås
kommun som så många som möjligt ska kunna ta del av. Vårt mål är att både lässvaga och
lässtarka människor ska känna sig lika betydelsefulla när de läser informationsmaterialet. Vår
forskningsfråga är därför: Går det att kombinera principerna för informationsdesign och
principerna för lättläst för att nå både en lässvag och en lässtark grupp så att båda känner sig lika
viktiga och tar till sig budskapet? Och om det går, hur kan man då gå tillväga?
Vår uppdragsgivare är Centrum för lättläst som arbetar med att göra information tillgänglig
för dem som har svårt att läsa. De behöver ett utprovat referensmaterial av ett lättillgängligt
informationsmaterial som de kan visa upp för olika kommuner i sitt arbete mot ett tillgängligt
samhälle.
För att besvara vår forskningsfråga använder vi oss av litteraturstudier, samt kvalitativa och
kvantitativa studier i form av utprovningar. Resultaten från utprovningarna är avgörande för hur
informationsmaterialet bearbetas och färdigställs.
Vår slutsats för examensarbetet är att principerna för informationsdesign och principerna för
lättläst är en bra kombination för att göra ett informationsmaterial tillgängligt. För att veta hur
tillgängligt ett material är krävs utprovningar på olika målgrupper. Varje målgrupp har sina egna
behov och det är omöjligt att tillfredställa alla med ett och samma informationsmaterial. Våra
utprovningar visar däremot att det går att nå flera olika målgrupper med ett och samma
informationsmaterial.

Nyckelord:
Information Design
Easy to read
People with lower reading comprehesion
Layout
Information of society
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Den här rapporten består av fyra huvuddelar. Den första delen är en inledning där vi presenterar bakgrunden till
vårt arbete. I andra delen redogör vi för vårt val av metod. I tredje delen behandlas den praktiska delen av vårt
examensarbete, projektets genomförande. Rapporten avslutas med den fjärde delen där vi diskuterar resultat och
analys av projektet i sin helhet.

1. INLEDNING
I det här avsnittet presenterar vi uppkomsten till vårt examensarbete och redogör för vårt syfte. Vi skriver även om
vår uppdragsgivare och våra målgrupper.

Sveriges riksdag har beslutat att år 2010 ska samhällets samtliga offentliga rum vara anpassade
för alla. En del i det arbetet är att all samhällsinformation ska bli tillgänglig för alla
(Socialdepartementet 1999/2000:79). Att göra samhällsinformationen tillgänglig innebär att man
måste arbeta med flera olika mediekanaler eftersom alla inte kan läsa.
Att informera och utbilda handlar om att överföra ett budskap från en person
till en annan så lättfattligt som möjligt. Det är informatörens uppgift att se till
att innehållet utformas på ett sätt som gör att mottagaren förstår och kan ta
det till sig. (Ander 2003:17) (Vår kursivering.)

I det här examensarbetet undersöker vi hur vi kan göra samhällsinformation för nyinflyttade
tillgänglig för alla som kan läsa, men eventuellt har lässvårigheter. Med vårt examensarbete vill
vi ta reda på om det går att få mottagaren att förstå och ta till sig ett budskap trots att det finns
flera mottagargrupper av budskapet. Kan det vara så att något som är lättfattligt för den lässvage
är alldeles för lättfattligt för en normalläsare?

1.1 Begreppsapparat
I vår rapport använder vi oss av några begrepp som kan tolkas olika beroende på vem läsaren är.
Därför väljer vi här att förklara vår mening med begreppen.
Lässvag/person med lässvårigheter: En lässvag person är en person med lässvårigheter. Dessa
svårigheter behöver inte vara dokumenterade i form av ett funktionshinder, som exempelvis
dyslexi. Lässvårigheter finns även hos den som är ovan läsare eller har ett annat modersmål än
svenska (Lättläst-tjänsten 2005:5). I vår rapport är en lässvag person någon med dokumenterade
lässvårigheter eller har ett annat modersmål än svenska, det vill säga inte de som är ovana läsare.
Normalläsare/lässtark: När vi skriver normalläsare syftar vi på en person som inte har några
dokumenterade lässvårigheter och som är svenskfödd och pratar flytande svenska.
Invandrare: Vi har valt det här begreppet för att beskriva vår lässvaga målgrupp då vi förutsätter
att de har ett annat modersmål än svenska. Vi är dock fullt medvetna om att det finns invandrare
som inte tillhör den lässvaga skaran men det är inte dem vi syftar på i det här arbetet.
Normaltext: När vi i rapporten skriver om de texter vi tagit fram till vårt informationsmaterial,
använder vi ordet normaltext. En normaltext är en text i löpande form, där vi inte har fokuserat
på lättlästa principer.

1.2 Bakgrund
Samhället ställer allt högre krav på att medborgarna ska kunna läsa, förstå och agera utifrån den
information de får. Samtidigt har många medborgare ont om tid och dessutom ökar
språkklyftorna i Sverige. Samhället tar för givet att vi kan läsa men enligt en undersökning från
International Adult Literacy Survey når en fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning inte upp till
kraven på läsförmåga i årskurs nio. Endast en liten del av de personerna är medvetna om vilka
svårigheter de har. Invandrare är den näst största gruppen med lässvårigheter och en tredjedel av
alla invandrare har problem med att läsa vikiga informationstexter (Sundin 2007:13-29).
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Enligt Regeringens handlingsplan Från patient till medborgare (Socialdepartementet
1999/2000:79) ska all samhällsinformation vara tillgänglig för alla år 2010. Vi vill genom det här
examensarbetet ge ett litet bidrag till ett tillgängligare informationssamhälle. Vi undersöker
huruvida principerna för lättläst går att kombinera med principerna för informationsdesign och på
så sätt få fram ett informationsmaterial som passar alla som kan läsa. Det informationsmaterial vi
producerar är en del i ett välkomstpaket med samhällsinformation, för nyinflyttade i Västerås
kommun. Fortsättningsvis kommer vi kalla vårt informationsmaterial, det vill säga produkten av
vårt examensarbete, för välkomstpaket.
Enligt Pettersson (2005:1) gör ett bra informationsmaterial livet enklare för människor och
skapar trovärdighet gentemot sändaren. Om vi lyckas få mottagaren att förstå informationen i
välkomstpaketet kan det bidra till att inflyttningen blir lättare eftersom mottagaren då får
grundläggande information om Västerås. Vi tycker att det är viktigt att som nyinflyttad känna sig
välkommen till den nya kommunen. För att känna sig välkommen är det viktigt att kunna förstå
det informationsmaterial man tilldelas eller får tag i själv, oavsett vilken läskunnighet man har.
Vår tanke är att välkomstpaketet ska göra att mottagaren känner sig välkommen till kommunen
och att sändaren, Västerås kommun, då får en hög trovärdighet.

1.2.1 Uppdragsgivare
Trots att vi skapar ett välkomstpaket för Västerås kommun är det inte de som är vår
uppdragsgivare. Vår uppdragsgivare är Centrum för lättläst via Ulla Bohman som är ansvarig för
Lättläst-tjänsten. Centrum för lättläst är en statlig stiftelse som arbetar med att göra information
tillgänglig för dem som har svårt att läsa. De har fyra olika verksamheter; 8 SIDOR som är en
tidning med lättlästa nyheter, LL-förlaget som gör lättlästa böcker, Lättläst-tjänsten som på
uppdrag gör bearbetningar av information och utbildar i att skriva lättläst samt Läsombud som
inspirerar till läsning bland äldre och personer med funktionsnedsättning (www.lattlast.se).
Centrum för lättläst förväntar sig ett material från oss som de kan använda som ett
referensexemplar att visa upp för olika kommuner i sitt arbete mot ett tillgängligt samhälle. De
ska kunna visa upp det och säga: ”Så här kan det se ut för att nå så många som möjligt. Det är
utprovat och det fungerar.”. Det är inte vad som står i vårt material som är det viktiga för dem,
utan hur det är skrivet och hur det lyfts fram av sin grafiska form och att det är utprovat. För
Centrum för lättläst är det viktigt med material som är väl utprovat. Det är skriftliga resultat av
utprovningar som Centrum för lättläst efterfrågar idag, då det ger dem belägg för att deras
erfarenhetsbaserade kunskaper stämmer med verkligheten.

1.2.2 Problembeskrivning
Det vi av erfarenhet kan se är att skriftliga informationsmaterial ofta skapas för normalläsare. I
bästa fall tänker sändaren på att det finns de som har lässvårigheter, och skapar då ett annat
skriftligt material för dem. I de fall då sändaren har försökt skapa ett material som vänder sig till
båda mottagarna, förpassas oftast den lässvage till ett speciellt uppslag där det sällan finns bilder
knutna till texten.
Enligt Pettersson (2007:8-13) är huvudmålet med informationsdesign att uppnå klarhet i
kommunikation. Den praktiska delen i informationsdesign kallar Pettersson för infografi. Med
det menar han att man genom olika verktyg ska skapa en transparent typografi och layout som
bistår till uppmärksamhet, perception, tolkning, förståelse och kunskap hos mottagaren. För att
kunna använda dessa verktyg behöver informationsdesignen även en teorietisk grund som
Pettersson kallar infologi. Den teoretiska grunden ska ge kunskap i principerna för hur
informationsdesignern använder sina verktyg. Det är viktigt att inte se på kommunikation som
något avslutat förrän den tänkta mottagaren förstår meddelandet.
En lättläst text är ett hjälpmedel för dem som har svårt att läsa. Att skriva lättläst kräver ett
pedagogiskt sätt att tänka, så att budskapet förmedlas på bästa sätt via innehåll och form
(Lättläst-tjänsten 2005:5-6). Skribenten ska skriva så att läsaren behöver så lite förkunskaper som
möjligt. Principerna är desamma som för alla välskrivna texter, det är bara det att texten är ännu
lättare och ännu mer genomarbetad (Sundin 2007:85).
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Det tredje språket har utvecklats för att underlätta för alla att ta till sig
information. Det handlar idag om samspelet mellan ord, bild och form […]
Tredje språket hjälper oss att bättre använda alla våra sinnen för att
kommunicera. Genom att olika uttrycksformer samverkar, för att budskapet
ska bli så lätt som möjligt att ta till sig, är det tredje språket det mest effektiva
sättet att skapa information. (Ander 2003:26)

Det är tydligt att informationsdesign och lättläst går hand i hand och att det rör sig om det tredje
språket. Det handlar om att mottagaren ska förstå budskapet. Hur verktygen används för text och
form ser dock lite annorlunda ut och vi tror att principerna för informationsdesign kan resultera i
ett för avancerat material för den lässvage. Och på samma sätt tror vi att principerna för lättläst
kan resultera i ett för enkelt material för normalläsaren.
Vi vill med vårt välkomstpaket skapa ett material som vänder sig till både den lässvage och
normalläsaren. Välkomstpaketet ska vara utformat på ett sätt så att båda mottagargrupperna
känner sig lika uppskattade. Vi anser att det inte ska behövas två olika informationsmaterial för
en och samma sak och ingen ska behöva känna sig förpassad till en separat del i materialet.

1.2.3 Tidigare forskning
Det finns flera tidigare examensarbeten som har utförts vid Mälardalens högskola med lättläst i
fokus. Vi anser att alla arbeten som genomförs inom området för lättläst är viktiga eftersom de
uppmärksammar att lättläst information är nödvändig i dagens samhälle. Några av
examensarbetena har fungerat som inspirationskällor till vårt eget arbete och vi väljer därför att
nämna två arbeten som exempel.
Lättläst om kollo – Hur man utformar en lättläst broschyr är ett examensarbete som utfördes
av Veronica Salas (2002). Hennes arbete handlade om att skapa en broschyr för
funktionshindrade människor som har möjlighet att åka på kollo. Målet var att broschyrens text,
bild och layout skulle vara lättläst. Arbetet bestod till stor del att göra intervjuer och utprovningar
med kollopersonal och kollodeltagare. Veronica poängterar hur viktigt det är med utprovningar
på målgruppen för att ta reda på om budskapet verkligen når fram.
Lättlästa instruktioner – Enligt riktlinjer för lättläst och informationsdesign är ett annat
examensarbete, som utfördes av Nicole Ardizzone (2006). Hon bearbetade ett befintligt
instruktionsblad för hur en gipsad kroppsdel bör omhändertas. Instruktionsbladet ansågs vara för
svårt att förstå och Nicoles uppgift var att göra det lättläst. Hon arbetade bland annat med att göra
utprovningar på personer med svenska som andra språk, dyslektiker och normalläsare.
Arbetet med att göra Sverige tillgängligt pågår, och en del av handlingsplanen är att göra
myndigheternas information tillgänglig, det vill säga att deras information även ska finnas på
lättläst svenska. I slutet av mars 2008 genomförde Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst en
kartläggning för att se vilka av de statliga myndigheterna som erbjuder lättläst information på
myndighetens webbplats. Undersökningen omfattade 320 myndigheter och av dem är det mindre
än hälften (133 stycken) som har lättläst information som enkelt går att hitta på webbplatsens
första sida. Centrum för lättläst anser att undersökningens resultat är mycket oroväckande och
allvarligt eftersom det är en relativt enkel åtgärd att ordna så att informationen finns på lättläst
svenska. En åtgärd som skulle betyda mycket för en fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning
(www.lattlast.se).

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på om vi genom att kombinera principerna för
informationsdesign och principerna för lättläst, kan skapa ett välkomstpaket för nyinflyttade i en
kommun så att målgruppen, oavsett läskunnighet, kan och vill ta till sig informationen. Resultatet
blir ett utprovat referensmaterial åt Centrum för lättläst som de kan visa upp i sitt arbete mot ett
tillgängligare samhälle.
Syftet med vår rapport är att redogöra för hur vi har gått tillväga för att skapa välkomstpaketet
samt diskutera kring hur utprovningarna har påverkat vårt slutgiltiga informationsmaterial. Vi
jämför i rapporten hur våra teoretiska kunskaper fungerar i verkligheten och redogör för de
empiriska kunskaper vi fått.
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Syftet med examensarbetet skapar vår forskningsfråga:
• Går det att kombinera principerna för informationsdesign och principerna för lättläst för att
nå både en lässvag och lässtark grupp så att båda känner sig lika viktiga och tar till sig
budskapet? Och om det går, hur kan man då gå tillväga?
Våra underfrågor blir:
• Kan det vara så att något som är lättfattligt för den lässvage är alldeles för lättfattligt för en
normalläsare?
• Kan invandrarna läsa en normaltext och om de inte kan det, accepterar då normalläsarna en
förenklad version av texten?

1.4 Målgrupp
Under vår utbildning, informationsdesign med inriktning mot text, har vi lärt oss att alltid välja
en målgrupp även om avsikten är att nå alla.
Det finns exempel där beställaren hävdat att produkten är till för ”alla”.
Sanningen är att en produkt skapad för alla sällan passar någon. […] För att
göra rätt prioriteringar i projekten och fatta goda designbeslut måste
målgrupperna prioriteras. Prioriterade målgruppers behov ska tillgodoses och
dessa behov kommer att ges förhållandevis mycket utvecklingstid. (Ottersten
& Berndtsson 2002:66)

Själva syftet med vårt arbete är dock att ta reda på om man kan nå flera olika målgrupper med
samma informationsmaterial. Därför har vi valt att vända oss till, och anpassa oss efter två olika
målgrupper.

1.4.1 Första målgruppen
Vår första målgrupp är en av de stora lässvaga grupperna som finns i samhället, nämligen
invandrare. Lars Melin (2003:1-3) skriver att eftersom många invandrare har få och ytliga
kontakter med det svenska språket, blir deras problem med språket bestående. Deras bakgrund
och personliga egenskaper gör att deras kännedom om svensk kultur skiftar avsevärt. Melin har
även satt upp en matris där han har placerat in olika lässvaga grupper. Ur matrisen går det att
utläsa att invandrare har problem med det svenska språket på grund av ett litet ordförråd och en
outvecklad språkstrukturell förmåga, det vill säga att klara av de syntaktiska konstruktionerna.
Matrisen säger också att bakgrundskunskaper och textkompetensen, det vill säga att välja
lässtrategi beroende på målet med läsningen, skiljer väldigt mycket beroende på kultur. När vi
väljer invandrare som primär målgrupp är vi alltså väl medvetna om att deras läsproblem innebär
att de har svårigheter med att förstå det svenska språket och inte att de nödvändigtvis behöver ha
svårigheter med att läsa.
Genom att välja den näst största lässvaga gruppen i samhället (Sundin 2007:13-29) tror vi att
vi automatiskt kommer att dra med oss flera andra av samhällets lässvaga grupper, exempelvis
dyslektiker, personer med afasi och äldre, även om deras läsproblem är av annan karaktär. Vi
kommer därför, i den mån det går, att använda oss av de riktlinjer för lättläst som gör att även de
här lässvaga grupperna kan ta till sig välkomstpaketet på ett bra sätt.

1.4.2 Andra målgruppen
Vår andra målgrupp är normalläsare. Vi väljer att ha normalläsare som vår sekundära målgrupp
men det betyder inte att de inte är lika viktiga. Fokus kommer att ligga på att utforma ett lättläst
välkomstpaket som invandrare ska förstå så bra som möjligt . Men det gäller för oss att hitta
vägskälet där normalläsare tycker att texten blir för enkel att läsa, och därför väjer att inte läsa
texten alls. Den vägen vill vi inte gå utan vi vill hitta en så enkel nivå som möjligt i språket utan
att vi tappar normalläsaren. Tanken är att ta reda på om det går att använda sig av en
svårighetsgrad på texterna eller om vi måste skriva texter på olika svårighetsgrader. Kan
invandrarna läsa en normaltext och om de inte kan det, accepterar då normalläsarna en förenklad
version av texten?
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1.5 Avgränsningar
Det finns mycket man skulle kunna göra med ämnet för vårt examensarbete. Men inom ramen
för kursen har vi fått göra några begränsningar och vi vill dessutom inte att det arbete vi utför ska
spreta för mycket. De områden som vi framför allt har valt att avgränsa i välkomstpaketet är
bilder och fakta. Även målgruppen är avgränsad vilken beskrivs under rubriken 1.4 Målgrupp.

1.5.1 Bilder
I rapporten kommer vi att behandla principerna för bilder inom informationsdesign och lättläst.
Vi kommer att skriva om vilka riktlinjer det är bra att tänka på vid val av bilder. Vi kommer
också att försöka hålla oss till dessa riktlinjer. Vi kommer att ta bilderna själva, på grund av de
olika lagar som omfattar bildmaterial och för att få de motiv vi behöver till välkomstpaketet.
Eftersom vi inte har någon större vana av att fotografera innebär det att vi kanske inte uppfyller
de teoretiska krav vi har på bilder. Därför kommer bilderna inte att ligga i fokus under
utprovningarna. Vi anser dock att bilder måste finnas med i vårt välkomstpaket då de kan ha en
stor betydelse för kommunikationen mellan sändare och mottagare. Under utprovningarna
kommer vi att ha en diskussion kring bilderna som vi sedan redogör för i rapporten.

1.5.2 Fakta
Det viktiga är inte vad som står i välkomstpaketet eftersom vi inte har som syfte att skapa ett
komplett välkomstpaket för Västerås kommun. Däremot är det viktigt hur det är skrivet och hur
det lyfts fram av sin form.
Vi arbetar med Västerås kommun som tänkt avsändare av välkomstpaketet för att vi bor i
Västerås, vilket ger oss användbara förkunskaper när det gäller det vi ska skriva om. Vi hade lika
gärna kunnat välja en annan kommun då avsändaren inte är av vikt för vårt examensarbete och
vår uppdragsgivare.
De fakta vi använder oss av i välkomstpaketet är hämtade från de olika hemsidor som finns
för Västerås kommun. Vi vill att vårt välkomstpaket ska vara så verklighetsanpassat som möjligt
även om innehållet inte alltid är exakt. Vi kontrollerar med andra ord inte om ursprungstexterna
är aktuella och sanna.
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2. METOD
I det här avsnittet redogör vi för vårt val av kvantitativa eller kvalitativa studier. Sedan går vi in på vilken
arbetsprocess vi har valt att arbeta utifrån.

2.1 Kvantitativa eller kvalitativa studier?
[…] Pettersson, Andersson and Olsson (2004) concluded that research in
information design included many different research methods. Some are
based on dedection [sic!], some on induction. Some research methods use
qualitative methods, and some use quantitative methods. (Pettersson 2005:6)
Enligt vår uppfattning finns det i metodsammanhang ingen grund för att lyfta
fram ett visst angreppssätt som det enda rätta. Vi uppfattar de olika
metoderna som jämbördiga redskap för att få en bättre förståelse av
samhället. Många gånger […] är det en klar fördel om vi kombinerar de olika
metoderna vi har tillgång till. (Holme & Solvang 1997:85)

I enighet med de båda citaten har vi valt att arbeta med både kvalitativa och kvantitativa metoder
för vårt examensarbete. Kvalitativa metoder har förståelse som primärt syfte och kännetecknas
av närhet till den källa man får information ifrån. Kvantitativa metoder är mer strukturerade och
ger ett statistiskt underlag för att kunna jämföra resultat (Holme & Solvang 1997:14). Vi har valt
att bygga upp våra enkäter utifrån de båda metoderna. De kvalitativa frågorna ger oss svar på hur
mycket utprovningspersonerna förstår och vad de tycker om välkomstpaketet. De kvantitativa
frågorna ger oss ett jämförbart resultat som svarar på hur många av utprovningspersonerna som
exempelvis tycker en text är svår eller lätt. På så sätt tror vi att vi kommer få ett pålitligt underlag
för att ge svar på vår frågeställning. Vi vill veta att det välkomstpaket vi gör verkligen fungerar.
Och om det inte fungerar som det är tänkt måste vi göra om det. Det är svårt att göra ett
informationsmaterial som verkligen är informationsgivande. En stor del i en
informationsdesigners arbete är därför att göra användbarhetstester/utprovningar (Pettersson
2005), varpå utprovningarna är en stor del i vårt examensarbete.
För att ta reda på riktlinjerna för informationsdesign och riktlinjerna för lättläst samt ta reda på
mer om vår målgrupp, använder vi oss av litteraturstudier. Litteraturstudierna kommer även
hjälpa oss att formulera underlaget till våra utprovningar.

2.2 Designprocess
I Petterssons konferensbidrag Research in Information Design (2005) står det att varje specifikt
forskningsproblem behöver sin specifika forskningsmetod. Pettersson skriver vidare att forskning
inom informationsdesign alltid börjar med en analys av problemet eller situationen. Analysen
följs av en projektplan, litteraturstudier, insamling av data, analys av data, tolkning och
diskussion samt publicering av resultatet. Det här är en arbetsprocess som vi följer i vår rapport.
För produktionen av vårt välkomstpaket tycker vi att det är lättare för oss att utgå från Knotts
modell för hur en designprocess går till (Knott 2001:127-131). Modellen ger oss en struktur för
hur vi genomför vårt praktiska arbete med välkomstpaketet. Att ha en tydlig process med sin
forskning står till grund för stabilitet och kvalitet i arbetet (Pettersson 2005:6).
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2.2.1 Knotts designprocess

Bild 1: Designprocessen enligt David Knott

Requirements: För att börja en designprocess krävs någon sorts input, i vårt fall är det vår
forskningsfråga.
Analyse: Första steget i cykeln är att analysera problemet.
Understand: Andra steget blir att förstå problemet och lösningarna. Förståelsen kommer att öka
under processens gång.
Decide: Besluten måste baseras på förståelse. I vårt fall baseras våra designbeslut på förståelse
för informationsdesign och lättläst.
Create: Den dynamiska delen i processen. Här skapar vi flera olika prototyper inför våra
utprovningar.
Capture: Här skapar vi vårt slutliga resultat av välkomstpaketet.
New Knowledge: Som det går att utläsa ur modellen så ligger ny kunskap centralt i
designprocessen. Det tillförs hela tiden ny kunskap vilket påverkar alla delar i designprocessen.
En stor del av våra nya kunskaper kommer från litteratur men framförallt från våra utprovningar
då det är de som påverkar det slutliga resultatet.
Evaluate: Här utvärderas det arbete som gjorts.

2.2.2 Vår designprocess
Knott skriver att designprocessen är iterativ och att ett av de viktigaste besluten är att bestämma
när det är dags att slutföra projektet (Knott 2001:127-128). Den iterativa process som Allwood
förklarar i citatet nedan är en process som vi har lärt oss att arbeta utifrån.
Vid manualutveckling gäller, liksom vid annat utvecklingsarbete, att man i
flera omgångar bör skaffa sig reaktioner från användare och andra läsare.
Efter varje utvärdering skrivs texten om och utvärderas på nytt. Detta kallas
för iterativ metod (fortlöpande utvärderingar). (Allwood 1998:66)

Den iterativa processen påminner om den hermeneutiska spiralen där förförståelse leder till ny
förståelse som skapar ny förförståelse och så vidare (Hoppe 2007).
Allwood (1998:66) skriver att det finns två olika sorters utvärderingar som kan användas när
man skapar en produkt. Formativ utvärdering är när informationen från utprovningar används till
att förändra produkten. Summativ utvärdering är den slutliga utvärdering som utförs efter det att
produkten är färdigutvecklad.
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Problemet med att använda Knotts designmodell är att den är sluten i en cirkel vilket inte ger oss
en tydlig bild av hur vi ska utföra vårt examensarbete steg för steg. Därför har vi utifrån Knotts
designprocess, Petterssons formulering för forskning, Allwoods tankar kring utvärderingar och
den hermeneutiska spiralen skapat en linjär modell för vår arbetsprocess. Trots att modellen är
linjär så arbetar vi hermeneutiskt och iterativt. De olika delarna i vår process förklaras mer
detaljerat under respektive rubrik i rapporten.

Bild 2: Vår arbetsprocess
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3. PROJEKTETS GENOMFÖRANDE
I det här avsnittet redogör vi för hur vi har gått tillväga för att skapa vårt välkomstpaket. Vi redovisar även resultat
och analys från våra utprovningar.

3.1 Förstudier
För att ta fram ett material för utprovning 1 har litteraturstudier varit viktiga för oss för att kunna
få en förförståelse för hur vi skulle skriva och formge materialet. Vi har lagt stor tyngd vid att ta
reda på vad informationsdesign är och vad lättläst är. Det finns inte mycket tryckt material om
lättläst i dagsläget, därför har vi även gjort ett studiebesök på Centrum för lättläst. De har
erfarenheten av att skriva lättläst och har kunnat ge oss bra verktyg att utgå ifrån när det gäller att
skriva lättläst.
Innan vi började utforma vårt första utprovningsmaterial gjorde vi en kvantitativ enkät som vi
delade ut till 20 slumpvis utvalda personer. Enkäten gav oss svar på vad personer skulle vilja läsa
om som nyinflyttade i en stad. Tanken var att vi genom att göra enkäten skulle få ett snabbt
resultat som hjälpte oss göra ett urval till vad vi skulle skriva om i välkomstpaketet. Enkäten
bestod dels av kryssfrågor där personerna fick kryssa i hur pass viktiga olika ämnesområden var,
dels fick personerna själva skriva vad de skulle vilja läsa om (bilaga I).
Enkäten visade att de fem viktigaste ämnena att skriva om var boende, jobb, vård och omsorg,
fritid och nöjen samt en karta över staden. Vi valde att inte skriva om boende och jobb då
nyinflyttade personer redan löst boendefrågan och ofta flyttat på grund av jobb. Arbete är
dessutom ett ämne som är väldigt föränderligt, därför tror vi att en hänvisning till
Arbetsförmedlingen passar bättre i välkomstpaketet. På så sätt får de som önskar läsa om arbete
alltid färsk information. Vi har tänkt att en karta kommer att ligga löst i välkomstpaketet, så att
man lätt kan ta den med sig. De andra önskemålen tog vi hänsyn till.
Utifrån enkäten och de kunskaper vi fick via litteraturstudierna och Centrum för lättläst,
skapade vi sedan vårt första material.
Det kan vara bra att räkna ut LIX-värdet (en texts komplexitet med långa ord och meningar),
testa texten i Klarspråkstestet på Språkrådets hemsida och även att låta kollegor läsa texterna
innan man börjar med de riktiga utprovningarna. Vi valde att testa LIX-värdet på våra texter för
att få en fingervisning om vilken svårighetsgrad de hade. Vi hade även kontakt med Maria
O'Donnell på Centrum för lättläst för att få hjälp med att bearbeta våra texter under arbetets gång.
Att beräkna LIX-värdet och få feedback från Maria har vi valt att göra kontinuerligt för att få så
bra texter som möjligt. LIX-värdet räcker inte för att avgöra om en text är lättläst men ger
signaler på att materialet kanske behöver bearbetas (Sundin 2007:255-260). Klarspråkstestet
försökte vi göra men det testet är anpassat för rapporter och beslut, varpå vi inte fick någon hjälp
av testet.

3.2 Utformning av ett första utprovningsmaterial
Till den första utprovningen ville vi ta fram flera olika förslag att testa på målgruppen. Fokus
lade vi på olika sorters texter för att kunna jämföra vilka texter normalläsarna tyckte om och
vilka texter invandrarna tyckte om. Målet med det här materialet var att testa olika texter och
layouter för att efter utprovning 1 ta fram ett välkomstpaket som förhoppningsvis kan
tillfredsställa båda målgrupperna. Vår roll är att förpacka välkomstpaketet så att innehållet
förstärks och samverkar pedagogiskt, men vi vill även få fram ett snyggt material
(Ander 2003:29).

3.2.1 Text
Pettersson (2002:111) skriver att det är bra att börja med att tänka på vad läsaren skulle kunna
missförstå i texten för att på så sätt undvika missförstånd. Ju mer komplicerat ett ämne är desto
viktigare är det att göra texten begriplig och lätthanterlig för vår utvalda läsgrupp.
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När man skriver lättläst är det ännu viktigare att tänka på hur texten ska bli begriplig. Skribenten
måste redan från början vara pedagogisk och tänka på hur texten ska byggas upp (Lättlästtjänsten 2005). Skriften Rakt på sak och Sundins bok Lättläst – Så funkar det, är väldigt bra
handböcker som vi har använt när det gäller att lära oss att skriva lättläst. De viktigaste råden kan
sammanfattas i 12 punkter (Lättläst-tjänsten 2002:15):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skriv kort
skriv med enkla ord
skriv enkla meningar
skriv direkt
skriv aktivt
skriv utan bildspråk
skriv misstänksamt (granska din text kritiskt hela tiden)
skriv konkret
skriv samma ord (då synonymer förvirrar)
skriv utan onödiga siffror
skriv med (frasanpassat) radfall (att man byter rad efter en fras)
skriv läsbart

Något som är speciellt viktigt att tänka med texter riktade till invandrare, är dessutom att
partikelverb (hoppa på bussen), är väldigt svåra, det är också svårt när meningar bryts av
inskjutna bisatser, eftersom det då är lätt att tappa tråden. Det är bra att använda svenska ord som
låter eller stavas ungefär likadant på andra språk, exempelvis kommunikation - communication
(Sundin 2007:164-167, 181-187).
Petterssons (2002:111-117) principer för hur man ska skriva en text sammanfaller oftast med
de principer som finns för lättläst. Det som skiljer mest är att man i normaltexter gärna kan
använda metaforer och liknelser för att få läsaren att skapa inre bilder. Skribenten ska också
undvika att texten blir för steril, vilket vi tror att den kan bli utan synonymer.
Utifrån de förkunskaper vi fick genom litteraturen bestämde vi oss för att skriva fyra olika
sorters texter som fick två layouter vardera (bilaga II).
•
•
•
•

en text om kultur, helt uppbyggd efter lättlästa principer
en normalttext om shopping, med en lättläst inledning
en normaltext om kommunikation, med en lättläst sammanfattning
en lättläst text om sjukvård, med en ordlista för svårare ord

När vi var klara med texterna fick alla texter förutom en, LIX-värden mellan 15 och 35. Det
innebär att de klassas som mycket lättlästa eller lättlästa. Den sista texten var en av
normaltexterna och fick värdet 42 vilket innebär att den var medelsvår. Vi var nöjda med de
värdena eftersom ingen av texterna fick ett värde över 50 som innebär att texten är svår enligt
LIX. Därmed ansåg vi att texterna var redo för att bli utprovade.

3.2.2 Format
För att få inspiration till examensarbetet beställde vi hem välkomstpaket från flera olika
kommuner. När vi tittade på dem fick vi idéer om hur vi inte skulle göra och vad vi kunde
använda som var bra. Det vi snabbt märkte var att det ofta kommer en broschyr eller tidning
tillsammans med flera olika lösa papper i olika format och färg. Det blev väldigt rörigt att läsa
allting och hålla koll på alla lösa papper, bibliotekskort, rabattkuponger med mera. Mycket av
informationen vi fick på de lösa bladen, hade kunnat finnas med i broschyren/tidningen istället.
Anledningen till att den informationen inte fanns där verkar vara för att det var nyare information
och att det inte går att trycka upp en ny broschyr/tidning bara för det. Därför kom vi ganska tidigt
på idén att göra en pärm istället för en traditionell trycksak. På så sätt skulle kommunen lätt
kunna uppdatera välkomstpaketet, och mycket av de lösa papperna skulle försvinna. Vi ville
dock höra vad utprovningsgrupperna tyckte och valde därför att ha en pärm som ett förslag och
fyra olika format på en broschyr som ett annat förslag.
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Formaten till broschyren anpassade vi efter beräknad textmängd och efter det faktum att vi ville
ha en mening per rad i de lättlästa texterna. Vi arbetade alltså tvärt emot Ander (2003:30) som
säger att formatet avgör hur materialet ska disponeras. Däremot går det att läsa följande i boken
Bild och form för informationsdesign:
Vid val av format är det bra att börja inifrån och bygga utåt. Hur stor plats
behöver text och bild? Lägg sedan på lämpliga marginaler och ett ungefärligt
format börjar ta form. Passar det sedan in på de praktiska kriterierna så är
man en bra bit på väg. (Frank 2004:206)

Anledningen till att vi ville arbeta med en mening per rad istället för frasanpassat radfall, som
riktlinjerna för lättläst rekommenderar, var för att vi vid utprovningar under kursen Lätt läst och
avlyssnat vid Mälardalens högskola (KIT232 ht 2007) fick uppfattningen av att det var bättre för
dyslektiker och människor med afasi. Eftersom vi själva är normalläsare kunde vi dessutom
bedöma att det skulle vara en bra kompromiss för normalläsare, då det blir ett mellanting mellan
löpande text och frasanpassad text.
När man jobbar med format i uppslag kan man välja att jobba med en sida på varje uppslag
var för sig eller att jobba med hela uppslaget som ett format. Vi valde att se hela uppslaget som
ett format vilket innebär att alla våra format inför utprovning 1 var liggande. Två av uppslagen
hade särskilt en tydligt liggande yta, då rör sig ögonen lätt och naturligt. Ett uppslag uppfattades
som stående på grund av layouten och det passar sättet vi läser på i västvärlden. Det formatet är
trängre men går snabbt att läsa av med en sicksackande ögonrörelse. Det sista uppslaget
uppfattades som kvadratiskt, då vi lagt text på ena sidan och bild på andra sidan. Det kvadratiska
formatet ger en statisk form och därför måste man för att få en levande layout skapa ett aktivt
arrangemang genom exempelvis kontraster mellan text, bild och form. (Bergström 2001:220).

3.2.3 Bilder
Enligt lättlästa principer ska bilden och texten handla om samma sak, de får alltså inte tala olika
språk. Detta för att läsningen för lässvaga är mödosam och därför tar de bilder till hjälp för att
tolka texten. Bilderna ska vara så rena som möjligt och inte innehålla onödig information
(Sundin 2007:142, 153). Maria O’Donnell gav oss även tipset om att inte ha utfallande element
av vikt i bilderna, exempelvis en arm som ”klipps av” eller en buss där man inte ser början och
slutet. Det här för att lässvaga förståndshandikappade ofta fokuserar på vad som har hänt med det
som inte är med i bild.
Eftersom vi hade bestämt oss för att inte lägga så stor tyngdpunkt på bilder, lade vi in bilder
som skulle kunna passa till innehållet, men lade ingen stor eftertanke vid hur de såg ut. Tanken
var att vid utprovningen diskutera mer kring bilderna och sedan fotografera egna bilder utifrån
målgruppens önskemål. I ett förslag valde vi att inte ha några bilder alls för att se hur det
fungerade på målgruppen.

3.2.4 Layout och typografi
Lättillgänglig layout enligt Sundin (2007:137-142) ska vara luftig genom korta stycken, tydligt
markerade rubriker, stora radavstånd och punktlistor. Det är bra att använda vanliga teckensnitt
så som Times New Roman och New Century Schoolbook. Textraderna ska ha 55-60 tecken per
rad och det ska vara ojämn högerkant på texten. Textstorleken ska vara 12 till 14 punkter.
Frasanpassat radfall behövs inte alltid men är ofta bra för en lässvag person. Vidare är det bra
med tydliga kontraster mellan text och bakgrund, men kontrasten får inte bli för skarp, då kan det
upplevas som att texten hoppar. Många föredrar därför en svagt gul bakgrund.
Layout enligt Pettersson (2002:175-200), det vill säga riktlinjer för informationsdesign, ska
vara enkel och inte väcka något speciellt intresse eller uppmärksamhet, den ska vara transparent.
Däremot ska den bistå med uppmärksamhet till budskapet. Till brödtext ska man använda seriffer
eftersom klackarna på bokstäverna skapar tydliga rader. Bra typsnitt är exempelvis de som tillhör
Times-familjen. Storleken på brödtext bör vara 9-12 punkter, maximalt 14 punkter. Pettersson
markerar också att svaga läsare har svårt att läsa marginaljusterad text och att vänsterställd text
därför är att föredra, radlängden bör vara 60-70 tecken som högst.
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Enligt Ander (2003:32) är det bra att använda färger som ett pedagogiskt hjälpmedel för att hitta.
Han skriver även att ramar kan hjälpa till att framhäva eller avskilja en text och att pilar och
linjer kan vara till hjälp för att visa en riktning och begränsning, men de hjälper också till att
stadga upp en sida.
It is known that elements like headlines, photos, drawings, and information
graphics attract attention and often are entry points into a page. Size and
placement of such elements influence how the reader will read a page.
(Pettersson 2002:218)
En fungerande layout gör innehållet lättare att ta till sig. Ögat måste hitta rätt,
så att man läser i den ordning som är nödvändig för att förstå sammanhanget.
Typografins huvuduppgift är att göra texten läsbar. Den ska hjälpa oss att
skilja det som är väsentligt från det som är oväsentligt. Typografin ska
underlätta för ögat att vandra över sidan. Rätt vald typografi redigerar texten.
Skulle typografin dessutom bli vacker är det ingen nackdel. Den estetiska
upplevelsen av t ex ett broschyruppslag är viktig för helhetsintrycket.
(Ander 2003:56)

När vi gjorde layoutförslagen utgick vi ifrån ovanstående riktlinjer men de olika förslagen blev
ändå olika eftersom riktlinjerna ger utrymme för mycket variation. Layouten påverkas dessutom
mycket av hur man arbetar med bilder. Att placera bilder mitt i en text förstör läsrytmen så vi
placerade bilderna så att de låg i närheten av den text de tillhörde och valde att lägga bildtexter i
direkt anknytning till bilden enligt närhetens lag (Frank 2004:223). Bildtexterna satte vi i en
mindre grad än brödtexten, i några förslag använde vi seriffer och i andra förslag använde vi
sanseriffer. Pettersson (2002:185-220) skriver att bildtexter ska vara satta i ett typsnitt som skiljer
sig från brödtexten och att sanseriffer är bättre i små typsnitt. Anledningen till att vi valde att ha
bildtexter är för att bilder kan tolkas så olika och en bild utan bildtext får ett begränsat
informationsvärde.

3.3 Utprovning 1
3.3.1 utprovningsgrupper
Som vi tidigare har nämnt består vår målgrupp dels av invandrare och dels av normalläsare.
Därför har vi också valt att prova vårt material på dessa två målgrupper. Vi har använt oss av en
grupp invandrare som läser Svenska för invandrare (SFI) på nivå C och D samt en grupp med
normalläsare. SFI-gruppen bestod av 15 personer som vi träffade vid ett och samma tillfälle.
Normalläsarna var också 15 personer men dem träffade vi vid flera olika tillfällen då det var
svårt att samla alla samtidigt.
Utprovningen har vi i första hand anpassat efter invandrarna eftersom de inte har samma
språk- och bakgrundskunskaper som normalläsarna. Annick Sjögren (2001:28) berättar om en
student hon hade i etnologi som hade mycket svårt att klara en tenta. Studenten översatte delar av
kurslitteraturen ord för ord men hade ändå svårt att hitta svaren på tentans frågor. Sjöberg
förklarade för studenten att hon inte behövde översätta ord för ord utan att det var viktigare att
förstå innehållet och sedan kunna tänka själv och ge svar med egna ord. Det här var något helt
nytt för studenten. ”I våra länder, sade hon, lär man sig utantill och man vågar bara skriva vad
som står i böckerna eller vad lärarna har sagt. Det går inte att tänka själv”. Sådana här typer av
kulturskillnader har vi försökt ha i åtanke så att de inte ska påverka våra utprovningar. Vi har
även gjort enkäterna så lättförståeliga som möjligt för att dess språkliga form inte ska påverka
svaren.

3.3.2 Före utprovningen
Innan vi gjorde vår första utprovning valde vi att besöka invandrarna på SFI. Dels för att vi ville
bekanta oss med dem så att det inte skulle bli så nervöst och stelt när vi väl skulle göra
utprovningen. Dels ville vi se vilken språklig nivå de låg på. Vi fick ta del av hur de arbetar på
lektionerna och fick även med oss några prov som studenterna brukar utföra på lektionstid.
Proven gav inspiration till våra enkäter eftersom vi kunde utgå från att invandrarna förstod
proven. Vid besöket märkte vi att SFI-gruppen var öppen och pratglad. Därför bestämde vi oss
för att ha en diskussion vid utprovningen. Vi bedömde att alla skulle komma till tals och att det
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skulle bli ett givande samtal och att nackdelar så som koncentrationssvårigheter och att någon tar
över diskussionen, inte skulle bli något problem (Sundin 2007:259).
Vi utformade utprovningen i tre olika delmoment. Momenten bestod av ett plakat, enkäter och
en gruppdiskussion. Före utprovningen gjorde vi en pilotutprovning för att kontrollera om vi
verkligen ställde rätt frågor och om vi formulerat dem rätt, så att vi inte skulle få ett onödigt
bortfall på grund av att vi formulerat oss dåligt. Pilotutprovningen bestod av en slumpvis utvald
person som fick gå igenom hela utprovningen så som vi tänkt oss. Vi använde oss av de enkäter,
plakat och förslag på layouter som vi skulle ha med oss även vid de riktiga utprovningarna. Vi
fick justera några frågor på enkäterna innan vi satte igång med utprovningarna.

3.3.3 Första momentet
Till första momentet hade vi gjort ett stort plakat med de olika layoutförslagen på.
Utprovningspersonerna fick snabbt se de olika förslagen och sedan peka på ett layoutförslag för
broschyren och ett layoutförslag för pärmen. På så sätt fick vi en kvantitativ insikt i vilket
layoutförslag som skapade mest uppmärksamhet vid första intrycket. Det var själva formen,
färgsättning och placering av text och bild, som vi testade med plakatet (bilaga II).

3.3.4 Andra momentet
Utprovningspersonerna fick vid andra momentet en mapp vardera. Mappen innehöll de fyra olika
förslagen för broschyren (bilaga II) och en enkät med ett anteckningsfält samt frågor om
utprovningspersonens bakgrund (bilaga III). Anledningen till att vi inte hade med förslagen till
pärmen var för att det formatet redan var bestämd till A4 och texterna var samma som i förslagen
till broschyren. Vi frågade utprovningspersonerna om deras bakgrund för att kunna se om den på
något sätt påverkar personens mottagande av materialet. I anteckningsfältet kunde
utprovningspersonerna skriva ner svåra ord eller andra saker som de reagerade över. Förslagen
lästes en åt gången och sedan skulle en enkät (bilaga III) besvaras för varje förslag. Vi valde att
dela ut enkäterna allt eftersom, för att inte skrämma utprovningspersonerna med allt för många
papper. Det skulle dessutom ha blivit för mycket att hålla reda på för dem.
Enkäten vi delade ut till varje förslag bestod av några få kunskapsfrågor på texterna för att vi
skulle se om de verkligen förstod dem. Efter kunskapsfrågorna fick utprovningspersonen svara
på vad den tyckte om texterna genom att ringa in alternativ på en skala exempelvis hur lätta,
intressanta och viktiga de var. Sedan fick de skriva med egna ord om vad de tyckte om hela
förslaget.

3.3.5 Tredje momentet
Tredje och sista delen av utprovningen var en diskussion i tre fokusgrupper för att mer ingående
kunna fråga om layout och sådant som vi ansåg vara för svårt att fråga invandrare via en enkät.
Vi valde att använda oss av fokusgrupper för att de ger just intressanta diskussioner som kan ge
oss feedback om huruvida texterna och formen är bra eller dålig. Fokusgrupper ger en snabb
känsla för materialet men är inte bra för att ta reda på om det verkligen är användbart och fyller
sin funktion (Krug 2000:141). Nackdelarna med fokusgrupper är att deltagarna kan ha svårt att
koncentrera sig och att de påverkas av varandra. Därför var det viktigt för oss att komma ihåg vår
roll som diskussionsledare så att vi hela tiden fick en givande diskussion. Vi hade förberett ett
diskussionsunderlag för att underlätta för oss och för att inte glömma bort vad vi ville fråga om
(Sundin 2007:259-260) (bilaga IV).

3.4 Formativ utvärdering av utprovning 1
Utifrån enkäterna och diskussionsmaterialet kunde vi efter utprovningen jämföra invandrarnas
och normalläsarnas önskemål och åsikter.
Alla frågor i enkäten förutom den sista där de skulle skriva med egna ord, kunde vi
sammanställa så att vi fick ett kvantitativt mätbart resultat. I enkäten hade vi med ett alternativ
där man kunde ringa in om texterna var för lätta, lätta eller svåra. Några invandrare har här ringat
in ”för lätt”, men under diskussionen kom vi fram till att de uppfattat att det betyder ”väldigt
lätt”, det vill säga en positiv egenskap, därför har vi valt att slå ihop ”för lätt” med ”lätt” när vi
har beräknat resultatet. Normalläsarna uppfattade begreppet ”för lätt” som en bedömning för att
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texten var väldigt lätt så att det blev negativt, därför har vi valt att separera de svaren när vi
bedömt huruvida texterna var lätta eller ej.
Anteckningar från utprovningspersonerna, sista frågan i enkäterna och diskussionsunderlaget
gav ett kompletterande underlag till de kvantitativa frågorna.

3.4.1 Resultat - så tyckte invandrarna
På kunskapsfrågorna som rörde texterna svarade de 15 invandrarna över lag rätt. I några få fall
har de inte svarat på frågan utan gett ett helt annat svar. Exempelvis har en person svarat ”Jag
kan gå många gånger till”, på frågan om hur man kan få mer information om vad som finns att
göra i Culturen. Ett felaktigt svar som alla 15 personer gav var att det tar en halvtimme att åka till
Arlanda, rätt svar är en och en halv timme.
3.4.2.1 Text
Vid utprovningen antecknade invandrarna de ord som de inte förstod. Orden var sådana som går
att ersätta med synonymer men även namn på saker, som till exempel ”Flygturen” och ”E18”.
Det förslag som fick flest nedtecknade ord, 33 stycken, var det med lättläst inledning (Mitt i
stan). Förslaget med lättläst text och ordlista (Sjukvård) fick 17 nedtecknade ord, och förslaget
med en lättläst sammanfattning (Kommunikation) 22 ord. Det var även i förslaget med lättläst
sammanfattning som utprovningspersonerna inte lyckats läsa ut begreppet ”en och en halv
timme” Den helt lättlästa texten (Kultur) hade endast 9 ord som uppfattades som svåra. Vi fick
även en kommentar om att det ibland går att förstår alla orden men inte meningen.
Förslaget med lättläst text och ordlista var det som uppfattades som mest intressant då det fick
15 röster jämfört med de lättlästa texterna i förslagen med lättläst sammanfattning och lättläst
inledning som båda fick 14 röster. Förslaget med lättläst text och ordlista var även viktigast
enligt utprovningspersonerna, med 14 röster jämfört med den näst viktigaste texten som var
normaltexten i förslaget med lättläst sammanfattning som fick 13 röster. Det här bekräftades
även under diskussionen.
I diskussionen kom vi fram till att de försök till lättlästa texter som vi hade skrivit, faktiskt var
de som var lättast. Enligt enkäten var det förslaget med enbart lättläst text som var lättast, den
fick 14 röster, den lättlästa inledningen fick också 14 röster, den lättlästa sammanfattningen och
förslaget med lättläst text och ordlista fick 13 röster. Normaltexterna fick 11 och 12 röster.
När det gäller rubriker var ”Mitt i stan” ingen bra rubrik, då var ”Shopping” bättre. Det var
inte heller självklart att bibliotek skulle stå under ”Kultur”, men i övrigt fungerade rubrikerna
bra.
Den kritik vi fick på de olika förslagen var att förslaget med lättläst inledning hade för långa
texter, och att brödtexten i förslaget med lättläst sammanfattning var för komprimerad och
förvirrande. Ur de övriga kommentarerna från enkäterna kunde vi bland annat utläsa att texterna
var nyttiga och kom med mycket ny information.
3.4.2.2 Format
Vi kom i diskussionen inte fram till om en pärm eller en broschyr var bäst men argumenten för
pärmen var att man kunde spara egna papper i den. Formatet som skulle vara bäst om det var en
broschyr var det kvadratiska förslaget med den lättlästa inledningen och det liggande förslaget
med lättläst text och ordlista.
3.4.2.3 Bild och färg
När vi pratade om bilder visade det sig att bilder är viktigt, det skulle vara många bilder och de
fick gärna vara integrerade i texten. Vi var oroliga för att kondombilden skulle väcka anstöt men
det var den bilden som utprovningspersonerna tyckte var roligast.
Färgerna var det ingen som kommenterade något utmärkande om, men vi fick uppfattningen om
att det är bra med starka och ”lysande” färger för viktig information eftersom det sticker ut
exempelvis orange för sjukvård. I förslaget med endast lättläst text saknade
utprovningspersonerna färg. Det rådde blandade meningar huruvida bakgrunden till texterna
skulle vara svagt tonad eller om den skulle vara vit.
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3.4.2.4 Layout och typografi
Broschyrlayouten med lättläst inledning fick 6 av 15 röster när vi visade plakatet för layouterna.
Pärmlayouten med helt lättläst text fick också 6 röster och de två layouterna fick därmed flest
röster. Broschyrlayouten med lättläst inledning blev också den mest populära under
diskussionen. Där hade vi arrangerat bilder på ena sidan och text på andra sidan. Texten hade vi
delat upp i spalter, som i en tidning och många tyckte om de korta raderna. Men många tyckte att
det var lättare att läsa när det var en mening per rad, så som de lättlästa texterna var upplagda.
Förslaget med lättläst sammanfattning och förslaget med lättläst text och ordlista hade svårläst
typografi enligt vissa medan andra sa att de hade bäst typografi. I förslaget med lättläst text och
ordlista hade man kunnat markera de ord som förklaras i ordlistan.
Faktarutor som var inramade var populärt och det var bra att viktig information bröts ut ur
brödtexten.

3.4.2 Resultat - så tyckte normalläsarna
För normalläsarna var inte kunskapsfrågorna något problem och de hade svarat rätt i de flesta
fall. Fel som de gjorde var att inte ge hela svaret.
3.4.2.1 Text
Enligt normalläsarna var de lättlästa texterna hackiga och de tyckte att språket var övertydligt, de
kände inte att texten vände sig till dem. Radbryten gjorde dessutom att de tappade tråden. De
tyckte att förslaget med lättläst text och ordlista fick en komisk effekt eftersom orden som
förklarades var så pass självklara för dem. Normalläsarna tyckte enligt enkäten att texten med
ordlista var näst viktigast med 14 röster. Viktigast enligt enkäten var förslaget med enbart lättläst
som fick 15 röster. Men under diskussionen uppfattade vi att förslaget med lättläst text och
ordlista faktiskt var viktigast.
Det förslag som normalläsarna tyckte var behagligast att läsa var förslaget med lättläst
inledning, men de tyckte att det var irrelevant att nämna så många olika butiksnamn. Det var inte
många som reagerade på stilnivåhoppet mellan inledningen och normaltexten. Det här var den
mest intressanta texten då den fick 13 röster jämfört med förslaget med lättläst text och ordlista
som fick 12 röster.
Normalläsarna hade många kommentarer om förslaget med den lättlästa sammanfattningen, de
tyckte att normaltexten där var väldigt krånglig och kompakt, dessutom gav inte
sammanfattningen något. ”Flygturen” i den texten, var ett ord som många reagerade på, är det ett
flyg eller en buss? Förslaget med enbart lättläst text var inte heller bra då det var obehagligt lätt,
vilket gjorde det svår att läsa. Texten som normalläsarna tyckte var lättast att läsa var
normaltexten i förslaget med lättläst inledning, den fick 15 röster jämfört med normaltexten i
förslaget med lättläst sammanfattning, som fick 12 röster och därmed kom på andra plats.
Normalläsarna tyckte att rubrikerna var bra och att det var lätt att hitta via dem om man sökte
efter något specifikt.
3.4.2.2 Format
Bland normalläsarna var det populärast med en pärm men många sa att de skulle ha slängt
materialet i vilket fall som helst. Även här var pärmens beständighet det som gjorde att vissa
föredrog den. Till ett format för broschyren verkade många tycka om det liggande formatet som
hörde till förslaget med den helt lättlästa texten.
3.4.2.3 Bild och färg
Det var stora diskussioner kring bilderna och det mesta var kritiskt, men vi fick förslag på vad vi
skulle ta kort på och det var viktigt att bilderna var ”soliga” och inbjudande. Bilden på
stadsbussen var uppskattad men den var lite för trist.
Förslaget med lättläst text och ordlista fick bra kommentarer om dess layout och färg, de flesta
tyckte om den starka färgen. Förslaget med den lättlästa sammanfattningen uppfattades av de
flesta som gråsjaskig i färgerna. Normalläsarna tyckte även att det var jobbigt att läsa mot grå
bakgrund, däremot var gult helt okej men inte så starkt gul som i förslagen.
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3.4.2.4 Layout och typografi
Den layout som drog till sig de flesta av normalläsarnas blickar var broschyrens förslag med en
lättläst inledning som fick 6 röster. Det enda förslaget som inte fick någon röst alls var det helt
lättlästa förslaget. Även för pärmens layouter var det förslaget med den lättlästa inledningen som
drog till sig blickarna tillsammans med layouten för förslaget med lättläst text och ordlista.
Övriga kommentarer från normalläsarna var att det helt lättlästa förslaget var tråkigt och inte
förmedlade något eftersom det inte fanns några bilder, samtidigt var det väldigt luftigt och
harmoniskt enligt några personer.
Förslaget med lättläst inledning fick bra kommentarer om layouten samtidigt som
utprovningspersonerna hade velat se bild och text integrerat. När det gäller typsnitt var det
många spridda åsikter, vissa gillade sanseriffer andra gillade det inte. Vissa tyckte om ett
typsnittet medan andra tyckte om ett annat. De flesta ville dock ha texten i löpande form och
raderna fick gärna vara korta precis som i förslaget med lättläst inledning. En rad per mening var
inte uppskattat.
Inramade faktarutor tyckte utprovningspersonerna var bra men det skulle stå relevant fakta där
som man snabbt kan hitta när man behöver det.

3.4.3 Analys och tolkning
Utprovningspersonernas bakgrund gav ingen synbar påverkan på hur personerna uppfattade
utprovningsmaterialet. Däremot kan vi se att åsikterna skilde mellan invandrarna och
normalläsarna.
När vi jämförde resultatet från de två olika utprovningsgrupperna kom vi fram till att det
skulle kunna gå att göra ett välkomstpaket till båda målgrupperna. Det verkade däremot inte som
att det skulle fungera med enbart en gemensam text eftersom de lättlästa texterna var för lätta för
normalläsaren. Dessutom var de normala texterna något för svåra för invandrarna. Det bästa
alternativet enligt vår bedömning var en normaltext med en lättläst inledning. Invandrarna hade
antecknat väldigt många svåra ord och många av dem går att byta ut utan att normaltexterna blir
för statiska och ensidiga. Det går dessutom att skriva texter som saknar metaforer och annat
bildspråk. Vi förstod att vi måste lägga stor energi vid normaltexterna för att göra dem så lätta
som möjligt utan att markant ändra stilnivå.
Trots att det finns mycket psykologi kring färger som skiljer sig från land till land, reagerade
inte invandrarna nämnvärt på våra färgval. Färger finns överallt omkring oss och vi har valt att
arbeta med många färger för att vägleda i materialet. Vi använder inte färgerna för att
symbolisera något och därför tror vi inte heller att målgruppen tolkar in något i färgerna (Ander
2003:146-153).
Vid utprovningen insåg vi hur pass viktigt det är med bilder och att vi verkligen måste försöka
fotografera rättvisande och tilltalande bilder.
Faktarutorna var omtyckta av båda målgrupperna och det var bra att ha en ram och en annan
bakgrundsfärg för rutorna, så att de sticker ut ordentligt ur layouten. Viktig information att skriva
i rutorna var öppettider, telefonnummer och gatuadress.
Tyvärr kände vi inte att vi hade fått någon klar uppfattning huruvida det var en pärm eller en
broschyr som var populärast. Därför bestämde vi oss för att gå ut på stan och fråga folk vad de
skulle föredra. Vi frågade 21 personer varav 13 personer tyckte om pärmen. De som valde
pärmen hade väldigt starka argument så som att de skulle känna sig mer uppskattade om de fick
en pärm och att det går att spara den på ett annat sätt än en broschyr. De som valde broschyren
sa, trots sitt val, att den förmodligen skulle hamna i pappersinsamlingen. Det var liknande
argument som vi fick från våra utprovningspersoner. Till sist ansåg vi därför att en pärm var det
bästa valet.

3.5 Utformning av välkomstpaketet
Efter analysen och tolkningen utifrån resultatet av utprovning 1 började vi sedan ta fram ett
välkomstpaket som skulle testas i en andra utprovning. Underlaget från utprovning 1 låg till
grund för de val vi gjorde gällande text, form och layout till välkomstpaketet. Tanken var att
kombinera de olika målgruppernas önskemål till ett enda manér.
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3.5.1 Format
Eftersom vi valde att göra en pärm behövde vi inte fundera kring formatet på välkomstpaketet.
Det var givet att vi skulle arbeta med A4 pärmar då A4 är ett format som man är van vid. Tanken
med pärmen var dessutom att mottagaren själv skulle kunna sätta in egen information vilket
försvåras om pärmen har ett annorlunda format. Vi hade även avsändaren i åtanke vid val av
formatet då det bör vara lättast för dem att arbeta med dokument i A4, både när det gäller dator
och skrivare, därmed bör det även bli mer ekonomiskt. Pärmens går dessutom att få in vanliga
kuvert, så speciella kuvert behöver inte tas fram. Tyngden på pärmen följer Postens portotabell
och det blir inte så dyrt att skicka med post.

3.5.2 Bilder
Vid första utprovningen märkte vi hur pass viktigt det är med bilder och därför ägnade vi en hel
dag åt att åka runt i Västerås för att ta bilder på det som vi verkligen skrev om. Vi tänkte mycket
på att inte ha viktiga element utfallande, och lade mycket energi vid att hitta de mest
igenkännbara vinklarna på objekten, för att man direkt ska se vad bilderna föreställer. I den mån
det gick tog vi bilder utan störande element runt omkring, detta för att huvudobjektet skulle träda
fram så tydligt som möjligt.

3.5.3 Text och layout
Efter analysen av utprovning 1 valde vi att göra en lättläst inledning till varje ämne. Faktarutorna
var populära och syftet med dem var att bryta ut extra viktig information som lätt ska gå att hitta,
därför valde vi att behålla dem. Vi valde att färgkoda varje ämne eftersom det ger en bra
vägledning. Vi har dessutom från utprovningar i kursen Lätt läst och avlyssnat (ht 2007) förstått
att dyslektiker tycker om när ett material är färgkodat då det blir lättare för dem att memorera
informationen. För att få en enkel layout valde vi att arbeta med två spalter. I de två spalterna
placerade vi sedan bild, text och faktarutor, som antingen spände över båda spalterna eller bara
en av dem.
Lennart Strand berättade vid en föreläsning på Mälardalens högskola (2008-04-07) att
undersökningar visar att text i 10 punkter är mest omtyckt och om man arbetar med två
textspalter ska båda vara 94 mm. I Pettersson (2002:199) går det att läsa att den optimala
radlängden enligt Pettersson och Walker bör vara 42 tecken.
Vi har valt att arbeta med 12 punkter då det följer principerna för lättläst och även accepteras
inom informationsdesign. Vi har även valt att arbeta med vänsterställd text då det är det som
rekommenderas för lättlästa texter och även för informationsdesign. I vårt fall blir då en rad
ungefär 80-90mm när vi har ungefär 42 tecken per rad. Vi gjorde så här för att vi tyckte att
riktlinjerna för lättläst med 55-60 tecken per rad gav alldeles för långa rader.
Enligt Pettersson (2002:185) och Sundin (2007:142) är det bra att arbeta med välkända
typsnitt då det är lättare att läsa sådant man är van vid. I en sammanställning i Design Journal
(nr.103:54) av de 100 mest sålda typsnitten år 2007 finns både Futura och News Gothic. Vi har
valt att använda de typsnitten som sanseriffer medan vi har hållit oss till klassikern Times som
seriff.
Pettersson (2008:453-459) skriver att en text är läslig om den går att läsa, läsbar om du
förstår den och läsvärd om texten är intressant. Till vårt välkomstpaket var vi väldigt inriktade på
att göra texten läsbar, både den lättlästa texten och normaltexten. Vi arbetade också med en enkel
och luftig layout för att få texten läslig. Att få en text läsvärd är svårt när man skriver om ämnen
som mottagaren inte tycker är intressanta. Men genom att göra texterna läsliga och läsbara tror vi
att texterna blev något mer läsvärda och om texterna är viktiga bör läsvärdet stiga. Ett sätt att
skriva normaltexterna läsbara för invandrarna var att ta bort metaforer, byta ut svåra ord och sätta
bindestreck i vissa sammansatta ord.
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Det vi tog fram till utprovning 2 var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en välkomsttext där vi förklarade varför mottagaren ska läsa pärmen (Sundin 2007:88)
en text om kultur
en text om sjukvård
en text om shopping
en text om miljö
en text om kommunikation
en text om träning och sport
en text om friluftsliv
en kortfattad sida om saker som är bra att veta
ett bilduppslag med fakta som kan vara kul att veta om Västerås
ett typexempel på ett informationsblad som handlar om just den specifika mottagarens
bostadsområde
ett register som vi speciellt anpassat efter våra olika ämnen och som var färgkodat för
att man ska kunna hitta lättare

Alla de här texterna satte vi sedan in i en pärm till varje utprovningsperson för att få ett realistiskt
och verklighetstroget material inför utprovningen (bilaga V).

3.6 Utprovning 2
Även före utprovning 2 hade vi en pilotutprovning för att kontrollera våra frågor. Utprovningen
såg i stort sätt ut på samma sätt som utprovning 1. Vi hade dock inget plakat för att avgöra
formatet eftersom formatet redan var satt efter pärmens mått. Den här gången valde vi att inte ha
med en första enkät med bakgrundsfrågor och anteckningsfält då vi redan frågat om personernas
bakgrund. Istället för att utprovningspersonerna fick anteckna på separat papper fick de den här
gången en pärm vardera att läsa, skriva och stryka under i efter önskemål från första gången. De
fick läsa tre texter var och svara på en enkät (bilaga VI) till varje text, precis som vid första
utprovningen. Skillnaden nu mot utprovning 1, var att utprovningspersonerna även fick skriva
med egna ord om vad texten handlar om. På så sätt fick vi en extra kontroll om de förstått texten.
Tanken med att de läste tre texter istället för hela pärmen var för att utprovningen inte skulle bli
för lång. Vi bedömde att det räckte med att texterna lästes ungefär fyra gånger i varje
utprovningsgrupp och då räckte det med tre texter per person.
Vi ville genom enkäterna få fram åsikter som inte styrdes av grupptryck. Utprovningen
avslutade vi med en diskussion i mindre grupper, precis som vid första utprovningen (bilaga IV).

3.6.1 Utprovningsgrupper
Utprovningspersonerna till andra utprovningen bestod av samma personer som vid första
utprovningen. Vi bedömde att det inte skulle påverka resultatet negativt av att de hade
förhandskunskaper från första gången. Snarare ansåg vi att det var bra att de sett det första
materialet så att de kunde ge oss feedback på hur arbetet utvecklats. Dessutom ville vi veta om vi
uppfattat och tagit hänsyn till deras önskemål och åsikter på rätt sätt. Tyvärr fick vi ett bortfall på
fyra personer i gruppen med normalläsare. Vi valde att inte ersätta dem med fyra nya personer.
Dels för att de personerna inte skulle ha haft insikt i vårt arbete och dels för att vi ansåg att elva
normalläsare skulle räcka för att ge oss ett tillräckligt stort underlag att arbeta med. I gruppen
med invandrare var de 15 personer även den här gången men en var ny och en var frånvarande.
Den nya deltagaren hade dock varit med vid tillfället då vi hälsade på, så vi ansåg att hon kunde
vara med och göra utprovningen då hon hade tillräckligt med insikt i arbetet. Kvale (1997:97)
skriver att man ska intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det man vill veta.
Han menar att antalet personer beror på syftet med utprovningen. Om personerna är för få går det
inte att göra statistiska generaliseringar eller pröva hypoteser, är de för många går det inte att
göra mer ingående tolkningar. Vi bedömer att vi har valt ett bra antal deltagare då de varit
tillräckligt många för att ge ett tydligt underlag till hjälp för vårt arbete. Hade de varit fler hade vi
fått ett för stort underlag att överblicka och det hade blivit svårare att göra en analys av
underlaget.
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3.7 Formativ utvärdering av utprovning 2
Efter utprovning 2 gjorde vi en formativ utvärdering och bearbetade materialet till ett slutgiltigt
välkomstpaket. Vi konstaterade att det skulle behövas en ny utprovning på en annan målgrupp.

3.7.1 Resultat - så tyckte invandrarna
När det gäller kunskapsfrågorna så var det inte många som svarade fel. De gånger det var ett
felsvar var för att personen inte gett ett fullständigt svar eller läst på fel ställe.
Kommentarer från enkäterna var att det var mycket bra, intressant och viktigt. Många tyckte
att vi hade gjort ett väldigt bra arbete och att det hade utvecklats mycket sedan förra gången.
Invandrarna blev positivt inställda till pärmen och alla sa att de skulle behålla den om de fick
den.
3.7.1.1 Text
En person hade ringat in att normaltexten om ”Friluftsliv” var svår och 1 person hade svarat att
”Kul att veta!” var svår. I övrigt var alla texter väldigt lätta, lätta eller mitt emellan lätt och svår. I
de fall då förslagen hade en lättläst inledning var normaltexten ofta lite svårare då 7 personer har
ringat in ”mitt emellan” på normaltexten men inte på inledningen. I 3 fall har de svarat att
inledningen är tråkig men att normaltexten inte är tråkig.
”Sjukvårdstexten” var för lång enligt en person och många ville veta mer om olika affärer
kring shopping. En person tyckte att ”Elleverantörstexten” var tråkig att läsa. Elleverantör var
dessutom ett ord som var svårt, elbolag var bättre. Andra ord som var svåra var ord som är svåra
att byta ut som till exempel Rocklundahallen, Bellevuestadion, dovhjort, mistel och lantrasdjur.
Vi märkte vid diskussionen att många tyckte att det var väldigt lätt att läsa normaltexten och
tyckte att det blev irriterande upprepningar när de läste både inledningen och normaltexten. En
person frågade till och med om inledningen behövdes. Några personer hade missat att läsa andra
sidan i de fall det fanns två sidor under samma ämne.
3.7.1.2 Format
Formatet var det ingen som hade något att säga om förutom att det var bra. De som första gången
inte ville ha en pärm var nu positivt överraskade och höll med om att det gav en beständighet och
ett seriöst intryck. En person sa att hon först tänkte ”Oj, vad mycket information” eftersom det
var en hel pärm. Men sedan insåg hon att det inte var så farligt, och att materialet var lätt att ta
till sig.
3.7.1.3 Bild och färg
Utprovningspersonerna tyckte att de flesta bilder var bra och tyckte om när det var så mycket
bilder och färger. En av bilderna till texten om ”Träning och sport” var däremot inte bra då
personen i bilden tittade in i kameran. Det gjorde att syftet med bilden, att visa ett gym, försvann.
Till texten för ”Kommunikation” fanns det två bilder som var små och utprovningspersonerna
såg inte vad de föreställde, en person saknade dessutom en karta över Centralstationen. Bilderna
till miljötexten upplevdes gråa och trista.
Vid diskussionen pratade vi en del om färger, och alla var positiva till det färgglada registret
och färgkodningen i välkomstpaketet. Färgen för ”Kul att veta” var dock lite för grå för ett kul
ämne. I registret hade vi lagt ”Kultur” och ”Sjukvård” precis bredvid varandra vilket störde på
grund av att de hade så lika färg, röd och orange. Alla andra färger var fina och än en gång
kommenterade utprovningspersonerna att det var bra med den ”lysande orange” för sjukvård.
I faktarutorna fungerade den grå bakgrunden väl, för att texten då blev mer uppmärksammad
och det var behagligt att läsa mot det gråa. Det fungerade även med färgplattorna under texten på
sidan för ”Bra att veta”.
3.7.1.4 Layout och typografi
Störst diskussion kring layouten var hur registret skulle vara ordnat. Några ville ordna det i
bokstavsordning, andra efter hur viktiga texterna var och det kom även förslag om att vi skulle
ordna det i storleksordning.
Utprovningspersonerna tyckte att layouten var bra och luftig men att det på vissa sidor blev
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lite väl mycket luft. Faktarutorna var bra och vi hade lagt rätt information i dem. Det rådde
meningsskiljaktigheter kring ”Kul att veta”, vissa tyckte att de sidorna var bra medan andra
tyckte att de var dåliga på grund av den lutande layouten.

3.7.2 Resultat - så tyckte normalläsarna
Inte heller normalläsarna hade svarat särskilt mycket fel på kunskapsfrågorna. Precis som hos
invandrarna hade de ibland uteslutit information eller läst svaret på fel ställe i texten.
3.7.2.1 Text
På frågorna om texterna var lätta, intressanta och viktiga, var svaren förvånansvärt lika
invandrarnas svar. Det var 2 personer som uppfattade den lättlästa inledningen som tråkig medan
normaltexten var intressant. Normaltexten för ”Kommunikation” var tråkig enligt 1 person
medan den lättlästa inledningen inte var det. Till skillnad från invandrarna som tyckte att
normaltexterna var mitt emellan lätt och svår så tyckte 2 normalläsare att de lättlästa texterna var
mitt emellan. De andra svaren var positiva för alla texter, ingen text var svårläst. Under
diskussionen kom utprovningspersonerna fram till att inledningarna var ett irriterande moment då
de bara är en upprepning av normaltexten. Många tyckte fortfarande att inledningen var stolpig
att läsa.
3.7.2.2 Format
Normalläsarna var positivt överraskade av pärmen och skulle ha behållit den om de fick den.
3.7.2.3 Bild och färg
Bilderna för ”Shopping” var tråkiga och hela ”Miljöuppslaget” var lite grått och trist. Även
normalläsarna tyckte illa om bilden med personen som tittar in i kameran i förslaget för ”Träning
och sport”.
Det var bra med rundade kanter både på bilderna och faktarutorna. I övrigt hade normalläsarna
bara positiva kommentarer om bilderna och färgsättningen i välkomstpaketet.
3.7.2.4 Layout och typografi
Normalläsarna tyckte om när texterna var indelade i kolumner med flera underrubriker, vilket
gjorde det lättare att hitta. Inledningarna hade dock gärna fått vara i fetare stil och ha fler
stycken, i vissa fall var de för långa. De tyckte inte heller om sättet vi arrangerat raderna på i
inledningarna.
Sidan ”Kul att veta” var inte populär hos någon av normalläsarna då både bild och text låg på
snedden, och ramen till bilderna fyllde ingen som helst funktion.
Registret tyckte alla normalläsare om, men de tyckte att det skulle stå på flikarna vad man
kunde läsa om under varje flik, annars måste man vända tillbaka till registerbladet för att veta var
man är. De tyckte i övrigt att layouten var luftig och fin.

3.7.3 Analys och tolkning
Efter utprovning 2 fick vi en del huvudbry. Det verkade inte som om den lättlästa texten
behövdes längre. Vi hade helt enkelt skrivit en väldigt lätt normaltext som invandrarna kunde ta
till sig. På sätt och vis skulle vi redan nu kunna säga att vi kan ge svar på vår fråga: Kan
invandrarna läsa en medelsvår text och om de inte kan det, accepterar då normalläsarna en
förenklad version av texten? Det verkade som om det går att skriva en gemensam text för
målgrupperna. Men om vi tog bort den lättlästa texten skulle vi tappa andra lässvaga grupper och
det finns fortfarande invandrare som är sämre på det svenska språket än våra
utprovningspersoner. Därför kände vi att vi ändå måste behålla den lättlästa texten på något sätt.
Bilder och färger var uppskattade av båda målgrupperna den här gången. Även layouten och
upplägget var väldigt populärt. Trots att det vid utprovning 1 var många som ville ha en
broschyr, blev alla glatt överraskade av pärmen och ville behålla den.
Några småkorrigeringar verkade vara allt som behövdes när det gällde layout och typografi.
Typografin till inledningen var helt fel då den skiljde sig för lite från brödtexten och inte stack ut
ur materialet. Det var svårt att läsa inledningen på grund av typografin. Det här var något vi
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själva uppmärksammat före utprovningen men inte kunde ändra i tid och vi ville ändå se vad
andra tyckte om det. Inledningen var skriven med en sanseriff men enligt Pettersson (2002:185186) är seriffer bättre då de underlättar läsningen på grund av att klackarna hjälper till att skilja
på bokstäverna och det blir lättare att följa textraderna. Detta bekräftades av våra
utprovningspersoner. När det gäller layouten så var det en del vita tomrum som
utprovningspersonerna ville ha bort och den lutande layouten på ”Kul att veta” var inte heller
uppskattad av alla.
Vi fick mycket beröm efter utprovningen och fick höra att vi hade gjort ett bra jobb och att det
är en viktig insats som vi gör. Det föreföll som att invandrarna dessutom var glada och kände sig
uppskattade för att de uppmärksammas. Det verkar som om de tyckte att vårt material skulle
kunna underlätta till invandrares integrering i det svenska samhället.

3.8 Bearbetning av välkomstpaketet
Tanken med vårt välkomstpaket var från början att kunna göra ett material som passar både
normalläsaren och den lässvage. Men eftersom många av invandrarna inte verkade behöva de
lättlästa inledningarna funderade vi länge på vad vi skulle göra med dem. Om vi tog bort dem
skulle vi inte nå andra lässvaga grupper i samhället. Om vi behöll det lättlästa där det var skulle
den snarare bidra till onödig läsning med irriterande upprepningar för både invandrarna och
normalläsarna. Därför valde vi att helt enkelt bryta bort de lättlästa texterna från uppslagen med
normaltexterna. Istället lade vi dem som en sammanfattning på vänster sida om första bladet med
normaltext under varje ämne. På så sätt blir den lässvaga målgruppen inte förpassad till en helt
annan del i välkomstpaketet, vilket var viktigt för oss redan från början. De som väljer att läsa
den lättlästa versionen kan fortfarande ta del av bilder och faktarutor i nära anknytning till texten.
Eftersom vi valde att bryta ut den lättlästa inledningen kunde vi ta ännu mer hänsyn till andra
lässvaga grupper än invandrare. Vi valde att lägga en ram runt texten för att tydligt markera den.
Ovanför ramen satte vi rubriken ”Lättläst sammanfattning”, för att det snabbt ska gå att avläsa
om man vill läsa texten eller inte. För att texten skulle bli ännu lättare att ta till sig lade vi även
samma svaga tonplatta under texten på samma sätt som i faktarutorna. På så sätt blir det inte för
starka kontraster mellan text och bakgrund. Vi gjorde även storleken på texten större, samt bytte
till en seriff, då typsnittet vi hade tidigare var väldigt svårläst.
Slutligen valde vi att göra frasanpassade radfall då vi inte längre behövde ta hänsyn till att det
kan störa normalläsaren. Vi markerade även nytt stycke i form av en blankrad.
På de andra sidorna blev det nu mer yta att arbeta med vilket gjorde att vi kunde komprimera
materialet utan att det för den sakens skull blev tungt och kompakt. Då fick vi bort oönskade, vita
tomrum och kunde ta bort några bilder som till exempel de trista miljöbilderna.
Eftersom några missade att läsa andra sidan när det fanns fler sidor under ett ämne, lade vi till
en pil längst ner på sidan om det finns mer att läsa. För att förstärka pilens ändamål lade vi även
till en text om att det går att läsa mer om ämnet.
På sidorna ”Kul att veta” fick vi kommentarer om att bilderna och texten lutade, vilket inte var
bra. Därför valde vi att lägga bild och text rakt, samt ta bort de faktarutor som vi inte hade bilder
till för att bilderna skulle hamna i fokus på de här sidorna.
Vi fick många förslag på hur själva ordningen av ämnen i registret skulle placeras. Det enda
förslag vi tog hänsyn till var att separera ”Kultur” och ”Sjukvård” då de hade så lika färger. De
andra förslagen som att sortera i bokstavsordning eller storleksordning skulle bland annat
innebära att ”Egna papper” skulle ha hamnat i mitten. Anledningen till att vi placerat ämnena så
som vi har gjort är för att blanda tunga ämnen med lättare ämnen, så att om man läser från pärm
till pärm får lite andrum ibland.
Vi bytte ordet ”elleverantör” till ”elbolag” och valde att sätta bindestreck i ordet lantrasdjur
(lantras-djur). Med de ändringar vi gjorde hade de flesta lättlästa texterna nu ett LIX- värde
mellan 29 och 37 vilket innebär att de var mycket lättlästa eller lättlästa. Normaltexterna fick ett
LIX-värde mellan 32 och 42 det betyder att det var lättlästa till medelsvåra. Den lättlästa
sammanfattningen för ”Kommunikation”, fick ett väldigt högt LIX-värde på 41, vi tror att det
beror på att det är många långa ord i den texten, det är dock inget vi kan påverka, inte heller
verkar texten ha varit svår enligt de första utprovningsgrupperna. LIX-värdet var högre än
ursprungstexterna, detta tror vi beror på att de här texterna är längre och att vi har många långa
ord som upprepas.
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3.9 Utprovning 3
Eftersom vi efter utprovning 2 bestämde oss för att separera den lättlästa texten från den vanliga
texten bestämde vi i samråd med vår uppdragsgivare att göra en utprovning till (bilaga VII). Då
invandrarna inte hade några problem med att läsa den vanliga texten valde vi att göra en
utprovning på fem dyslektiker vid läs- och skrivcenter på Komvux i Eskilstuna. Det vi ville få
svar på var hur utprovningspersonerna skulle läsa välkomstpaketet om de fick det hem i
brevlådan. Sedan ville vi också veta om den lättlästa texten fyller något syfte. Vi satt med
personerna och diskuterade upplägget av välkomstpaketet och de fick dessutom läsa några
stycken ur texterna.

3.10 Formativ utvärdering av utprovning 3
Efter utprovning 3 gjorde vi en sista formativ utvärdering. Vi fick inte så mycket ny information
men en del småsaker att tänka på.

3.10.1 Resultat
Det var 4 av utprovningspersonerna som inte hade speciellt stora problem med att läsa
normaltexten, de tyckte att den var lätt. Däremot uppmärksammade de den lättlästa
sammanfattningen och läste gärna den som en inledning för att sedan ge sig på normaltexten om
intresse för ämnet fanns. Den femte utprovningspersonen sa att hon inte ens skulle börja bläddra i
materialet. Om det hade stått i början av pärmen att det fanns lättlästa texter skulle hon dock
överväga det.
Alla utprovningspersoner var väldigt förtjusta i registret och fliksystemet. Färgerna var bra
och det uppskattades att vi hade arbetat med att färgkoda de olika ämnena. Färgerna uppfattades
som lugna och harmoniska.
Faktarutorna var också väldigt uppskattade och tillsammans med bilderna gav de ett bra
översiktsmaterial. Att läsa på tonade bakgrunder så som i faktarutorna och på ”Bra att veta”, var
bäst. Vit bakgrund var inte bra. Däremot hade bakgrundsfärgerna kunnat vara lite svagare.
När det gällde textstorlek var den storlek vi hade bra, vissa ville ändå att den lättlästa
sammanfattningen skulle ha något större text när vi visade exempel på hur det skulle se ut.
Många av utprovningspersonerna saknade kartor, inte bara en hel karta över Västerås utan
även kartor över exempelvis motionsspår, sjukhuset och centrum med affärer utmärkta.

3.10.2 Analys och tolkning
Vi kunde efter den här utprovningen känna att vi fick bekräftat att den lättlästa sammanfattningen
behövs och uppskattas. I vissa fall läses endast sammanfattningen, men för vissa personer
fungerar den som en inkörsport till resten av materialet. Sundin (2007:162) skriver att just
dyslektiker ofta växlar mellan lättlästa texter och svårare texter.
Vi uppfattade det som att utprovningspersonerna inte kände sig förpassade från övrigt
material utan de kände att de ändå hade närhet till faktarutor och bilder, samt kunde ta del av
rubriker till normaltexten.
Att bilder och färger är viktigt för dyslektiker vet vi sedan kursen Lätt läst och avlyssnat,
eftersom de hjälper personerna genom materialet. Anledningen till att vi har lagt tonplattor
bakom vissa texter är för dyslektikernas skull och vi fick nu bekräftat att det är lättare att läsa
mot en svagt tonad grund. Därför är det även önskvärt att pappret inte är kritvitt utan är svagt
gulfärgat.
Något som kom upp framförallt i den här utprovningen men även vid tidigare utprovningar är
att kartor verkligen behövs, vilket vi också fick veta vid den första enkäten som vi delade ut.
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4. RESULTAT OCH ANALYS
I det här avsnittet utvärderar vi vårt arbete och vår metod. Vi skriver även om källkritik och hur man kan fortsätta
med mer forskning inom området.

4.1 Summativ utvärdering - så blev välkomstpaketet
Efter sista utprovningen fanns det inte mycket för oss att ändra i välkomstpaketet. Vi valde att
göra rubriken till lättläst sammanfattning lite större, så att den tydligt syns och uppmärksammas.
Vi valde även att göra typsnittet större då det uppskattades av dyslektikerna och bör då även
uppskattas av andra lässvaga.
De tonade bakgrunder som finns gjorde vi svagare för att texten skulle träda fram mer. Övriga
färger behöll vi som de var från början. Om själva välkomstpaketet skulle tryckas på riktigt har
vi bestämt att det inte ska tryckas på kritvitt papper då det blir allt för stora kontraster mot svart
text. Men eftersom det är en prototyp som vi har tagit fram har vi av egna ekonomiska skäl valt
att trycka det på vitt papper.
Några av bilderna bytte vi ut eftersom vi vid utprovningarna lagt in ”lånade” bilder som inte
går att använda vid publicering av välkomstpaketet och rapporten.
För att snabbt uppmärksamma lässvaga personer om att det finns material för dem i pärmen
har vi valt att lägga väl synlig information om det på första sidan.
När vi under utprovningarna betraktat utprovningspersonerna har vi märkt att de har problem
när de ska bläddra tillbaka i materialet. Därför har vi valt att även lägga till ämnesnamnen på
baksidan på flikarna. På så sätt kan man bläddra fram och tillbaka i pärmen utan att behöva gå
tillbaka till registerbladet.

4.1.1 Analytisk diskussion av utprovningarna
Till första utprovningen ställde vi en del frågor om bakgrundskunskaper och tidigare
erfarenheter. Vi såg dock inget på resultatet från utprovningen som påverkats av personernas
bakgrund. Vi valde också att vid första utprovningen dela upp alla grupper när vi sammanställde
materialet. Det blev väldigt svåravläst och det hade räckt om vi hade delat upp dem i invandrare
och normalläsare för att kunna få det jämförbara resultat vi eftersökte.
Till andra utprovningen lade vi till en fråga där personerna själva skulle skriva vad texten
handlade om. Vi fick då ett komplement till kunskapsfrågorna om de verkligen hade förstått
texten, men samtidigt så krävdes det mer energi av utprovningsgrupperna, speciellt invandrarna,
att besvara den frågan. Vi gjorde ett stort fel vid andra utprovningen och det var att ta förgivet att
utprovningsgrupperna kom ihåg hur första utprovningen gått till. Därför missade vi att förklara
hur de skulle fylla i enkäterna. Vi fick en del bortfall på frågorna där de skulle ringa in olika svar,
vilket vi tror beror på att vi inte förklarade ordentligt. Men vi bedömer ändå att resultatet var
rättvisande.
Ganska sent under utprovning 2 kom vi på att vi faktiskt borde ha frågat om den inledande
texten behövdes. Eftersom vi vid första utprovningen fick svaret av invandrarna att de texterna
var lättast tolkade vi det som att de var bra att ha. Men vägde inte in att de kanske ändå tyngde
ner läsningen eftersom de gav mer att läsa. Eftersom inga av invandrarna hade särskilt stora
problem med normaltexten vid andra utprovningen så insåg vi att inledningarna kanske inte
behövdes alls och fick det också bekräftat. Men vi skulle ha frågat tydligare redan från början.
Vi har efter de här utprovningarna förstått hur viktiga diskussionerna var och hur pass
kompletterande de var till enkäterna. Samtidigt var enkäterna bra för att vi skulle kunna få ett
mätbart resultat. Vi tycker att vi fick till en bra utprovningsteknik och bedömer att den var
reliabel trots att mycket av materialet var kvantitativt, vilket ofta bedöms ha lägre reliabilitet. Att
något är reliabelt innebär att man använder sig av tillförlitliga mätinstrument, vilket vi anser att
vi har gjort. Att något har validitet är att man som forskare verkligen mäter det man har för avsikt
att mäta. Vi anser att våra pilotutprovningar gav oss hjälp att se om vi ställde rätt frågor, däremot
är det svårt att ta reda på om man glömt någon fråga. Det insåg vi när vi allt för sent i utprovning
2 inte lagt fokus på om den lättlästa texten verkligen behövdes. Vi tycker dock att vi fick
tillräckligt med information om den frågan för att vår utprovning fortfarande ska ha validitet
(Ejvegård 2003:72-73).
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4.1.2 Analytisk diskussion av resultatet
Vi tillsammans med våra utprovningspersoner är nöjda med resultatet av välkomstpaketet
(bilaga VIII). Normalläsarna, invandrarna och dyslektikerna kan använda sig av ett
lättöverskådligt material och kan, om de vill, läsa den lätta sammanfattningen. Huvudsaken är att
ingen irriteras av att den finns där, vilket är ett problem vi har gått runt när vi har lagt den på en
egen sida.
Hade vi haft mer resurser hade vi satsat på att göra kartor eftersom det är viktigt för
målgrupperna. De kartorna hade man kunnat testa om de kan ligga på samma sida som den
lättlästa sammanfattningen för att på så sätt få sammanfattningen ännu mer integrerad i det
övriga materialet.
Under vissa ämnen i pärmen finns det flera sidor med information. Vi har därför funderat på
om det ska vara dubbelsidiga informationsblad eller enkelsidiga. Som det ser ut nu, med
enkelsidor, gör att det blir många vita sidor, vilket vi har varit oroliga att det ska störa läsaren. De
personer vi har frågat har dock tyckt att det ska se ut som det gör nu, då det är så man är van vid
att läsa en pärm. Ett alternativ för att få bort de vita sidorna kan vara att göra passande
illustrationer till registerbladen.
Att bilder och färger är viktigt i ett informationsmaterial har vi kommit till insikt med och våra
utprovningspersoner har tyckt om sättet vi har valt att arbeta med färger i arbetet. Vi kan genom
de utprovningar vi har gjort, konstatera att vi har skapat ett fungerande, gemensamt
informationsmaterial för både den lässvaga och lässtarka, så att båda mottagargrupperna känner
sig lika betydelsefulla.

4.2 Metodkritik
Sless och Shrensky (2005:opag) skriver att för att få fram ett bra informationsmaterial krävs det
en konversation mellan informationsdesignern och målgruppen. Konversationen kan till stor del
skapas via utprovningar. De utprovningar som vi använt oss av valde vi för att få en
kommunikation med målgruppen och på så sätt få ett bra välkomstpaket. Det finns flera olika
sorters utprovningar och hade vi gjort på något annat sätt hade vi möjligtvis fått ett lite
annorlunda resultat. Vi anser dock att utprovningarna stämmer väl överens med tidigare
forskning och litteratur om informationsdesign och lättläst. Därför tror vi på att våra utprovningar
är pålitliga och har hög reliabilitet. Vi tror inte att vi hade kunnat göra ett lika bra och
välfungerande välkomstpaket om vi valt att bara vända oss till litteraturen, även om vi hade gjort
olika textanalyser.
Utprovningar är en tidsödande process men vi har inte sett några andra alternativa
tillvägagångssätt för vårt examensarbete. Dels för att det finns så pass lite information om
lättläst, dels för att utprovningspersonerna är de som kan ge oss en bild av verkligheten.
Lars Melin (2007) skriver om en metod som heter Self packed reading test. Det är en
datorbaserad utprovningsmetod som mäter läshastigheter både rad för rad och texten i helhet. Det
hade varit intressant att använda sig av en sådan metod och vi tror att det är skulle komplettera en
kvalitativ undersökning.

4.3 Källkritik
Under vårt examensarbete har vi använt oss av mycket litteratur. Mestadels har vi läst böcker
skrivna av författare som tidigare rekommenderats från våra lärare. Annan litteratur vi har använt
oss av har till stor del varit skriven av författare vid andra lärosäten i Sverige. Vi bedömer att
litteratur som kommer från skolvärlden och som rekommenderats av våra lärare inom
informationsdesign är litteratur som är pålitlig. Rolf Ejvegård skriver dessutom i sin bok
Vetenskaplig metod (2003:62-66) att källor så som doktorsavhandlingar, är källor som bör
uppfylla alla vetenskapliga krav då de ska vara sakliga och objektiva. Han skriver att man kan
bedöma en källa utifrån det som experter rekommenderar.
När det gäller Sundins bok och material från Centrum för lättläst så finns det ingen större
forskningsgrund som styrker böckerna. Däremot är de baserade på en verklighetsbaserad
kunskap, som vi dessutom genom våra utprovningar, kan bedöma som pålitlig kunskap. Ejvegård
(2003:62-66) skriver att litteratur som är skriven av någon som varit med om händelserna, är mer
pålitlig litteratur.
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Vi har använt oss av flera av Lars Melins skrifter i vår rapport och i Begreppet lättläst står
följande:
Vi vet samtidigt att meningslängden inte är någon belastande faktor inom
normala gränser, d v s 12 till 15 ord (Platzack 1973), att grafisk form betyder
mycket litet och att enskilda faktorer som val av typsnitt, förekomst av
mellanrubriker etc inte har någon mätbar effekt (Melin 2000). (Melin 2003:7)

Trots att vi som informationsdesigners ställer oss kritiska till detta påstående att grafisk form
betyder mycket lite, tror vi att Melin är en pålitlig källa när det gäller textuppbyggnad. Melin är
en rekommenderad författare och dessutom arbetar han vid Nordiska språk på Stockholm
universitet.

4.4 Slutsatser
Vi har genom det här examensarbetet försökt ta reda på svaret på vår forskningsfråga:
•

Går det att kombinera principerna för informationsdesign och principerna för lättläst för
att nå både en lässvag och lässtark grupp så att båda känner sig lika viktiga och tar till
sig budskapet? Och om det går, hur kan man då gå tillväga?

Vi anser att det går att skapa ett gemensamt informationsmaterial för både lässvaga och lässtarka,
så att alla känner sig lika uppskattade. Vi tycker dessutom att vi har lyckats göra det med vårt
välkomstpaket.
Som vi redan tidigt i rapporten bekräftade så går principerna för lättläst och principerna för
informationsdesign hand i hand, eftersom riktlinjerna oftast är de samma. Vi ställde oss även
frågorna om något som är lättfattligt för den lässvage kan vara alldeles för lättfattligt för en
normalläsare, och kan invandrarna läsa en medelsvår text och om de inte kan det, accepterar då
normalläsarna en förenklad version av texten?
Vi har genom vårt examensarbete märkt att lättlästa texter med lättläst formgivning inte går
hem hos normalläsare. Däremot accepterar normalläsare en enklare form av en normaltext som
även invandrare har lätt för. Det har vi kommit fram till genom att vi efter första utprovningen
skrev en lättläst text för sig, då normalläsaren först stördes av att det var för lättfattligt. Men när
vi sedan vid andra utprovningen insåg att den normaltext vi skrivit fungerade på båda
målgrupperna, insåg vi att man kan skriva en och samma text för båda målgrupperna. Vår
normaltext är en text som är väldigt bearbetad och är lätt i språket, vilket accepterades av
normalläsarna och fungerade hos invandrarna.
Vi valde att behålla den lättlästa texten i form av en sammanfattning, för att inte tappa de
lässvaga grupper som vi inte gjort utprovningar på. Det visade sig att den lättlästa
sammanfattningen uppskattades av dyslektikerna.
Att färger och bilder uppskattas av alla målgrupper är något vi har fått bekräftat under arbetets
gång. Det underlättar för alla att ett material är färgkodat och att det finns relevanta bilder knutna
till texten. På så sätt känner sig mottagaren uppskattad och det ger en stark och trovärdig
avsändare.
Vi anser att vi har skapat ett informationsmaterial som stämmer väl överens med Petterssons
begrepp infografi. Vi har skapat en transparent typografi och layout som inte stör tolkningen av
budskapet i välkomstpaketet. Pettersson (2007:8-13) skriver även att en informationsdesigner
inte får se på kommunikation som något avslutat förrän den tänkta mottagaren förstår
meddelandet. Genom våra kunskapsfrågor i utprovningarna och genom diskussioner har vi
förstått att budskapet med välkomstpaketet har gått fram och därmed är texterna läsbara.
Vi anser vidare att vi har skapat texter som är läsliga då vi slutligen fick ordning på typografin
och då utprovningspersonerna inte hade problem med att läsa texterna. För att göra de lättlästa
texterna läsliga för andra målgrupper har vi valt att använda större teckenstorlek än för
normaltexterna. Läsvärdet i texterna är också stort då våra utprovningspersoner sagt att texterna
är intressanta och endast i ett fåtal fall sagt att de är tråkiga.
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Vår slutsats är att principerna för informationsdesign och principerna för lättläst är bra att
kombinera för att göra ett informationsmaterial tillgängligt. Varje målgrupp har sina egna
behov och det är omöjligt att tillfredställa alla med ett gemensamt informationsmaterial.
Våra utprovningar visar däremot att det går att nå flera olika målgrupper med ett och samma
informationsmaterial. Vi tror därmed att vårt välkomstpaket är tillgängligt för de flesta som
kan läsa.

4.5 Fortsatt arbete och vidare forskning
Vid utprovningen på läs- och skrivcenter fick vi förslaget från personalen om att komplettera
pärmen med att även ha materialet på webben. Det skulle i så fall ha samma grafiska utseende
men även kunna kompletteras med talsyntes. Vi tycker att det är viktigt att med många olika
mediekanaler försöka nå mottagare på bästa sätt och tycker att förslaget är bra.
Vi hoppas att Centrum för lättläst kommer att kunna använda sig av välkomstpaketet som ett
referensmaterial och verkligen få samhället att förstå att den här sortens information behövs. Vi
uppmanar även till fortsatt forskning inom området lättläst för att kunna fortsätta arbetet med det
beslut som regeringen fattat om ett tillgängligt samhälle för alla.
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