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Syftet med denna uppsats är göra kommunikationen mellan kommun och medborgare 

mer lättillgänglig, genom att skapa en ny version av en redan befintlig 

hemtjänstbroschyr och sedan undersöka vad dess målgrupp anser om de två 

versionerna. Metoden består av en intervju med de ansvariga för den befintliga 

broschyren, två textanalyser, samt intervjuer med åtta målgruppsrepresentanter. 

Resultatet av undersökningen visar att fem av de åtta informanterna föredrog den nya 

broschyren på grund av dess mer lättlästa språk, luftigare layout och starkare 

rubricering. Många av informanterna saknade dock den befintliga broschyrens 

gruppbilder och tabeller. Något som de däremot ansåg var avskräckande var båda 

broschyrernas användning av kontinuitetsdata, samt statistik över de olika enheterna. 
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1 Inledning 

Det kan kännas svårt att bli gammal även i dagens moderna samhälle. Sjukdomar och 

bristande ork är en naturlig del av människans åldrande och leder ofta till att man behöver 

hjälp för att klara av sin vardag. Även människor som föds med eller får 

funktionsnedsättningar under livets gång kan behöva stöd. Strängnäs kommun erbjuder 

hemtjänst till de som är i behov av det och använder sig av bland annat broschyrer för att 

sprida sin information, men hur målgruppsanpassad är egentligen deras informationsutskick? 

Kan alla verkligen tillgodose sig informationen eller skulle kommunikationen eventuellt 

behöva förbättras? 

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och utgjordes år 2016 av 34 562 

medborgare (Strängnäs kommun, 2016). Kommunens hemtjänst erbjuder två sorters tjänster: 

serviceinsatser och personlig omvårdnad (Strängnäs kommun, 2017a:1). I maj hade Strängnäs 

kommunala hemtjänst 334 kunder och antalet medarbetare låg på 163 stycken.1
 
För att få 

hemtjänst krävs det att kunden själv ansöker om det, vilket därefter utreds av en 

biståndshandläggare som beslutar kring hur mycket hjälp i hemmet den presumtiva kunden 

kan få (Strängnäs kommun, 2017a:2). Kommunen menar att kunden själv får välja utförare av 

hemtjänsten, där den kommunala är ett alternativ (2017a:3). Alla utförare av hemtjänst i 

Strängnäs kommun finns presenterade i en broschyr på kommunens hemsida. Företrädare från 

kommunen har uttryckt missnöje över broschyrens utformning och anser att den behöver 

uppdateras. Denna uppsats utgår från just den kommunala hemtjänstens del i broschyren (se 

bilaga 1). 

Undersökningen motiveras av en ambition att förbättra kommunikationen mellan 

hemtjänstutförare och potentiella kunder i Strängnäs kommun. Den är viktig eftersom 

kommunikationen mellan myndigheter och medborgare påverkar många – i det här fallet de 

äldre och de sjuka, vilka från början är utsatta grupper i samhället. Kontakten mellan 

myndigheter och äldre medborgare är ofta inte anpassad efter mottagarnas behov, vilket kan 

försvåra kommunikationen. Undersökningen är även viktig eftersom hemtjänsten är en tjänst 

som de flesta människor någon gång i livet kommer att behöva ta hjälp av för att klara av 

vardagen. Det kan dessutom vara svårt för människor att söka hjälp och då bör 

kommunikationen mellan parterna kunna ske så enkelt som möjligt. 

                                                           
1 Anonym informant, chef på Strängnäs kommun. 2017. E-mail 16 juni. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats består av två delar. Då kommunen har uttryckt missnöje med en 

befintlig broschyr har en del av syftet varit att ta fram en ny version av broschyren. Den 

andra delen har varit att undersöka vad mina representanter från målgruppen för broschyren 

anser om den befintliga, samt den nya broschyren. Detta görs för att kunna göra kommunens 

kommunikation mer lättillgänglig för dess medborgare. Den nya broschyren kommer sedan, 

efter att ha utvärderats av kommunen, att användas för att sprida information om Strängnäs 

kommunala hemtjänst både som PDF-dokument och i pappersformat.  

För att kunna uppfylla mitt syfte har jag valt att använda mig av följande 

frågeställningar: 

• På vilket sätt kan jag förbättra den befintliga broschyren?  

• Vilka är den befintliga broschyrens starka/svaga sidor enligt informanterna? 

• Vad anser informanterna om den nya broschyren jämfört med den befintliga? 

Min hypotes med denna uppsats är att majoriteten av informanterna kommer att föredra den 

nya broschyren, framför den befintliga.  

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sex delar. Efter denna inledande del följer en bakgrund där forskning 

som är relevant för min undersökning redogörs för. Bakgrunden tar upp både forskning om 

vilka aspekter som underlättar läsningen av en text och forskning om de egenskaper en text 

bör ha för att verka marknadsförande. Vidare följer ett metod- och materialkapitel där 

materialinsamlingen förklaras och motiveras, samt en resultatdel som redogör för 

undersökningens resultat. Därefter kommer en diskussion, vilken diskuterar både metodens 

och resultatets utfall utifrån inledningens frågeställningar. Uppsatsen avslutas sedan med 

förslag på framtida forskning i ämnet.
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt tar jag upp forskning i ämnen som kan vara relevanta i skapandet av en 

lättillgänglig text riktad till äldre människor som även har som funktion att marknadsföra en 

tjänst. Jag kommer att behandla forskning om texters begriplighet i allmänhet och även med 

specifik hänsyn till äldre mottagare. Att ha kunskap om vilka aspekter som är av vikt i 

marknadsförande texter tror jag kan vara till nytta vid framställningen av en 

hemtjänstbroschyr. Jag kommer därför att beröra forskning om marknadsförande texter 

eftersom det kan visa på vilka egenskaper en text bör ha för att uppfattas som lockande och 

övertygande.  

2.1 Lättläslighet  

En marknadsförande text bör kunna nå ut till sin målgrupp på ett effektivt sätt, vilket kräver att 

den både ska vara lättläst och läsbar. Lundberg och Reichenberg (2008:8) menar att det finns 

faktorer som ökar hur lättläst en text är. Exempel på dessa faktorer kan enligt dem vara att 

texten är relativt kort, har ett personligt tilltal, växlar mellan långa och korta meningar, samt 

undviker långa substantiv. De menar även att läsningen underlättas om texten innehåller 

praktiska exempel, få främmande ord och om orsakssamband förklaras. Enligt författarna bör 

passiv form helst undvikas helt då även det kan försvåra läsningen. Ljung (2013:41) menar att 

förklaringar av främmande ord kan underlätta läsningen genom att de gör texten mer konkret. 

Även rubriker kan hjälpa, men även stjälpa läsligheten av en text, skriver Catharina Nyström Höög 

(2006:90). En god rubrik, menar hon, är förståelig även utan sin kontext och beskriver vad stycket 

handlar om på ett korrekt sätt.  

I Lars Melins undersökning om textbindning och läsbarhet (1992) framgår det att läsare 

läser en text snabbare och har större förståelse om den innehåller referenter. Dock menar 

Melin att denna förbättring endast stämmer på texter som inte har alltför hög stil. Nyström 

(2002:24) beskriver hur svårighetsgraden på en text bestäms utifrån sju faktorer: hur svårt 

innehållet är; den språkliga utformningen; om sambandet är tydligt mellan texten och dess 

kontext; vad läsaren förväntas kunna; vad läsaren förväntar sig och vad läsaren har som mål. 

För att analysera exempelvis hur lättläst eller målgruppsanpassad en text är kan man använda 

sig av textanalyser. De som används i denna uppsats kommer från Lennart Hellspongs 

Metoder för brukstextanalys (2001). Nyström (2002:24–25) var även med och skapade 

Klarspråkstestet som nu används av myndigheter för att kunna granska sina texter utifrån 
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klarspråklighet. Testet bedömer texten utifrån fem perspektiv: mottagaranpassning, 

huvudbudskap, textstruktur och textbindning, meningar, samt ord och fraser (Nyström, 

2002:25). Trots testet, använder sig många myndigheter fortfarande av för långa meningar, 

menar hon (2002:26). Nyström Höög, Söderlundh och Sörlin (2012:28) beskriver 

myndighetsspråket som ett präglat av tradition och attityder. Detta menar de är ett resultat av 

att skribenter gärna krånglar till texter för att få dem att låta mer märkvärdiga, använder sig av 

gamla förlagor och inte har tillräckligt med tid för att tänka bortom standardfraserna 

(2012:28).  

Anson och Schweglers forskning (2012) visar att svårlästa texter kan resultera i att 

läsaren behöver fixera blicken på fler ställen än i lättlästa texter. Med hjälp av videobaserad 

teknologi har forskarna dokumenterat och analyserat ögonrörelserna vid läsning av olika texter 

för att få kunskap om vad som kan försvåra en text. Forskningen resulterar i kunskap om hur 

stor del av läsningen som består av fixeringar (när ögat stannar till i texten). Denna teknologi, 

menar Anson och Schwegler (2012:156), är även användbar vid analys av bilder och vilka 

element som uppmärksammas mest. 

2.2 Målgruppsanpassning 

Marknadsförande texter bör även vara anpassade efter sina målgrupper. Målgruppen för 

hemtjänstbroschyren är äldre människor och deras anhöriga. Enligt Connolly (1998:45) 

behöver äldre människor större bokstäver för att kunna läsa lika bra som unga. Han beskriver 

även hur äldre människors läsning kan förenklas av användning typsnitt som Times New 

Roman och Sabon, samt hög kontrast i färgerna på text och bakgrund (1998:53). Att använda 

sig av typsnitt som gör sig bra på skärm är även viktigt i detta fall, då ett sämre teckensnitt 

skulle kunna försvåra läsningen. Bo Bergström (2016:135) menar bland annat att antikvors 

seriffer lätt förvrängs vid läsning på skärm och på så sätt försvårar läsningen.  

Rahm och Ohlsson (2009) utförde en undersökning av Sveriges myndighetsspråk och 

dess relation till målgruppen – i detta fall äldre människor. Deras undersökning är relevant för 

min undersökning eftersom både deras analystext och denna uppsats broschyrer riktar sig mot 

äldre människor som behöver kunskap om hemtjänsten. Texten som analyseras i författarnas 

undersökning är en broschyr skapad av Malmö stad och som informerar om äldreomsorgen i 

Malmö. Rahm och Ohlsson (2009:25) börjar med att redogöra för myndighetstexters 

klarspråksarbete genom tiderna och menar att synen på myndigheters texter förändrades under 

1970-talet. Innan dess var myndighetsspråket strikt och formellt, medan det efter förändringen 
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lades ett större fokus på medborgaren (Rahm och Olsson, 2009:25). Denna medborgardialog, 

menar författarna, är en del av klarspråksarbetet idag.  

Utifrån sin analys av Malmö stads text drar Rahm och Olsson (2009:40) slutsatsen att 

broschyren är lättläst då den undviker krångliga meningsbyggnader och svåra ord. Broschyrens 

syfte framgår tydligt (2009:32), börjar med att beskriva allmän information till att bli mer 

specificerad (2009:33) och olika pronomen används för att antingen skapa gemenskap med 

läsaren – vi, eller för att tilltala hen direkt – du (2009:32). Vilka broschyrens mottagare är, är 

dock svårtydbart, vilket författarna menar beror på att myndighetstexters målgrupper ofta är 

breda och heterogena (2009:40). Till exempel beskriver författarna de anhöriga också som en 

möjlig målgrupp till texten, men dessa tilltalas inte direkt i Malmö stads broschyr (2009:37). 

Även vilka som utför de tjänster som läsaren har rätt till är svårt att urskilja, då de göms som 

agenter i passiva verbsatser, menar Rahm och Olsson (2009:34). Avsaknaden av att nämna de 

negativa aspekterna av äldreomsorgen förekommer flera gånger i analystexten (Rahm och 

Olsson, 2009:36). Författarna menar till exempel att det framställs som ett ideal i broschyren att 

bo kvar hemma, troligtvis eftersom platserna på särskilda boenden är få och kostnaden för vård 

i hemmet är mindre för kommunen (2009:35). Denna sorts myndighetstext saknar dessutom en 

specifik genre, eftersom det enda den har gemensamt med andra myndighetstexter är dess syfte 

att informera (2009:33). Avsaknaden av genre kan enligt författarna försvåra läsningen, 

eftersom läsaren då saknar förväntningar på texten (2009:40). Förväntningar på en text kan 

antingen underlätta eller försvåra läsningen beroende på om de uppfylls eller inte, förklarar 

Rahm och Ohlsson (2009:40). Därutöver motiveras eller förklaras inte vissa påståenden, vilket 

enligt författarna skulle kunna leda till ytterligare frågor hos läsarna (2009:36–37). Slutligen 

menar författarna att för att just Malmö stads broschyr ska förbättras krävs en bättre dialog 

mellan myndigheterna och deras mottagare, då den i nuläget är bristfällig (2009:40–41). 

Just texter från städers vård och omsorg ska, enligt Moult, Franck och Brady (2004:166), 

vara så pass lättlästa att läsaren förstår dess innehåll och informationen ska dessutom helst 

bygga på vetenskapliga bevis. Moult m.fl. (2004:165) skapade även ett verktyg för att hjälpa 

vården skriva bättre informationstexter till patienter: The Ensuring Quality Information for 

Patients (EQIP). Ljung (2013:49) menar att också användning av pathosargument i 

myndighetstexter kan underlätta för läsaren att förstå sina rättigheter och skyldigheter. 

Enkla illustrationer i informationstexter till patienter upptäckte Nicklin (2009:38) 

uppskattades mer än fotografier, då de var lättare att förstå. Även Ellinor Gustafsson 

(2013:25) beskriver illustrationer och bilder i informationstexter som 

”gränsöverskridande och välfungerande”, då de även kan nå ut med information till 
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människor från andra kulturer och analfabeter. Bilder kan användas på olika sätt för att 

sprida information, menar Bo Bergström (2016:154–217). De kan till exempel bidra 

med information, en känsla eller förklara samband (Bergström, 2016:161). Även detta 

kan vara värt att utnyttja i framställningen av ett informationsutskick.  

2.3 Multimodalitet  

Texter bör vara anpassade efter hur de ska läsas för att kunna bli så lättillgängliga som möjligt 

för målgruppen. Texter som läses via skärm bör bland annat vara korta och ha den viktigaste 

informationen först, då många sällan läser en hel text på internet, menar Jana Holsanova 

(2004:17), som har studerat det vidgade textbegreppet. Hon har precis som Anson och 

Schwegler (2012) analyserat ögats rörelser vid läsning, dock har Holsanova använt sig av 

multimodala nyhetstexter från internet. En multimodal text innebär att den förutom bokstäver 

dessutom innehåller till exempel bilder, länkar eller videor (Björkvall, 2009:8). Holsanova 

(2004:2) har låtit sina informanter berätta om vad de tänker under läsningen för att lättare 

kunna få en inblick i informantens tankar. För att kunna förutse hur blicken kommer att svepa 

över en text vid läsning och därmed också anpassa sin text efter det, är kunskap om visuell 

hierarki av hög prioritet. Detta upptäckte Boeriis och Holsanova (2012) vid en undersökning 

av ögats rörelser där informanterna i undersökningen fick ta del av bilder istället för texter. 

Forskarna valde att använda sig av en jämförelse av den sociosemiotiska modellen av visuell 

segmentering med undersökningar av ögonrörelser där informanten beskriver en bild. 

Sociosemiotik kan beskrivas som betydelsen av de tecken som uppkommer i sociala 

interaktioner (Urban, 1981). Genom denna undersökning upptäckte forskarna att den visuella 

segmenteringen gick att finna i informanternas beteende (Boeriis och Holsanova, 2012:278).  

Texter där samhörande textelement är placerade nära varandra kan också underlätta för 

läsarens förståelse för sammanhanget mellan bild och text, menar Holsanova, Holmberg och 

Holmqvist (2009:1 224). De beskriver även hur en tydlig hierarki i textelementen hjälper 

läsaren att finna läsvägar och uppehålla intresset. Visuell hierarki kan skapas på olika sätt: 

genom storlek, färg, grafiska element och tomrum etc. (Coates and Ellison, 2014:58). För att 

kunna dra dessa slutsatser analyserade Holsanova m.fl. (2009) informanternas ögonrörelser vid 

läsning av multimodala texter där samhörande textelement sitter nära varandra jämfört med 

texter där de är placerade mer utspritt. 

Det har utvecklats olika textanalyser för att kunna studera texters för- och 

nackdelar, men även för att se hur bilder och grafiska element kan påverka läsningen av 
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en text. Anders Björkvall (2003:4) har skrivit en avhandling inom detta vidgade 

textbegrepp, där han fokuserar på vilka modelläsarna av svensk reklam kan vara utifrån 

vilka element som finns i de olika analysobjekten. Han analyserar fjorton olika 

reklamtexter utifrån fyra perspektiv: komposition, ideationell betydelse, interpersonell 

betydelse och rekontextualisering (2003:4). Kompositionsperspektivet ställer frågor 

som ”Vad presenteras som viktigast?”, ”Vad är givet/nytt?” och ”Vad är 

idealiserat/reellt?” (Björkvall, 2003:57). Den ideationella betydelsen fokuserar i 

Björkvalls analys på handlingar, händelser och tillstånd i texten (2003:61). Hur texten 

tar kontakt med läsaren, samt vilka attityder läsaren kan tänkas ha till vad som 

representeras i texten tas upp under den interpersonella betydelsen (Björkvall, 2003:68). 

Slutligen tar Björkvall (2003:78) upp textens relationer till bland annat andra texter 

under rekontextualiseringen. Av analysen drar Björkvall (2003:165–166) bland annat 

slutsatsen att reklamtexter för vuxna människor är personliga, eftersom människorna i 

bilden kopplas ihop med produkten. Denna sorts reklam är enligt honom dessutom 

layoutmässigt idealiserande (2003:166). Han menar att sådan reklam även kan få 

produkten att framstå som att den kompletterar målgruppens egenskaper (2003:167). 

2.4 Marknadsförande texter 

Många har försökt förstå sig på vad som gör att en text känns lockande och vilka knep skickliga 

marknadsförare använder sig av för att uppmärksamma sin produkt. Språket är bland annat ett 

viktigt verktyg att använda sig av för att kunna fånga läsarens intresse. Korpus (2003) är en av 

de forskare som har studerat marknadsföringens språk. Han beskriver det svenska 

reklamspråket som ett med många sammansättningar och avlexikaliseringar (2003:1). Korpus 

(2003:3) menar att en avlexikalisering är en sammansättning som inte längre ”tolkas i sin 

ursprungliga, konventionella betydelse, om än mot bakgrund av denna”. Också det danska 

reklamspråket har studerats, av Erik Hansen (1970:42) som även han upptäckte innehåller en 

hel del sammansättningar. Han beskriver bland annat utropstecken, punkter och tankestreck 

som uppmärksamhetsfångande verktyg som därför ofta används i reklam (1970:12). Även 

annorlunda stavningar, engelska ord, rim och ordlekar är vanliga, menar Hansen (1970:14–20). 

Vidare beskriver han det danska reklamspråket som ett som till stor del består av huvudsatser 

(1970:26), imperativformer och besjälningar (1970:48–49). 

Även McQuarrie och Phillips (2005) menar att stilfigurer används inom marknadsföring. 

Forskarna beskriver att det främst är i form av metaforer, vilka kan existera i form av både bild 
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och av text (2005:8). Deras forskning visar på att metaforiska påståenden i reklam kan få 

konsumenter att bli mer öppna för varumärket och dess produkt (2005:17). McQuarrie och 

Phillips beskriver även denna sorts indirekta marknadsföring som mer övertygande än 

marknadsföring som använder sig av klartext, eftersom indirekta budskap kan tolkas på fler 

sätt (2005:17). 

Chebat, Gelinas-Chebat, Hombourger och Woodside (2003:617) menar att ett för lättläst 

språk i en reklamtext ibland kan vara sämre än ett mer komplext, dock bör svårigheten på 

reklamtexten inte vara alltför hög då läsarens läsförståelse kan hindras. Det som emellertid 

väger tyngst när det gäller läsarens förståelse av en text, är hur pass motiverad hen är till att läsa 

den (Chebat, m.fl., 2003:617). 

Orla Vigsø Sørensen har gjort en undersökning av Sveriges valaffischer 2002 och menar 

att det kan verka intresseväckande att använda sig av ett estetiskt uttryck som står ut från 

mängden för att kunna locka läsare (2004:207). Han anser dessutom att genom att använda sig 

av ordlekar och liknande i sin reklam, visar marknadsföraren förtroende för läsarens kvickhet 

och smickrar på så sätt hen (2004:209). Naturligtvis fungerar valaffischer på ett annat sätt än 

informerande hemtjänstbroschyrer med marknadsförande drag, men de egenskaper som kan 

fungera marknadsförande på en affisch kan nog till viss del även verka detsamma i andra 

medier.
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3 Metod och material 

Denna uppsats består av två textanalyser, en intervju med de ansvariga för den befintliga 

broschyren och åtta intervjuer med representanter för den befintliga broschyrens målgrupp. 

Eftersom undersökningen innehåller intervjuer och analyser är den kvalitativ. Jag valde att 

använda mig av intervjuer, då flera av mina informanter är äldre människor och på så sätt 

kanske inte har ork till att svara på en enkät. Intervjuerna gav mig en inblick i hur mina 

informanter uppfattade broschyrerna, utan att trötta ut dem. Det gav dem även möjlighet att 

utveckla sina svar, vilket förmodligen hade varit svårt om de endast fått svara på en enkät.  

Textanalyserna, som är hämtade från Hellspong (2001), hjälpte mig att värdera den 

befintliga broschyrens kvalitet och läsbarhet på ett objektivt sätt. Detta underlättade 

framställningen av en ny broschyr, eftersom jag både kunde utgå från analyserna och från de 

ansvarigas kritik av den befintliga. Jag tog även hjälp av bakgrundens litteratur i 

framställningen av den nya broschyren.  

3.1 Kommunrepresentanterna och informantgruppen 

För att på bästa sätt kunna undersöka målgruppens åsikter om de två versionerna av 

hemtjänstbroschyren utförde jag en intervju med kommunrepresentanter och åtta intervjuer 

med informanter från målgruppen. Kommunrepresentanterna arbetar på hemtjänsten och är 

ansvariga för broschyren. De kontaktades via mail och intervjun utfördes på hemtjänstens 

kontor. Innan intervjuns början fick de läsa igenom, samt skriva på ett informationsbrev 

som informerar om undersökningen och dess behandling av materialet (se bilaga 3). 

Intervjun spelades in och transkriberades.  

Undersökningens informanter bestod av fyra kunder av Strängnäs kommunala 

hemtjänst och fyra anhöriga till hemtjänstkunder. Jag kontaktade informanterna via telefon 

efter att de av kommunen blivit tillfrågade om de ville delta i min undersökning. 

Intervjuerna skedde sedan hemma hos informanterna eller på hemtjänstens kontor. Innan 

varje intervju fick informanterna skriva på ett informationsbrev om undersökningen (se 

bilaga 4) för att inga missförstånd skulle kunna uppstå. Därefter lät jag informanterna titta 

igenom varje broschyr och ställde sedan öppna frågor om deras åsikter. Varje intervju 

spelades in och transkriberades för att lättare kunna analyseras. Urvalet av informanter 

utfördes av Strängnäs kommun, då hemtjänstens tystnadsplikt kräver sekretess kring vilka 

som kommer i kontakt med och som anlitar hemtjänsten. De anhöriga var till majoriteten 



 

14 
 

medelålders kvinnor, där bara en informant var man. Deras åldrar varierade mellan 45–65. 

Kunderna var endast av kvinnligt kön i åldrarna 70–85. Mina preferenser som framfördes 

till kommunen var att informanterna helst skulle tillhöra olika samhällsklasser, samt gärna 

ha skilda bakgrunder, då det ger en bättre representation av hur människor i allmänhet kan 

uppfatta broschyrerna. 

3.2 Etiska beslut 

För att intervjuerna skulle kunna utföras på ett etiskt korrekt sätt fick kommunen avgöra vilka 

av kunderna som var tillräckligt friska för att intervjuas. Då forskaretiken kräver anonymitet för 

informanterna har jag valt att ge fingerade namn både till kommunrepresentanterna och till de 

personer som informanterna själva pratar om i intervjuerna. Informanterna benämns endast som 

kund eller anhörig med tillhörande siffra för att behålla deras anonymitet. Alla intervjuer 

spelades in och transkriberades, dock kommer de att raderas så snart undersökningen är över 

för att undvika att materialet sprids vidare till någon annan. 

3.3 Trovärdighet 

Framställningen av undersökningens material kan ha påverkats både positivt och negativt av 

att informanterna är så få i antalet, samt att alla informanter har tidigare erfarenheter av 

hemtjänsten. Dessa erfarenheter skulle möjligen kunna påverka deras åsikter om broschyrerna 

och därigenom minska undersökningsresultatets trovärdighet. Trovärdigheten skulle 

eventuellt även kunna påverkas av att det bara fanns en man bland informanterna – männens 

åsikter var på så sätt underrepresenterade. 
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4 Resultat 

Resultatet är indelat i tre delar med flera underavsnitt. Den första delen berör framställningen 

av den nya broschyren och den andra delen informanternas åsikter om broschyrernas helhet, 

lättläslighet och bilder. Slutligen tas förbättringsförslag av informanterna upp, samt en 

sammanfattande del av broschyr 1s svagheter och styrkor.  

4.1 Den nya broschyren 

Denna del är uppdelad i tre avsnitt: ett om de ansvariga för broschyr 1s åsikter och ett om de 

textanalyser jag utförde innan framställningen av den nya broschyren. Till sist följer en 

redogörelse av hur jag gick tillväga vid själva framställningen.   

4.1.1 Kommunrepresentanternas åsikter 

Jag började framställa den nya versionen genom att intervjua två kommunrepresentanter som 

är ansvariga för den befintliga broschyren. Jag har valt att ge dem de fingerade namnen 

Ingrid och Anna. Ingrid beskrev broschyren som tråkig och menade att det syntes att bilderna 

är gamla. Kommunrepresentanterna förklarade dessutom att många av människorna på 

bilderna inte längre är kvar på hemtjänsten, vilket även gör bilderna inaktuella. De var 

överens om att informationen som togs upp i broschyren inte alltid var relevant eller 

intressant för blivande kunder. De tyckte heller inte att den kommunala hemtjänsten 

presenterades på ett tillfredsställande sätt, utan sa att de inte skulle ha anlitat deras hemtjänst 

utifrån broschyren. 

Broschyren är förvirrande, tyckte de två kommunrepresentanterna. De menade 

att namn och telefonnummer tas upp utan att det förklaras vilka dessa personer är. 

Även att det är tre enheter från samma hemtjänst som det handlar om, ansåg Ingrid och 

Anna kan vara svårförståeligt då detta inte konkret framgår i texten. Språkriktigheten 

ansåg kommunrepresentanterna var bristfällig och mycket av informationen snabbt 

inaktuell. 

Ingrid och Anna hade dock inte bara negativa åsikter om broschyren. De tyckte 

exempelvis att typsnittet var lättläst och att texten enkelt gick att få en överblick över. 

Att kontaktmannaskapet togs upp ansåg de också vara positivt. För att broschyren ska 

kunna förbättras, tyckte kommunrepresentanterna att den bör fokusera på hemtjänstens 

vision, utbildning och erfarenhet. De gav även förslag på att fetmarkera det viktigaste i 
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texten, samt att inte fokusera för mycket på information som skulle kunna avskräcka 

vissa kunder. 

”Man berättar om saker som kanske inte är speciellt intressanta för kunden 

eller kundens anhöriga.” – Inga. 

”[Bilderna] är helt inaktuella och gamla. Det är ju personal som liksom inte ens 

finns kvar och vet det sjutton om alla ens lever idag.” – Anna. 

”Skulle jag välja från broschyren, då skulle jag ju inte ta kommunal hemtjänst för 

det finns inget här som säger ’Det här vill vi’.” – Inga. 

”Då är det nog viktigare att man pratar om kontaktmannaskapet, att det är något som är 

värdefullt för dig som behöver hemtjänst. Det är ju viktigt att veta att man kan få en 

kontaktperson som man kan skapa en relation till, som ska ta tillvara på mina intressen, 

stötta och hjälpa mig.” – Anna. 

Kommunrepresentanterna menade att texten ser ut som den gör för att hela texten 

inte har uppdaterats kontinuerligt, utan kommunen har bara bytt ut den inaktuella 

informationen allteftersom. Detta förklarade Ingrid berodde på tidsbrist. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att både Anna och Ingrid var negativa till textens 

utformning och språk. De upplevde inte texten som tillräckligt marknadsförande och att 

informationen ibland var överflödig, men även otillräcklig på vissa ställen. Dock ansåg de 

två kommunrepresentanterna att broschyren var relativt överskådlig och typsnittet lättläst.  

4.1.2 Textanalyser 

Jag använde mig av två analyser i mitt material, vilka båda är hämtade från Hellspong (2001). 

Den ena bestod av en läsbarhetsanalys (se bilaga 5), där jag studerade huruvida den befintliga 

broschyren var anpassad för sin målgrupp, både till innehåll och utseende. Den tar fasta på 

lässituationen, textens grafiska form, språket, innehållet, samt dess funktion. Den andra 

textanalysen var en värderande analys (se bilaga 5), som jag använde för att kunna granska 

broschyrens kvalitet. Analysen består av en granskning av följande aspekter: textens 

förutsättningar, upplägg, trovärdighet, begriplighet, engagemang och socialitet.  

Utifrån dessa textanalyser kunde jag utröna vilka svagheter och styrkor som broschyr 1 

hade och därigenom få en överblick över vad som behövde förändras.  
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4.1.3 Framställningen av den nya broschyren 

Utifrån kommunrepresentanternas åsikter, läsbarhetsanalysen och den värderande analysen 

skapade jag en ny version av broschyren (se bilaga 2). Det första jag fokuserade på var hur jag 

skulle kunna sänka svårigheten på texten. Jag utgick från Lundberg och Reichenbergs forskning 

(2008) och förkortade därför ner texten, samt växlade mellan långa och korta meningar. Att 

korta ner och ha det viktigaste först i texter som ska läsas på skärm är enligt Holsanova 

(2004:17) en god idé, då människor sällan läser dessa texter från början till slut. Jag förklarade 

främmande ord (till exempel ”tystnadsplikt”), då Lundberg och Reichenberg (2008:41) menar 

att det kan göra texten mer lättläst. Enligt forskarna (2008:32) kan även ett du-tilltal och 

användning av vi i en text skapa gemenskap med läsaren. Detta utnyttjade jag i framställningen 

av den nya broschyren.  

Jag såg även till att låta företaget bakom texten synas genom att inte använda mig av 

passiva verbsatser, vilket Rahm och Olsson (2009:34) menar kan gömma avsändaren. Istället 

använde jag mig av aktiva verbsatser och berättade tidigt vilka som står bakom texten. Nyström 

Höög (2006:90) beskriver en god rubrik som självbärande, där den inte behöver sin kontext för 

att förstås. Denna aspekt var svårare att utnyttja, då kommunen ville ha kvar rubrikerna från 

broschyr 1, vilka alla inte är helt självbärande eller rättvisande för vad som komma skall.  

Eftersom äldre människor kan behöva en större teckenstorlek (Connolly, 1998:45), 

förstorade jag bokstäverna från 11,5 punkter till 12. Då kontrasten mellan färgen på bokstäverna 

och dess bakgrund även är viktig för människor med försämrad syn (Connolly, 1998:53), valde 

jag att använda mig av svarta bokstäver mot vit bakgrund. Typsnittet jag valde för brödtexten är 

sanserifen Calibri, eftersom Bergström (2016:135) menar att antikvornas seriffer har en tendens 

att förvränga bokstäverna vid läsning på skärm och därigenom försvåra läsningen.  

Då Holsanova, Holmberg och Holmqvist (2009:1 224) menar att tydliga hierarkier i 

texten underlättar läsningen för läsaren, använde jag mig av element som enligt Coates och 

Ellison (2014:58) skapar hierarki: större storlek och tjockhet på rubriker, samt bilder. Jag valde 

också att använda mig av bilder eftersom de enligt Gustafsson (2013:25) kan sprida information 

även till analfabeter och de som inte kan textens språk.  

När det kommer till bilderna, var min önskan att skapa sådana som inte skulle bli 

inaktuella efter bara någon månad, utan kunna användas en längre tid. Jag skapade därför 

synekdokebilder, där delen får stå för helheten (Bergström, 2016:164–165). I detta fall var delen 

fyra medarbetare inom hemtjänsten som fick stå för hela kommunens hemtjänst. Bilderna är 

både informativa och explikativa, då de förutom att ge information om vad hemtjänsten kan 
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hjälpa sina kunder med, även ger iakttagaren en känsla (Bergström, 2016:161). Genom dessa 

bilder gjorde jag broschyren mer personlig då bilder på människor i reklamtexter kopplas ihop 

med produkten ifråga, enligt Björkvall (2003:165–166).  

4.2 Informanternas åsikter 

I detta avsnitt presenteras informanternas åsikter utifrån olika teman: helhetsbedömning, 

lättillgänglighet, bilder och förbättringsförslag. Informanterna kallas för A eller K beroende 

på vilken informantsgrupp de tillhör. K står för Kund och A för Anhörig. De får även en 

siffra för att kunna skiljas åt. Broschyr 1 är den befintliga versionen och broschyr 2 den nya 

(se bilaga 1 och 2). 

4.2.1 Helhetsbedömning 

I denna del redogör jag för informanternas helhetsbedömningar av de två broschyrerna. 

Tabell 1 visar vilken broschyr som vilka informanter föredrog. 

 

Tabell 1; Vilken broschyr föredrog informanterna? 

 

Informant: Föredrog broschyr nr: 

K1 2 

K2 1 

K3 2 

K4 2 

A1 1 

A2 2 

A3 1 

A4 2 

 

Som vi kan se utifrån tabell 1, föredrog fem av informanterna den nya versionen av 

broschyren och tre den befintliga (se bilaga 1 och 2). Åsikterna var på så sätt nästintill 

jämnt fördelade mellan informanterna. 

När det gäller det rent visuella var åsikterna blandade. Informant A1 upplevde båda 

broschyrernas layouter som tilltalande och lättförståeliga, medan informant K4 och A2 

endast tyckte att det stämde i broschyr 2. Informant K4 upplevde till exempel att vissa 

textdelar i broschyr 1 borde vara fetmarkerade. Rubriceringen i broschyr 2 menade dock 

informant A2 kändes tillfredsställande. Informant A3 tyckte att första sidan av broschyr 2 
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var alldeles för tung för att kunna fånga läsarnas intresse. Informant A1 uppgav sig däremot 

inte uppleva någon större skillnad på de två broschyrerna, varken visuellt eller språkligt. 

Även informant A3 tyckte att språket kändes lika i båda och påpekade dessutom att 

texterna upplevdes som upprepande. Informant K3 hade föredragit ett enklare språk i båda 

broschyrer. 

Åsikterna skiljer sig även åt när det kommer till informationen i de olika 

broschyrerna. Informant K1 tyckte till exempel att det saknades uppgifter kring hur man ska 

gå tillväga för att få hemtjänst beviljad, vem man ska ringa och vad det kan kosta, medan tre 

andra informanter menade att båda broschyrerna innehöll tillräckligt med information. En 

aspekt som alla informanter var överens om var att Strängnäs kommunala hemtjänst gav ett 

pålitligt och professionellt intryck med båda broschyrer. Informant A3 påpekade dock att 

intrycket försämrades lite i broschyr 1 där statistiktabellen saknar källa och personalens 

språkkunskaper radas upp. Informanten menade att uppgifterna snabbt blir inaktuella då 

säkert inte många på enheterna talar swahili och om de personerna skulle sluta, skulle 

informationen bli felaktig. Hen tyckte dessutom att uppradningen av språkkunskaper kunde 

verka uteslutande för de människor som inte talar just de språken. Informant K1 ansåg 

däremot att det var ett gott val att ha med alla språk. Informant A2 föredrog informationen 

om språkkunskaperna i broschyr 2. Tabellen i broschyr 1, menade informant K4 kändes 

utpekande mot de olika enheterna, speciellt mot de med lägre siffror. 

Hälften av informanterna ansåg att båda broschyrerna var tillräckligt 

marknadsförande för att möjliga intresserade borde vilja anlita den kommunala 

hemtjänsten, även om de intresserade ifråga inte hade haft någon erfarenhet av Strängnäs 

hemtjänst tidigare. Informant K2 tyckte dock att något saknades för att hen skulle känna sig 

lockad till att anlita Strängnäs kommuns hemtjänst bara utifrån broschyrerna. Utöver detta 

ansåg informant A2 och A4 att kontinuitetsuppgifterna i de båda broschyrerna kan verka 

avskräckande, då de visar att kunderna kan få många olika människor som hjälper dem i 

hemmet. 

”Det jag fortfarande saknar är hur jag får hemtjänst, vart ska jag vända mig? Vem 

ringer jag till? Vad kostar det? För det är ju trots allt en biståndbedömare som beviljar 

hemtjänst. Man kan ju inte bara ringa till kommunen och säga att man vill ha hemtjänst. Det 

tycker jag är viktigt att det finns med.” – Informant K1 om båda broschyrerna. 

”Jag tycker inte att de här procenten inte behöver vara med, för att de kan ju 

skrämma. De skrämmer ju mig som också jobbar i det här.” – Informant A2 om båda 

broschyrerna. 
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”Om det här skulle vara en broschyr som jag kan dela ut om jag kommer i kontakt 

med någon anhörig eller någon som går och funderar på det här med hemtjänst, säga ’Här 

kan du läsa, titta i den här’, då är det väldigt mycket text. Men om jag har kommit dit redan 

och känner att jag måste ha [hemtjänst] då är jag inne i en annan fas. Då kan jag ju ta till 

mig texten.” – Informant A3 om broschyr 2. 

”Jag tror nog att jag får ett intryck av att dom faktiskt hjälper till med allt, att man kan 

få hjälp med allting som man behöver.” – Informant A4 om broschyr 2. 

Vid jämförelse mellan kundernas och de anhörigas åsikter, går det att urskilja en 

mer positiv inställning till den nya broschyren hos kunderna, där endast en av de fyra 

informanterna föredrog den befintliga versionen. Hos de anhöriga var åsikterna mer skilda 

– hälften föredrog den befintliga broschyren och hälften den nya. 

Utifrån dessa resultat stämde min hypotes att majoriteten av informanterna skulle 

föredra den nya broschyren framför den befintliga, då större delen, men inte alla 

informanter föredrog broschyr 2.  

4.2.2 Lättillgänglighet 

Fem av informanterna föredrog broschyr 2, men informant K2 och A3 (som föredrog 

broschyr 1) tyckte att broschyr 1 kändes mer lättillgänglig, speciellt om läsaren förväntar sig 

den sortens information (Informant A3). Informant A1 tyckte att båda broschyrer var 

likvärdigt lättlästa. Alla informanter upplevde typsnitten i båda broschyrer som lättlästa, 

även om informant K1, K3 och K4 uppskattade broschyr 2s användande av en större 

teckenstorlek. När det kommer till rubriceringen i båda broschyrer, upplevdes broschyr 2 

som bäst. Informant K3 och K4 tyckte dessutom att broschyr 2 kändes luftigare. 

Rent innehållsmässigt tyckte informant K1 att broschyr 1 var bättre på vissa ställen. 

Informant A3 upplevde broschyrerna som förvirrande då det inte framgick tillräckligt tydligt 

att det var olika enheter på samma hemtjänst. Informanten tyckte även att broschyr 1 kändes 

tydligare på grund av användandet av en tabell. Informant A4 upplevde broschyr 1s text 

som informationstät och broschyr 2s som lite mer nedkortad. 

Informant K3 och K4 fann broschyr 2s text och språk lättare att förstå och ta till sig. 

Endast informant K2 tyckte att broschyr 1 kändes mer lättläst. Informant K3 tyckte att 

språket var för svårt i båda broschyrer och skulle vilja att facktermer förklarades på ett bättre 

sätt. Vissa av informanterna irriterade sig även på enstaka ord i texterna. Informant K1 störde 

sig på orden kund – hen hade istället föredragit brukare – och genomförandeplan eftersom 



 

21 
 

det enligt hen låter för tekniskt. Informant K4 irriterade sig istället på upprepningen av 

kommun och kommunal, vilka ofta förekommer i samma mening. 

”[Den andra broschyren] var också luftigare att läsa. Och det är naturligtvis bra för 

vem som helst. Ju äldre vi blir, ju sämre vi ser. Så det är ju självklart.” – Informant K4 om 

broschyr 2. 

”Här är det precis lagom text under bilderna. Det blir inte så jobbigt att läsa. Som 

den här texten skulle man kanske kunna göra lite större, eftersom det är så lite text.” 

Informant A2, först om broschyr 2 och sedan om broschyr 1. 

Kunderna och de anhörigas åsikter var relativt lika när det kommer till de två 

broschyrernas lättläslighet. Hos kunderna föredrog tre av de fyra informanterna broschyr 

2 och hos de anhöriga två av fyra, varav en informant tyckte de två broschyrerna var 

likvärdiga. 

4.2.3 Bilder 

I den här delen tas informanternas åsikter om bilderna upp (se bilaga 1 och 2) och i Tabell 2 

kan vi se vilken broschyrs bilder vilka informanter föredrog. 

 

Tabell 2; Vilka bilder föredrog informanterna? 

 

Informant Föredrog bilderna i broschyr nr: 

K1 2 

K2 1 

K3 2 

K4 1 

A1 1 

A2 2 

A3 1 

A4 2 

 

 

Tabell 2 visar att hälften av informanterna föredrog bilderna i broschyr 1, medan andra 

hälften föredrog de i broschyr 2. Precis som i helhetsbedömningen är åsikterna jämnt 

fördelade även i denna del. De som föredrog broschyr 1s bilder, menade att det var på grund 

av att de kanske kände igen någon av de på bilderna, kan se vem och hur många som arbetar 

på vilken enhet, samt att människorna på gruppbilderna ser trevliga ut. Informant A3 menade 
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att hen skulle kunna påverkas att välja den kommunala hemtjänsten om hen såg någon i 

broschyren som hen kände igen, vilket det finns en större chans för i broschyr 1s gruppbilder 

än i broschyr 2s porträttbilder. Hen menade dock att mängden människor på bilderna skulle 

kunna avskräcka vissa eftersom det visar på att det kan vara många medarbetare som kommer 

hem till kunden. Samtidigt tyckte informanten att det även skulle kunna ses som en garanti på 

att man som kund alltid kan få hjälp.  

Två av de som föredrog broschyr 2s bilder (informant A2 och A4) menade att 

gruppbilderna i broschyr 1 är inaktuella och visar därför människor som man som kund 

troligen ändå aldrig skulle få träffa. Fördelarna med broschyr 2 som informanterna tog upp 

var bland annat att bilderna visar på vad hemtjänsten kan hjälpa till med, känns mer familjära 

och varma i sitt uttryck, samt är en bra representation av enheternas arbete. Informant K4 

tyckte dock inte att bilderna i broschyr 2 gav hen någonting och informant A4 saknade en 

bild på omvårdnadsarbetet som hemtjänsten också utför. Informant A1 hade föredragit att ha 

både porträttbilder och gruppbilder för att ge en så god helhetsbild av enheterna som möjligt. 

”Det är bra att man vet vilka som jobbar i vilka områden.” – Informant A1 om 

broschyr 1s bilder. 

”De ger mig ingenting, de här. Det är som vilken illustration som helst.” – Informant 

K4 om broschyr 2s bilder. 

”Det är färg, det är glada bilder. Jag blir glad utav de här. Men då kanske inte 

gruppbilderna behövs när det är såhär trevliga bilder. För det är klart, det är många som 

börjar och slutar.” – Informant A2 om broschyr 2s bilder. 

”Just med tanke på de här gruppbilderna… Om man vill vara riktigt elakt kan man ju 

säga att det är ju så många och det kommer att komma olika varje gång. Man kan också se 

det så. […] Jag skulle nog tolka att man ser att det är många personer som att det är en 

garanti för att jag kommer att få hjälp.” – Informant A3 om broschyr 1s bilder. 

”Jag tycker nog att de här bilderna är bra för att de visar hemtjänstens vardag.” 

– Informant A4 om broschyr 2s bilder. 

Precis som hela informantgruppens åsikter är jämnt fördelade i hälften, gäller 

detsamma i kund- och anhöriggruppen där två i grupperna föredrog bilderna i broschyr 1 och 

två dem i broschyr 2. 
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4.2.4 Förbättringsförslag 

Flera av informanterna kom med förbättringsförslag på broschyrerna, vilka tas upp i 

detta avsnitt. Rent generellt ville informant K4 se bättre rubricering i båda broschyrer 

och informant A1 ha både gruppbilder och bilder där medarbetare utför arbetsuppgifter i 

broschyrerna. Informant K1 hade velat se ett stycke med snabba fakta om hemtjänsten – 

vart man vänder sig, vad det kostar, samt hur man själv som kund kan behöva anpassa 

sig. Hen ville att det skulle finnas mer information i broschyrerna om att kunden måste 

vara beredd på förändringar i hemmet och att texterna borde lägga mer fokus på 

personalens flexibilitet och problemlösningsförmåga. Informanten tyckte dessutom att 

statistiken var onödig och informant A2 tyckte detsamma om kontinuitetsdatan som 

beskriver hur många medarbetare en kund får hjälp av i månaden, då den kan verka 

avskräckande. 

När det kommer till språkliga aspekter ville informant K3 se ett vardagligare språk i 

broschyrerna där också facktermer förklaras. Även ordvalen i texterna var något som 

påpekades av tre informanter. Informant K1 ville till exempel att texterna skulle använda 

brukare istället för kund, då hen associerar ordet kund med butiker. Hen tyckte även att 

broschyrerna borde använda kontaktperson istället för kontaktpersonal, samt byta ut 

genomförandeplan till något enklare ord. Informant K4 hade föredragit om orden kommun 

och kommunal inte användes i samma mening, då hen upplevde det som tjatigt. Informant 

A3 tyckte att det var förvirrande att varje hemtjänstenhet hette ungefär samma sak och 

skulle därför uppskatta om uppdelningen gjordes tydligare genom att använda sig av namn 

som lag [siffra] eller team [siffra]. Informanten tyckte även att varken uppradningen av 

språkkunskaperna i broschyr 1 eller broschyr 2s ”vi talar flera språk” var tillfredsställande. 

Hen skulle istället vilja se ett mellanting där fokus ligger på att språken utgör en 

förutsättning för ett lyckat samarbete. 

4.3 Den befintliga broschyrens starka/svaga sidor  

Sammanfattningsvis tyckte informanterna att den befintliga broschyrens starka sidor var att 

den gav ett pålitligt intryck och att hälften av dem upplevde broschyr 1 som tillräckligt 

marknadsförande. Tre informanter tyckte att den innehöll lagom med information och 2 

informanter (K2 och A3) tyckte dessutom att den kändes mer lättillgänglig än broschyr 2. Alla 

informanter höll med om att broschyren hade ett typsnitt som var lättläst och hälften föredrog 

även broschyr 1s bilder över broschyr 2s. Informant K1 upplevde innehållet i denna broschyr 
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mer tillfredsställande än i broschyr 2 och informant A3 uppskattade användningen av tabeller. 

Informant K2 tyckte dessutom att broschyr 1 kändes mer lättläst än broschyr 2.  

Den befintliga broschyrens svaga sidor var enligt informanterna layouten som 2 

informanter tyckte var svårförståelig. Informant K4 ansåg dessutom att det saknades 

fetmarkeringar i texten och 2 informanter hade föredragit ett enklare språk. En informant 

saknade viss information och informant A3 ansåg att statistiken utan källa försämrar 

hemtjänstens trovärdighet. Informant K4 menade att statistiken dessutom pekar ut de enheter 

med lägre siffror som sämre. Två informanter (A2 och A4) upplevde kontinuitetsdatan som 

avskräckande och två andra informanter (K3 och K4) ansåg att broschyr 1 hade ett svårare 

språk än broschyr 2. Utöver dessa försämrande egenskaper beskrev även informant A2 och 

A4 broschyr 1s bilder som inaktuella.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel presenteras en diskussion uppdelad i två delar – en resultatdiskussion och 

en metoddiskussion. 

5.1 Resultatdiskussion 

Härefter följer en diskussion om undersökningens resultat utifrån mina frågeställningar 

som togs upp i uppsatsens inledande del. 

5.1.1 På vilket sätt kunde jag förbättra den befintliga broschyren?  

För att ta reda på hur jag skulle kunna förbättra den befintliga broschyren utförde jag en 

intervju med de ansvariga för den befintliga broschyren. Kommunrepresentanterna Anna och 

Ingrid beskrev broschyren som dåligt utformad och inte tillräckligt marknadsförande för att 

uppfylla sitt syfte. De ansåg att språkriktigheten brast och att informationen växlade mellan att 

vara överflödig och otillräcklig. Det som de tyckte var positivt med broschyren var dess 

relativt lättöverskådliga layout och lättlästa typsnitt.  

Utöver intervjun använde jag mig av två textanalyser – en läsbarhetsanalys och en 

värderande analys (Hellspong, 2001). Läsbarhetsanalysen resulterade i kunskap om hur läsbar 

den befintliga broschyren är. Min slutsats av denna analys blev att broschyren är relativt läsbar 

på grund av dess grafiska utseende och grammatik, men kräver en större motivation av dess 

läsare då texten är informationstät. Den värderande analysen värderar en texts kvalitet och 

utifrån den kunde jag dra slutsatsen att texten har en röd tråd, samt är relativt lättöverskådlig. 

Broschyren hade dock brister i form av facktermer som inte förklaras och textdelar som inte är 

logiskt placerade.  

Utifrån dessa analyser, denna intervju och bakgrundens litteratur skapade jag sedan en 

broschyr som enligt mig var bättre än den befintliga. Jag känner dock att jag hade kunnat göra 

en bättre version om jag hade haft mer tid på mig, då den jag skapade liknar den befintliga och 

innehåller en viss mängd slarvfel.  

5.1.2 Vilka är den befintliga broschyrens starka/svaga sidor enligt 

informanterna? 

Den befintliga broschyrens starka sidor bestod enligt undersökningens resultat av att alla 

informanter förutom en ansåg att texten innehöll en tillfredsställande mängd med 

information som inte lämnade obesvarade frågor efter avslutad läsning. Broschyr 1 gav 
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informanterna även ett pålitligt och professionellt intryck, samtidigt som den var tillräckligt 

marknadsförande för att eventuella intresserade borde överväga att anlita hemtjänsten. 

Broschyren ansågs även vara lättillgänglig och lättläst, med ett läsligt typsnitt och en tydlig 

tabell. Att broschyren betraktades som lättläst skulle kunna bero på att den undviker passiv 

form, samt växlar mellan långa och korta meningar, vilket enligt Lundberg och Reichenberg 

(2008:8) ökar lättläsligheten. Att använda sig av bilder, vilket broschyrerna gör, är enligt 

Gustafsson (2013:25) en god idé då de är kulturöverskridande och kan sprida information till 

alla, oavsett om man kan språket eller inte. Informanterna uppskattade å ena sidan broschyr 

1s gruppbilder då de skulle kunna känna igen någon av medarbetarna, samtidigt som de fick 

en inblick i hur många som arbetar inom varje enhet. Å andra sidan menade flera 

informanter att gruppbilderna snabbt blir inaktuella då hemtjänstens personalstyrka ofta 

förändras och att antalet medarbetare på bilderna kan avskräcka.  

Den befintliga broschyrens layout ansågs vara svårförståelig och ha en bristande 

rubricering. Rubricering och visuell hierarki hjälper läsaren att finna läsvägar, menar 

Holsanova, Holmberg och Holmqvist (2009:1 224) och därför kan det i ett bristande fall 

som broschyr 1 göra att läsaren tappar intresset. Språket i broschyren betraktade 

informanterna som för komplicerat och upprepande. De efterfrågade förklaringar av 

facktermer och ett mer vardagligt uttryck. Pålitligheten försämrades av att statistiken i 

broschyrens tabeller saknade källa. Moult m.fl. (2004:166) menar dock att information 

gärna får bygga på vetenskapliga fakta, då det underlättar läsningen. Broschyren ansågs 

också mindre pålitlig av att medarbetarnas språkkunskaper radades upp på ett sätt som gör 

att informationen snabbt blir inaktuell och kan verka uteslutande för vissa. Vissa textdelar 

ansågs vara onödiga och påverka broschyren negativt – statistiktabellerna kan verka 

utpekande mot de enheter med sämre resultat, kontinuitetsdatan kan lätt avskräcka kunder 

och enhetsuppdelningen kan förvirra, vilken dessutom inte förklaras någonstans i 

broschyren. 

5.1.3 Vad anser informanterna om den nya broschyren jämfört med 

den befintliga? 

Resultatet visar på att mer än hälften av informanterna föredrog den nya versionen av 

hemtjänstbroschyren, då den hade en mer tilltalande och lättförståelig layout, med mer luft 

mellan styckena. Som tidigare nämnt beskriver Connolly (1998:45–53) hur äldre människor 

behöver större storlek på bokstäverna för att kunna läsa lika bra som unga. Det är därför ingen 
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överraskning att informanterna uppskattade den större storleken på typsnittet. Informanterna 

ansåg rubriceringen vara tillfredsställande och informationen tillräcklig. Informanterna tyckte 

emellertid att förstasidan innehöll för mycket text och gav på så sätt en tung känsla, att 

språket var upprepande och för komplicerat för sitt syfte, samt att förklaringar av facktermer 

saknades. De menade dock att språket i broschyr 2 var lättare att förstå än det i broschyr 1. 

Detta skulle kunna bero på att den innehåller färre långa substantiv, har ett personligt tilltal 

och är kortare än den befintliga broschyren, vilket Lundberg och Reichenberg (2008) menar 

kan öka lättläsligheten. Att en text som kanske ska läsas på skärm är kort är enligt Holsanova 

(2004:17) positivt, då många inte läser texter från början till slut på nätet. Att språket i 

broschyr 2 var lättare att förstå skulle även kunna vara på grund av att broschyr 2 börjar med 

allmän information och sedan går vidare till mer detaljerad. Detta stämmer med Rahm och 

Olssons (2009:33) upplevelse av myndighetstexter, vilket därför möjligen skulle kunna ses 

som ett typiskt genredrag och därigenom uppfylla läsarnas förväntningar. 

Den nya broschyren ansågs ge ett pålitligt och professionellt intryck, vara tillräckligt 

marknadsförande trots avsaknaden av direkta budskap, vilket McQuarrie och Phillips 

(2005:17) menar kan vara mer effektivt än indirekta. Informanterna tyckte även att broschyr 

2 var mer lättläst än originalversionen. Kontinuitetsdatan avskräckte även i denna broschyr 

och enhetsuppdelningen fortsatte att förvirra informanterna. Broschyr 2 ansågs däremot vara 

mindre informationstät än broschyr 1 och hade enligt en informant bättre information om 

medarbetarnas språkkunskaper, då de inte fick allt fokus. Gruppbilderna saknades av många 

av informanterna då de gärna ville kunna se vilka som arbetar och om det är någon de känner 

som jobbar i deras enhet. Bilderna i broschyr 2 ansågs dock ge ett varmare och mer familjärt 

intryck, samtidigt som de visar vad man som kund kan få hjälp med av hemtjänsten. 

Överlag verkade informanterna föredra broschyr 2 med sitt lättare språk, kortare text 

och bättre rubricering, vilket var min förhoppning och hypotes. Dock hade jag förväntat mig 

att fler skulle föredra den nya broschyren.  

5.2 Metoddiskussion 

Som jag tidigare nämnt bestod metoden av att den befintliga broschyren analyserades och 

kritiserades av dess ansvariga i form av en intervju, samt att en ny version framställdes baserat 

på analysen och kommunrepresentanternas åsikter. Den nya och den befintliga broschyren 

jämfördes sedan av informanter som Strängnäs kommun valt ut, där fyra av dem var 

hemtjänstkunder och fyra anhöriga till hemtjänstkunder. För att underlätta de åtta 
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informanternas analys av broschyrerna ställde jag öppna frågor och spelade även in 

intervjuerna. Vidare transkriberades intervjuerna, samt analyserades. Metoden var inte för 

tidskrävande, men gav samtidigt insikt i hur målgruppen skulle kunna uppfatta broschyrerna. 

Intervjuerna utfördes på platser som informanterna själva valt och var bekväma med och de 

fick även så mycket tid de själva kände att de behövde. Informanterna var dessutom i rätt 

åldrar för att kunna representera broschyrernas målgrupp. De anhöriga glömdes inte bort, utan 

fick tillge sina åsikter om broschyrerna, vilket jag anser kan vara av stor vikt då det ofta är de 

anhöriga som hjälper sina släktingar att skaffa hjälp i hemmet. Metoden var även god i det att 

den både bestod av textanalyser av den befintliga broschyren, samt av intervjuer, då bara det 

ena av dessa alternativ hade gett en sämre översikt av broschyrernas kvalitet. 

Om jag skulle fått tillfälle att göra om denna undersökning av kommunens 

hemtjänstbroschyr hade jag studerat andra hemtjänstföretags broschyrer innan jag framställde 

den nya broschyren. Detta för att få en bättre bild av vad som förväntas av en broschyr om 

olika hemtjänstutförare i en kommun. Jag hade även avsett mer tid till att skapa den nya 

broschyren, då jag inte kände mig nöjd med den då det var dags för intervjuerna. En större 

informantgrupp hade även gett en större insikt i den stora massans åsikter och inte bara dessa 

åtta personers, dock var detta inte genomförbart med tanke på tidsbegränsningen. Metoden 

innebar dessutom att människor som redan hade egna erfarenheter och kopplingar till 

Strängnäs kommuns hemtjänst fick uttrycka sina åsikter, när broschyrens målgrupp 

egentligen till stor del består av människor utan någon större kännedom om organisationen. 

Metoden brast även i det att många av informanterna inte var vana vid att analysera texter och 

därför hade svårt för att motivera sina åsikter. Utöver detta hade det underlättat för 

informanterna om de fått tillgång till de två broschyrerna ett tag innan intervjuerna 

genomfördes, då de nu bara hann ge varje broschyr en snabb genomläsning innan de 

förväntades kunna ge konstruktiv kritik.  

Som tidigare nämnts fick de ansvariga för den befintliga broschyren uttrycka sina 

åsikter om den i en intervju innan jag framställde en ny version. Frågan är huruvida deras 

åsikter var partiska då de själva var ansvariga för broschyren och på så sätt kan ha varit en 

aning självkritiska. Emellertid var det Ingrid och Anna som ville förändra broschyrens 

utformning och jag skulle därför inte ha kunnat gå till någon annan för att få reda på vad de 

tycker behöver ändras i texten. Jag hade dock min textanalys att gå efter för att även kunna se 

broschyrens positiva egenskaper. 

Frågor som dök upp under undersökningens gång var bland annat varför åsikterna var så 

jämnt fördelade mellan informanterna, om fördelningen hade sett annorlunda ut med fler 
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informanter, samt hur informanternas egna erfarenheter av hemtjänsten kan ha påverkat deras 

syn på broschyrerna. När det kommer till fördelningen, skulle jämnheten dels kunna bero på 

att informanterna var så pass få, men även på att broschyrerna är relativt lika varandra och 

innehåller texter där endast enstaka aspekter skiljer dem åt. Fördelningen skulle med stor 

sannolikhet se annorlunda ut med ett större antal informanter, eftersom det då finns fler 

åsikter som spelar in. Informanternas egna erfarenheter av hemtjänsten kan även ha påverkat 

deras syn på broschyrerna i form av att ge dem en extra positiv/negativ syn på broschyrerna 

eller visa en större uppskattning inför den äldre versionen då de hade sett den förut. Deras 

erfarenheter skulle eventuellt kunna få informanterna att uppfatta de två broschyrerna på ett 

mer negativt sätt, om de hade en negativ generell bild av hemtjänsten. Att de kanske kände 

igen vissa av människorna på bilderna i den befintliga broschyren kan också ha påverkat 

informanternas övergripande uppfattning om broschyrerna. Enligt Nicklin (2009:38) 

uppskattas enkla illustrationer mer än fotografier i patiensinformationsutskick, vilket kanske 

hade varit att föredra i detta fall då ingen kund skulle ha kunnat påverkas av huruvida hen 

känner medarbetarna på bilden eller inte. 

6 Vidare forskning  

Trots att hemtjänsten är en stor verksamhet som de flesta människor troligen kommer i kontakt 

med någon gång under sitt liv, finns det inte mycket forskning kring dess informationsutskick. 

Efter att ha utfört min egen undersökning skulle jag vilja att framtida forskning utreder hur 

man lättast når äldre människor med information om hemtjänsten och om deras åsikter om vad 

som känns lockande i en text skiljer sig från yngre människors. Det skulle även vara intressant 

att undersöka hur informationsutskicken skiljer sig kommuner emellan, samt hur de skiljer sig 

mellan kommunala och privata hemtjänstutförare. 
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Bilaga 2 – Broschyr 2  

Strängnäs kommuns hemtjänst 
 

 

Strängnäs kommuns hemtjänst består av fyra enheter – Malmby, Tosterö, Vårfruberga och 

MÅS (Mariefred, Åker, Länna och Stallarholmen). Det som avgör vilken enhet som tar hand 

om just dig är var i Strängnäs kommun du bor. 
 

Detta vill vi med vår hemtjänst 

Strängnäs kommunala hemtjänst är det kommunala alternativet för dig som behöver hjälp 

i hemmet. Vi strävar efter att du som kund hos oss ska känna dig nöjd och trygg. Därför är 

vår vision att utföra tjänster som präglas av god kvalitet, kunskap och glädje. Vi värderar 

din frihet högt och du får därför möjligheten att vara med i besluten kring din hemtjänst. 
 

Kontaktpersonal 

Vi arbetar aktivt för att antalet personer som hjälper dig i hemmet ska vara så få som 

möjligt. Du kommer även att få en kontaktpersonal tilldelad till dig. Kontaktpersonalen 

ser till dina behov och ska alltid vara en person som du känner dig trygg med. 
 

Dokumentation 

Vi som arbetar hos dig har skyldighet att dokumentera det som avviker från det vi kommit 

överens om. Du har rätt att läsa all dokumentation som rör dig. Hemtjänstens personal har 

tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får berätta om vårt arbete hos dig för andra 

personer. 
 

Tjänster 

Vi arbetar bara hos dig när du är hemma och samarbetar med den 

kommunala hemsjukvården, vårdcentralerna och Specialiserad sjukvård i 

hemmet (SSIH). 
 

Synpunkter och klagomål 

Har du synpunkter och frågor kan du alltid vända dig till din kontaktperson. Vid 

klagomål eller andra synpunkter finns en blankett att fylla i. Din åsikt är viktig för oss 

eftersom de hjälper oss att bli bättre. 
 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

I en undersökning gjord av Socialstyrelsen 2016, hade hela 91 % av Sveriges äldre 

hemtjänstkunder förtroende för alla eller majoriteten av personalen. 78 % ansåg att det 

är lätt att få tag på personalen vid behov och 82 % att personalen oftast stannar 

tillräckligt länge för att hinna utföra sitt arbete. 
 

 
 
 

Härefter följer presentationer av Strängnäs kommuns hemtjänsts enheter.
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Strängnäs Malmby hemtjänst 
 

Vår personal 

Strängnäs Malmby hemtjänst består av 32 medarbetare. Våra medarbetare är 

undersköterskor och annan vårdpersonal med lång erfarenhet av vård och omsorg. Vi talar 

flera språk och vissa av våra medarbetare har fördjupad utbildning inom demens, psykiatri 

och missbruksproblematik. Vår personal bemöter dig med omtanke och ser till dina behov. 
 

Hur många medarbetare kommer att besöka dig? 

Genomsnittligt får en kund med daglig hjälp hos Strängnäs Malmby besök av 23,0 

medarbetare. 
 

Kontakt 

Adress: Kristinavägen 1, 645 80 Strängnäs 

0152-295 86 
 

Enhetschef Maja Wennerberg, e-post: maja.wennerberg@strangnas.se

mailto:wennerberg@strangnas.se
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Strängnäs Tosterö hemtjänst 
 

Vår personal 

Strängnäs Tosterö hemtjänst består av 28 medarbetare. Våra medarbetare är 

undersköterskor och annan vårdpersonal med lång erfarenhet av vård och omsorg. Vi talar 

flera språk och vissa av våra medarbetare har fördjupad utbildning inom demens, psykiatri 

och missbruksproblematik. Vår personal bemöter dig med omtanke och ser till dina behov. 
 

Hur många medarbetare kommer att besöka dig? 

Genomsnittligt får en kund med daglig hjälp hos Strängnäs Tosterö besök av 23,0 personal. 
 

Kontakt 

Kristinavägen 1, 645 80 Strängnäs 

0152-295 86 

0152-295 91 
 

Enhetschef Maja Wennerberg, e-post: maja.wennerberg@strangnas.se 

Enhetschef Hannele Ekman, e-post: hannele.ekman@strangnas.se

mailto:wennerberg@strangnas.se
mailto:ekman@strangnas.se
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Strängnäs Vårfruberga hemtjänst 
 

Vår personal 

Strängnäs Vårfruberga hemtjänst består av 38 medarbetare. Våra medarbetare är 

undersköterskor och annan vårdpersonal med lång erfarenhet av vård och omsorg. Vi talar 

flera språk och vissa av våra medarbetare har fördjupad utbildning inom demens, psykiatri 

och missbruksproblematik. Vår personal bemöter dig med omtanke och ser till dina behov. 
 

Hur många medarbetare kommer att besöka dig? 

Genomsnittligt får en kund med daglig hjälp hos Strängnäs Vårfruberga besök av 23,0 

personal. 
 

Kontakt 

Adress: Kristinavägen 1, 645 80 Strängnäs 

0152-295 91 
 

Enhetschef Hannele Ekman, hannele.ekman@strangnas.se

mailto:ekman@strangnas.se
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Strängnäs kommun (MÅS) hemtjänst 
 

Mariefred – Åker – Länna - Stallarholmen 
 

Vår personal 

MÅS hemtjänst består av 53 medarbetare. Våra medarbetare är undersköterskor och annan 

vårdpersonal med lång erfarenhet av vård och omsorg. Vi talar flera språk och vissa av våra 

medarbetare har fördjupad utbildning inom demens, psykiatri och missbruksproblematik. 

Vår personal bemöter dig med omtanke och ser till dina behov. 
 

Hur många medarbetare kommer att besöka dig? 

Genomsnittligt får en kund med daglig hjälp hos MÅS besök av 23,0 personal. 
 

Kontakt 

Solvändan 3, 647 31 Mariefred 

0152-297 51 
 

Enhetschef Aida Jakupovic, 0152-297 48 eller aida.jakupovic@strangnas.se 

Biträdande enhetschef Åse Thel Åström, 0152-297 67 eller ase.thelastrom@strangnas.se

mailto:jakupovic@strangnas.se
mailto:thelastrom@strangnas.se
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Bilaga 3 – Informationsbrev 1 
 

 
 

Information om undersökning av 

Strängnäs kommunala hemtjänstbroschyr 
 

 
 

Jag heter Elin Asplund och studerar kandidatprogrammet i språk och humaniora med 

inriktning kommunikation vid Mälardalens högskola. Härmed ber jag om ditt deltagande i en 

undersökning som kommer att vara en del av min C-uppsats. 
 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera hur Strängnäs kommuns hemtjänstbroschyr 

uppfattas av dess målgrupp och författare för att underlätta skapandet av en ny version av 

texten. 
 

Genomförande 
Genomförandet sker i form av 9 intervjuer där alla som deltar får den tid de behöver för att 

kunna besvara frågorna. Intervjuerna kommer att spelas in och ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
 

Strängnäs kommuns hemtjänst har stått för urvalet av deltagare, eftersom sekretessen hos 

hemtjänsten kräver det. 
 

Sekretess 
Jag strävar efter största möjliga sekretess i denna undersökning och låter därför inte någon 

obehörig ta del av materialet. Materialet kommer att förvaras så att det bara är tillgängligt för 

mig och min handledare. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. I sin 

publiceringsform kommer du att vara anonym. 
 

Kontakt 
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta mig på telefonnummer 073-643 38 64 

eller e-post: elin-stallationer@hotmail.com. Du kan även höra av dig till min handledare 

Håkan Landqvist på telefonnummer 070-239 77 65 eller e-post: hakan.landqvist@mdh.se. 
 

 
 
 

Ort/datum: 
 
Studentens underskrift: 

Deltagarens underskrift:

mailto:elin-stallationer@hotmail.com
mailto:landqvist@mdh.se
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Bilaga 4 – Informationsbrev 2 (förenklad version) 
 

 
 

Information om undersökning av 

Strängnäs kommunala 

hemtjänstbroschyr 
 

 
 

Jag heter Elin Asplund och studerar kandidatprogrammet i språk och humaniora med 

inriktning kommunikation vid Mälardalens högskola. Härmed ber jag dig att delta i 

en undersökning som kommer att vara en del av min C-uppsats. 
 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera hur Strängnäs kommuns 

hemtjänstbroschyr uppfattas av läsare för att lättare kunna skapa en ny version av 

texten. 
 

Genomförande 
Genomförandet sker i form av 9 intervjuer där alla som deltar får den tid de behöver för 

att kunna besvara frågorna. Intervjuerna kommer att spelas in och ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta utan att förklara 

varför och utan några negativa konsekvenser för dig. 
 

Strängnäs kommuns hemtjänst har valt ut vilka som kan delta, eftersom sekretessen 

hos hemtjänsten kräver det. 
 

Sekretess 
Jag kommer inte låta någon obehörig ta del av undersökningens material. Materialet 

kommer att förvaras så att det bara är tillgängligt för mig och min handledare. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som 

i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. I uppsatsen kommer du att vara anonym. 
 

Kontakt 
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta mig på telefonnummer 073-643 38 

64 eller e-post: elin-stallationer@hotmail.com. Du kan även höra av dig till min handledare 

Håkan Landqvist på telefonnummer 070-239 77 65 eller e-post: hakan.landqvist@mdh.se. 
 

 
 
 

Ort/datum: 

 

Studentens underskrift: Deltagarens underskrift: 

 

  

mailto:elin-stallationer@hotmail.com
mailto:landqvist@mdh.se
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Bilaga 5 - Textanalyser 

Läsbarhetsanalys 

Lennart Hellspong redogör för läsbarhetsanalysen (2001:85–91), vilken har som syfte att undersöka 

hur läsbar en text är utifrån sin målgrupps perspektiv. Hellspong beskriver även analysen som ett 

verktyg för att granska en texts lättlästhet och läslighet. Jag valde att använda denna analys för att 

den är högst relevant i ett förbättringsarbete av en text, eftersom en texts värde till stor del beror på 

dess läsbarhet. 

Lässituationen 

Texten riktar sig till en blandad målgrupp. Dels består målgruppen av hemtjänstkunderna själva, dels 

av kundernas anhöriga. Kunderna är främst äldre människor med olika fysiska och/eller psykiska 

funktionsnedsättningar, även om yngre människor med liknande problematik också förekommer i 

denna del av målgruppen. De anhöriga är vuxna människor, ofta i övre medelåldern. Kunderna kan 

tänkas vara motvilligt inställda till hemtjänst, då många äldre vill kunna sköta sina hem själva och 

ibland inte har någon sjukdomsinsikt. Eventuella synnedsättningar kan begränsa deras förmåga att 

läsa små typsnitt och en lång text skulle nog kunna trötta ut kunden. De anhöriga lär se positivt på 

Strängnäs kommunala hemtjänst, då de frivilligt har börjat läsa deras broschyr. Läsarna kan inte 

förväntas ha några större kunskaper om hemtjänsten i Strängnäs då de flesta människor inte 

intresserar sig för kommunala tjänster innan de är i behov av dem. Språkligt förväntas målgruppen 

kunna läsa svenska och ha så pass god syn att de kan urskilja bokstäver. Texten är aktuell eftersom 

den är relativt lättläst och inbjudande, vilket lockar till vidare läsning. Den är informerande, men 

förväntar sig möjligen större kunskaper inom hemtjänsten än vad målgruppen faktiskt har då den 

flera gånger använder sig av facktermer. 

Broschyrens läsmål är att få nya kunder att anlita Strängnäs kommuns hemtjänst, men även att 

informera om den kommunala hemtjänsten på ett enkelt och effektivt sätt. Jag kan tänka mig att de 

omständigheter som målgruppen möter texten under, skiljer sig mellan de olika grupperna. De 

anhöriga kommer förmodligen i kontakt med broschyren då de via internet letar efter vilken hjälp en 

äldre släkting med försämrad hälsa kan få. Sökningen sker under lugna former då den anhöriga är 

ledig, dock kan en viss stress finnas om släktingen behöver hjälp inom en snar framtid. Situationen 

kan vara annorlunda för kunden, som skulle kunna bli presenterad för texten av en av sina anhöriga. 

Kunden kanske känner sig pressad inför att tvingas ha främmande människor i hemmet eller bara 
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glad över att få hjälp med att anlita hemtjänst. Det kan också vara så att kunden, om hen fortfarande 

är tillräckligt pigg, söker upp broschyren själv. Då är omständigheterna annorlunda eftersom det inte 

lär finnas någon större motvillighet inför att läsa broschyren hos kunden och förmodligen kan hen 

läsa igenom texten i lugn och ro. De enda personerna i målgruppen som kan räkna med hjälp att 

förstå broschyren är kunden i den situationen att en anhörig visar hen texten. Det är dock osäkert om 

de anhöriga har tillräckligt stor kunskap om hemtjänsten för att kunna svara på alla frågor blivande 

kunder kan ha. 

Beroende på hur intresserad läsaren är av texten, kan hen ha olika lässtrategier. De framtida 

kunderna kanske skummar igenom texten för att de inte orkar läsa hela, medan deras anhöriga 

kanske läser varje ord. Det finns också en möjlighet att kunderna är tillräckligt motiverade för att läsa 

hela texten, beroende på deras inställning till att anlita hemtjänst. 

Textens grafiska form 

Läsningen försvåras av avsaknaden av mellanrum mellan vissa ord och efter punkt, till exempel på 

sida 1 där ”32personer” inte särskiljs med ett mellanrum. Överlag är den grafiska formen god – 

typsnittet är läsligt och tillräckligt stort för att kunna läsas utan obehag. Styckesindelningen är 

dessutom korrekt. Rubricering används på flera av sidorna, vilket gör texten lättöverskådlig och 

styckena känns inte för breda. 

På fyra av sex sidor finns bilder som lockar till sig läsarens blick. Bilderna stödjer broschyrens 

information då tre utav dem är på personalen (dock är många utav de avbildade inte längre 

anställda) och en av dem föreställer en mås, vilket knyter an till hemtjänstgruppens namn MÅS. 

Bilderna är placerade på en plats som känns naturlig och stör därigenom inte läsningen. 

Textens språk 

Broschyren innehåller ord som de flesta svenskar känner till, men som människor med 

invandrarbakgrund skulle kunna ha problem med. Exempel på detta skulle kunna vara ”demens” och 

”tillgodosedda”. En mängd långa ord finns även att hitta i texten, till exempel ”genomförandeplan”, 

”missbruksproblematik” och ”personalkontinuitet”, vilket även är ett ovanligt ord. Facktermer 

förekommer i form av till exempel ”godman” [sic!] och ”SSIH”. Dessa ord kan man inte utgå från att 

målgruppen känner till, men merparten av orden är tidigare kända även för den som inte är insatt i 

hemtjänsten. Många ord som kan anses främmande förklaras, men långt ifrån alla. Texten innehåller 

en del långa meningar, men de flesta är inte längre än en och en halv rad. De vänstertunga 
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meningarna är få och antalet bisatser är oftast inte fler än två per mening. Texten innehåller endast 

två så kallade djupa klyvningar (”så långt det är möjligt”, sida 5 och 7), vilket gör texten mindre tung. 

Vid beräkning av LIX (läsbarhetsindex) tas förutom vanliga meningar även textdelar som saknar 

punkter och liknande skiljetecken, samt nummer utan tillhörande mening med i beräkningen. För 

denna text hamnar LIX på 48, vilket innebär att det är en relativt svår text (15 är en mycket lätt text, 

60 är mycket svår). 

Referensbindningen i broschyren är god, vilket gör det lätt att följa med i leden. Vad som är tema och 

rema i varje stycke är även det tydligt, då inga pronomen införs utan att ett substantiv kommit före. 

Varje stycke har ett eget ämne, vilket gör konnektivbindningen god, dock skulle läsningen kunna 

underlättas genom fler bindeord. Texten har en läsvänlig komposition där varje del följer en röd tråd 

och tvingar inte heller läsaren att minnas detaljer från en tidigare del senare i texten. 

Textens innehåll 

Mängden språk som radas upp i mitten på sidorna 1, 3, 4 och 6 kan kännas tung att ta sig igenom då 

det är en stor mängd information i en liten mängd text. Sidorna med mycket text (sida 4 och 6) är 

också informationstäta, även om kommunen här har underlättat för läsaren genom att göra texten 

luftig och använt sig av rubriker. Då texten är så pass kort och informationen nästintill radas upp på 

sidorna, känns metatexter som till exempel inledningar och hänvisningar överflödiga.  

Abstraktionsnivån är relativt hög, eftersom texten till exempel inte i detalj beskriver hur 

dokumentationen eller hembesöken går till. Detta är nog ett medvetet val som kommunen har gjort 

för att det ska kunna vara aktuellt för kunder med olika slags behov. Texten använder sig inte av 

konkretiserande grepp som metaforer och berättelser, utan går rakt på sak. Detta gör texten kortare 

och förmodligen mindre förvirrande för människor med demens eller andra psykiska 

funktionsnedsättningar. 

Texten antar kundens perspektiv genom att tilltala läsaren som ”du” och tar upp vad just kunden kan 

få ut av Strängnäs kommunala hemtjänst. Broschyren är noga med att betona friheten som kunden 

faktiskt får ha kvar, vilket kan vara viktigt för många kunder. Den andra delen av målgruppen – de 

anhöriga – tas inte med i perspektivet, vilket är förståeligt eftersom det inte kommer att vara de som 

brukar tjänsten, utan deras släktingar. 
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Textens sociala funktion 

Broschyren använder sig mestadels (exklusive facktermer och längre ord) av ett språk som de flesta 

är vana vid att komma i kontakt med i samband med vården och statlig information. Det direkta 

tilltalet kan dock göra att läsaren känner sig mer bekväm än om texten skulle ha innehållit många 

passiva verb. 

Texten ger inga direkta anvisningar kring vad den vill att läsaren ska göra med den och jag är tveksam 

till att det skulle kunna göra den mer läsbar. Kanske en beskrivning av hur läsaren kommer i kontakt 

med Strängnäs kommun för att anlita hemtjänsten skulle förhöja läsbarheten, men överlag känns det 

överflödigt. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är broschyren relativt läsbar då den använder sig av ett tydligt typsnitt, har korta 

stycken och till stor del god stavning. Det som skulle behöva förbättras är anpassningen till 

målgruppen och dess språkliga kunskaper. För att klara av att läsa de sidor med mycket text krävs 

större motivation än de med mindre text, då de varken innehåller bilder eller tidigare känd 

information. För att på bästa sätt kunna ta till sig informationen i denna broschyr bör man ha en viss 

kunskap om facktermer inom hemtjänsten, kunna läsa igenom all text i lugn och ro, samt ha tillgång 

till broschyren under en längre stund för att kunna få svar på frågor som kan uppstå. Detta är den 

bästa möjliga lässituationen för texten, vilket kan skilja sig från den reella målgruppens situation. 

  



 

51 
 

Värderande analys 

Den värderande textanalysen redogjord av Hellspong (2001:92–98) har som syfte att utifrån en texts 

funktion granska dess egenskaper i sin kontext. Målet med analysen är alltså att värdera textens 

kvalitet. Jag valde att använda mig av denna analys för att lättare kunna avgöra vilka starka och svaga 

sidor broschyren har. 

Förutsättningar 

Textens funktion är att informera om och attrahera nya kunder till Strängnäs kommunala hemtjänst. 

Den riktar sig främst mot äldre människor och personer med funktionsnedsättningar, men även 

deras anhöriga. Den skiftande målgruppen påverkar kraven som ställs på broschyren genom att 

texten inte får vara alltför svårläst då både människor med nedsatt syn och/eller psykiska 

funktionsnedsättningar ska kunna läsa den. Texten får heller inte vara för informationstunn, 

eftersom de anhöriga och även de potentiella nya kunderna ska kunna få en överblick över vad 

Strängnäs kommun kan erbjuda sina kunder. 

Textens planering 

Texten är fokuserad på Strängnäs kommuns hemtjänst och beskriver både hur tjänsten är uppbyggd, 

samt vad den kan innebära för kundens liv. Texten är relevant eftersom den beskriver fördelarna 

med den kommunala hemtjänsten i Strängnäs och därmed uppfyller textens syfte att attrahera nya 

kunder. Den redogör dessutom för hur hemtjänsten fungerar för att på så sätt uppfylla syftet att 

informera. Hemtjänstens olika aspekter och delar behandlas till stor del på ett logiskt sätt – till 

exempel är informationen på sidorna 4 och 6 till en början generell, men övergår längre ner i texten 

till mer detaljerad information. Dock finns det undantag i form av de övriga sidorna (1, 2, 3 och 5), 

där texten till en början beskriver vilka språk deras medarbetare talar och är på så sätt mer 

detaljerad i början, innan den blir mer generell mot slutet. De olika sidorna av texten påminner om 

varandra både i form och i information. 

Autenticitet 

Då broschyren inte utlovar mer än vad hemtjänsten kan hålla, skulle jag säga att den känns trovärdig. 

Texten är balanserad eftersom den både tar upp hemtjänstens fördelar, till exempel hur kommunen 

strävar efter att ge kunden så mycket frihet som möjligt, men även dess nackdelar som att 

personalkontinuiteten är relativt hög. Resonemangen som broschyren förmedlar känns logiska och 
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trovärdiga. Exempel på detta är hur de menar att tystnadsplikten är en lösning på hur kunderna ska 

kunna behålla sin integritet. 

Begriplighet 

Texten behåller en röd tråd rakt igenom och är relativt enkel att följa med i, dock är ordvalet till viss 

del opassande för målgruppen. Broschyren innehåller flera facktermer som inte förklaras och kan 

därför försvåra läsningen för målgruppen, eftersom de inte kan förväntas vara insatta i hemtjänsten. 

Ord som kan vara svårbegripliga för den oinsatta är till exempel ”demens”, ”godman” [sic!] och 

”personakt”. Texten innehåller inte speciellt många långa meningar, men de som finns vägs upp av 

de korta styckena. Sidorna 4 och 6 innehåller mycket information, men även de underlättas av 

textens korta stycken. Som tidigare nämnt är textdelarnas följd till stor del logisk, men att placera 

detaljerad information i början och generell längre ner, vilket görs på sida 1, 2, 3 och 5, känns 

främmande och kan därmed göra texten mer svårläst. 

Antalet bindeord i texten är lågt, men styckena är indelade så att ett stycke behandlar ett ämne. 

Kommentarer kring vad som kommer att komma näst i texten används inte, men rubriker finns det 

gott om. Broschyrens syfte beskrivs aldrig i texten, dock kan en förklaring ibland ges kring varför vissa 

ämnen tas upp: ”Du kan alltid vända dig till din kontaktperson med frågor och synpunkter och det 

finns alltid blanketter tillgängliga för att framföra klagomål. Vi ser alla synpunkter från kunderna som 

ett sätt att förbättra verksamheten för alla.” 

Textens hierarki kan vara svår att förstå då statistik får ta stor plats och språkkunskaper (som kanske 

inte uppskattas av alla deras kunder) behandlas först. Med tanke på hur stor del beskrivningen av 

hemtjänsten tar av broschyren antar jag att det är den viktigaste delen, medan sidorna med bilder 

mer är till för att locka, samt överskådligt informera läsaren. Texten använder sig av enstaka 

hänvisningar till socialtjänstlagen. 

Engagemang 

Texten är informativ och bidrar med (för de flesta) nya kunskaper om hemtjänsten och dess praktik. 

Språket är inte överflödigt i form av onödiga ord och inga klyschor används. Stilfigurer utnyttjas 

sällan och språket känns därför enkelt, men platt. Avsaknaden av ett målande språk skulle kunna 

bero på textens formella stil, men också på dess informerande syfte. Resultatet blir att textens språk 

inte stimulerar läsaren på sådant sätt att hen tycker att texten är vacker. Till skillnad från många 

andra formella texter används i denna text bara aktiva konstruktioner, istället för passiva. Texten tar 

även upp läsarens potentiella behov och intressen, men stimulerar inte hens känslor eller tankar. 
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Broschyren är inte speciellt omväxlande i sitt språk. Samma uttryck används ofta och 

meningslängden är i det närmaste samma genom hela texten. Detsamma gäller satserna. Texten 

innehåller varken uppmaningar eller frågor, utan endast påståenden. Den är saklig utan att någonsin 

bli känslosam. Broschyren är både objektiv och subjektiv på det sättet att den beskriver de flesta 

kundernas behov och önskningar på ett sakligt sätt, men samtidigt förklarar varför deras hemtjänst 

är den bästa efter vad kommunen själv tycker. Informationen framställs på ett beskrivande sätt och 

uteslutande från hemtjänstpersonalens perspektiv.  

Socialitet 

Texten känns övertygande, till exempel eftersom hemtjänstens kunnighet försvaras utifrån logiska 

grunder. För att exemplifiera: ”Tack vare att vi bedrivit hemtjänst under många år har vi stor 

erfarenhet av vård och omsorg.” Hemtjänstens auktoritet byggs bland annat upp av fakta och de 

anställdas erfarenhet. 

Den sociala nivån i texten känns passande, då den både ska kunna knyta an till kunden för att på så 

sätt attrahera hen till att välja just Strängnäs kommuns hemtjänst, men även visa sig auktoritär och 

pålitlig. Språket har vissa brister i form av bland annat stavfel, vilket inte passar ihop med stilnivån. 

Det direkta tilltalet gör att läsaren känner sig sedd, men i övrigt är texten relativt opersonlig. 

Sammanfattning 

För att sammanfatta är texten till stor del anpassad efter sin målgrupp, men har också brister. 

Textens delar är på vissa ställen inte logiskt placerade och texten innehåller dessutom facktermer. 

Trots dessa brister har texten ändå en röd tråd, är relativt lättöverskådlig och varför saker görs på ett 

speciellt sätt i hemtjänsten förklaras med logiska argument.  

 


