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Sammanfattning
I följande rapport presenteras riktlinjer för lättläst och informationsdesign, och hur
de har använts för att utforma ett instruktionsblad till lättläst.
Syftet med detta arbete har varit att bearbeta ett befintligt instruktionsblad så att
det når ut till grupper med lässvårigheter. Bakgrunden till uppgiften är att
stiftelsen Centrum för lättläst i Stockholm behöver en utprovad prototyp av hur ett
lättläst instruktionsblad kan se ut. Det befintliga instruktionsbladet, hämtat från
Östersunds sjukhus, ansågs vara för svår att läsa och förstå, enligt dem.
Stiftelsen som arbetar med att bearbeta information till lättläst, både i text och
bild, kommer att använda prototypen som ett visningsexempel för berörda
personer inom sjukvårdssektorn.
Jag har i min bearbetning av instruktionsbladet använt mig av metoder som
litteraturstudier och kvalitativa studier i form av utprovningar. Utprovningen och
riktlinjerna har varit avgörande för utformningen av foldern som resulterade i en
lättläst folder med enkla schematiska bilder.
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Förord
Jag har under de tre år jag studerat på Mälardalens högskola i Eskilstuna, samlat
på mig kunskaper inom informationsdesign och lättläst. Mitt mål med detta
examensarbete är att nu få tillämpa dessa kunskaper på ett praktiskt sätt.
Examensarbetet kommer att ge mig perspektiv på det jag har lärt mig, men också
en djupare förståelse för det behov som finns för informationsdesign.
Jag vill tacka alla som medverkat i arbetet:
 Ulla Bohman chef på Centrum för lättläst i Stockholm, som
givit mig det lärorika uppdraget.
 Alla respondenter som deltog i utprovningarna.
 Ulla-Britt Klintmalm från Läs- och skrivcenter på Komvux i
Eskilstuna, som hjälpte mig att utföra utprovningarna på
gruppen dyslektiker.
 Carina Søe-Knudsen som ritade illustrationerna till foldern.
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1 Inledning
Våra myndigheter är kända för att lämna ifrån sig informationstexter som är svåra
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.Men så ser inte
verkligheten ut idag.
Det är en mänsklig rättighet att alla har rätt till att förstå samhällsinformationen.
Därför har riksdagen tagit fram stiftelsen Centrum för lättläst. Stiftelsen arbetar
med att göra om texter såsom utredningar, broschyrer och annan information till
lättläst. De ordnar även kurser och föreläsningar för de som vill och behöver lära
sig mer om lättläst (http://www.lattlast.se).
Enligt Ulla Bohman (2006-04-05) som är verksam inom stiftelsen, behöver 25
procent av Sveriges befolkning lättläst information. Den lättlästa informationen
som finns ute i vårt samhälle är begränsad och svår att hitta.
Det instruktionsblad jag fått i uppdrag av Bohman att bearbeta, är ett exempel på
samhällsinformation som behöver skrivas om till lättläst. Bladet är ämnat
patienter med gipsbandage och kommer från Östersunds sjukhus.
Instruktionsbladet är ett vanligt A4 papper som de kopierar upp efter behov.

1.1 Bakgrund
När man uppsöker sjukvården får man ofta en instruktion för hur man ska sköta
sin medicinering, rehabilitering, sjukgymnastik, träning, sitt bandage eller
liknande när man är hemma. Dessa instruktioner kan många gånger vara svåra att
förstå.
Centrum för lättläst har inlett kontakter med sjukvårdssektorn om hur man skall
göra informationen mer tillgänglig. I deras fortsatta kontakter med
sjukvårdsektorn skulle de vilja ha en utprovad instruktionstext som prototyp.

1.2 Frågeställningar
Mina frågeställningar är:
-

Hur ska instruktionsbladet utformas till bra och lättläst information?
Kommer den att fungera för alla i målgruppen?

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att utforma en lättläst version av det befintliga
instruktionsbladet. Min tanke är att göra om instruktionsbladet till en lättillgänglig
folder, utformad på ett sådant sätt att den väcker nyfikenhet och viljan att läsa.
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1.4 Koppling till informationsdesign
Enligt Rune Pettersson, professor i informationsdesign, är det viktigt att ett
informationsmaterials innehåll är så lättillgängligt som möjligt för mottagaren
(2003, s. 285). Han menar att mottagaren lätt ska kunna ta till sig och förstå
informationen, utifrån text, bild och form.
Första intrycket av instruktionsbladet kan skrämma många med lässvårigheter.
Bladet som är i A4 format har kopierats upp så många gånger att trycksvärtan fått
en dålig kvalité. Texten syns väldigt dåligt vilket ger en sämre läslighet av texten
(Pettersson, 1998, s. 58).
Språket som använts är bland annat ålderdomligt med flera facktermer, vilket
kan vara svårbegripligt även för den som inte har lässvårigheter. Man kunde här
ha utnyttjat bilder för att förklara den svårbegripliga informationen.
Instruktionsbladet ska läsas, undertecknas och lämnas in på plats. Detta för att
bekräfta att man dels fått informationen om skötseln av bandage, och dels förstått
den. Många hinner kanske inte läsa igenom informationen, eller saknar lusten att
läsa på grund av den stressiga situation man kan befinna sig i på sjukhuset.
Man kanske inte förstår informationen och frågar heller inte en auktoritär (läkare)
vad saker och ting betyder. Problemet är ganska tydligt här; den viktiga
informationen når inte ut ordentligt, eller inte alls (Pettersson, 2002 b, s. 166).

1.5 Metoder
Jag kommer att använda mig av olika metoder för bearbetningen av
instruktionsfoldern. Nedan har jag beskrivit metoderna som jag skall använda, så
att gången i forskningsprocessen skall kunna följas och upprepas (Lindblad, 1998
s. 24).
1.5.1 Litteraturstudier
Insamling av litteratur på ämnet lättläst kommer att göras på Centrum för lättläst.
De gör inte bara texter lättare att läsa utan hjälper till att göra lättläst formgivning
och att välja rätt bilder. Deras riktlinjer kommer att hjälpa mig att utforma både
text och bild till foldern.
Riktlinjerna för informationsdesign kommer jag bland annat att hitta i
kurslitteratur. Dessa riktlinjer kommer att användas som ett komplement till
riktlinjerna för lättläst.
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1.5.2 Kvalitativa & kvantitativa studier
Genom att göra kvalitativa studier, som enkätundersökningar och utprovningar,
får jag svar på hur läsupplevelsen är, före och efter bearbetningen. Jag får också
svar på om jag uppnått mitt mål –en lättläst instruktionsfolder.
Enligt Lindblad leder en kvalitativ studie till tolkningar där avsikten inte är att
göra generaliseringar utan ge ökad förståelse och eventuellt ny kunskap.
Någon kvantitativ studie kommer inte att ske då en sådan studie kräver ett
representativt urval, statistiskt sett (Lindblad, 1998 s. 25).
1.5.3 Komparation
Ett vetenskapligt arbetssätt innebär att bygga ny kunskap i relation till tidigare
kunskap (Lindblad, 1998 s. 11).
Jag kommer att använda mig av en mindre utprovningsgrupp. För att den skall
kännas tillräckligt relevant har jag tänkt att jämföra utprovningsresultaten med
tidigare forskning. Denna komparation är avsedd att bekräfta att den kunskap
(riktlinjerna) man har om lättläst stämmer överens med målgruppens behov.
Komparation inom vetenskap är ganska vanlig men kan vara svår som metod,
enligt Ejvegård (2003 s. 41-42). Han menar att jämförelserna kan bli felaktiga.
Man måste till exempel utgå från enheter som går att jämföra med varandra.

1.6 Målgrupp
Målgruppen är främst de med lässvårigheter som har behov av lättläst
information. Gruppen lässvaga, som de också kallas, består av en bred variation
människor med olika bakgrunder och åldrar.
Uppdragsgivaren har valt att begränsa sig till tre olika grupper med lässvårigheter
för utprovning: dyslektiker, personer med lindrig utvecklingsstörning och
personer som har svenska som 2:a språk. En fjärde grupp kommer att väljas ut och
bestå av normalläsare. Dessa kommer att användas som en jämförelsegrupp för att
se till att texten i foldern inte blir allt för enkel och uppfattas som nedvärderande.
Åldern på målgruppen är 18 år och uppåt.

1.7 Avgränsningar
En avgränsning är att jag kommer att lägga mer fokus på textbearbetningen än på
bilderna, då mitt examensarbete är inriktat mot textdesign.
Tryckning av foldern kommer Centrum för lättläst att utföra och även
distributionen till berörda personer.
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2 Arbetsgång
Instruktionsbladet kommer under första tiden att genomgå olika analyser med
hjälp av Melin och Langes kurslitteratur, ”
At
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t
”(2000).
Analyserna kommer att innehålla målgrupps-, situations- och textanalys.
Därefter kommer texten att skrivas om efter de riktlinjer som finns i litteratur om
lättläst.
Instruktionsbladet gör jag om till en tilltalande folder och kompletterar texten
med förklarande bilder. Bilderna kommer jag att få hjälp med av en illustratör.
När den första versionen är klar visar jag upp den för uppdragsgivaren, innan jag
gör en första utprovning på den.
Efter utprovningen gör jag en analys av svaren som sedan kommer att ligga till
grund för en andra bearbetning av foldern. Det första utprovningstillfället kan
också komma att avslöja eventuella brister som jag kan förbättra i andra
utprovningstillfället.
När foldern genomgått en andra utprovning gör jag en slutgiltig version efter de
reflektioner som jag fått in från målgruppen. Den slutgiltiga versionen skall
därefter godkännas av Centrum för lättläst.
Viktigt att känna till är att vid första utprovningen kommer grupperna att få läsa
även det befintliga instruktionsbladet, för en jämförelse.
Under arbetets gång kommer jag att göra litteraturstudier och rapportskrivning
parallellt. Metoden komparation kommer jag att använda mig av under
skrivarbetet av rapporten.

2.1 Analys av befintligt instruktionsblad
För att se vad som är problemet med det nuvarande instruktionsbladet bör man
göra olika analyser. Att analysera en text är ett sätt att förstå den. Här nedan har
jag delat upp analyserna efter målgrupp, situation och textens uppbyggnad och
innehåll.
2.1.1 Målgruppsanalys
En målgruppsanalys kan omfatta analys av mottagarens erfarenheter,
förhandskunskaper, motivation, språklig kompetens, fackkunskaper, social
bakgrund etc. Detta kan påverka hur målgruppen uppfattar informationen
(Pettersson, 1998, s. 53).
Informationsbladet har rubriken ”
För gipsade patienter att tänka på”och
avslöjar vem man vill rikta sig till. Målgruppen gipsade patienter kan vara vem
som helst och består därför av en stor variation människor, alla med olika
bakgrunder och erfarenheter. De kan också av olika skäl ha läs- och
skrivsvårigheter.
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Att det kan vara en sådan variation av mottagare har man förmodligen inte tagit
hänsyn till vid utformningen av instruktionsbladet.
Eftersom målgruppen inte är enhetlig så bör man utforma informationen på ett så
lättillgängligt sätt som möjligt.
2.1.2 Situationsanalys
En situationsanalys beskriver den situation och miljö som målgruppen kan befinna
sig i vid mottagandet av information. Denna miljö kan skapa en hel del brus vilket
kan försämra kommunikationen av informationen (Fiske, 2003 s. 19). Brus
uppstår när innehållet i mediet är otydligt eller när mediet finns i en miljö med
många störande moment.
Sjukhusmiljö kan uppfattas som obehaglig och stressig. Den gipsade patienten
har kanske ont och känner sig obekväm. I en sådan situation och miljö har man
kanske varken lust eller tid att läsa ett för ögat tråkigt instruktionsblad. Här bör
därför situationen styra innehållet och formen av ett informationsmaterial, för att
underlätta för läsaren att snabbt och enkelt ta till sig budskapet (Bergström, 2003
s. 212).
2.1.3 Textanalys
I en textanalys behandlas allt från författarens avsikter med en text till effekterna
på läsaren, enligt Melin och Lange (2000 s. 22-24). Genom en sådan analys kan
jag ta reda på vad som är bra och dåligt med den befintliga instruktionstexten.
Texten kan vara skriven av en eller flera läkare/experter. Författaren/författarna
är väl insatta i ämnet och har försökt skriva informationen på ett lättförståeligt
sätt. Det kan man finna vid förklaringa
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.Skribenten har trots det inte använt sig av ett
enklare och mer tidsenligt språk. Det är istället ett ålderdomligt språk med ord
som tillrådes, iakttaga, menligt och här till. Det finns också fackord som
exempelvis fixation.
Man har försökt markera viktig information genom att stryka under skrämmande
ord som kallbrand och förlamning och meningar som oförmåga att röra fingrar
eller tår. Detta tror jag kan orsaka stress hos läsaren och därmed hämma
läsningen. Patienten kan söka igenom texten efter enbart symptom istället för att
läsa igenom hela informationen.
Det som är bra i det befintliga instruktionsbladet är att informationen är
uppdelad i två rubriker; en för viktig information och en för instruktionsråd. Varje
ny information och råd har tilldelats ett nummer och en enskild rad.
Det som är dåligt, förutom det ålderdomliga språket, är att det är en ganska
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informationspackad text med komplicerade ordföljder och långa rader.
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2.2 Riktlinjer för informationsdesign
Informationsdesign är ett relativt nytt ämne som bland annat innefattar en
helhetssyn på analys, språk, form och förståelse, av budskap och dess innehåll.
En sändare av ett budskap bör alltid sträva efter klarhet i kommunikationen och
anpassa budskapet efter läsaren och mediet. Det som avgör om en information är
bra eller inte, är om den tänkta informationen når fram till mottagaren.
2.2.1 Vad är informationsdesign?
Enligt Rune Pettersson omfattar informationsdesign ett helheltsperspektiv på
studier av teknik och processer för utformning och användning av
informationsmaterial. Det är ett flervetenskapligt akademiskt ämne som har sin
utgångspunkt i informationsflödet från sändare till mottagare och analyserar varje
del av kommunikationsprocessen (2002 a, s. 23).
Informationsdesign delas upp i fem områden: språk, konst och estetik,
informationsvetenskap, kognition och kommunikationsvetenskap.
Begreppsdefinition av de fem områdena:
Språk: Verbalt, kroppsspråk, text, bild och ljud.
Estetik och konst: Estetiska värderingar såsom harmoni och proportioner.
Informationsvetenskap: Hantering av data.
Kognition: Hur vi förstår och bearbetar informationen vi möter och får.
Kommunikation: En process. När, var och hur ska informationen komma ut och
kommunicera?
Förutom dessa fem områden finns det andra viktiga punkter i kontexten: ekonomi,
juridik, samhälle, medier, teknik och individer.
En informationsdesigners uppgift är att alltid sätta informationen i första ledet.
Informationsdesignern bör ha kunskap inom tidigare nämnda områden. Hon ska
förstå samspelet mellan ord, bild och form, så kallad verbovisuell kommunikation.
Syftet med informationsdesign är att det alltid ska vara till nytta för mottagaren.
Informationen ska vara läsbar (innehåll), läslig (utförandet och paketeringen) och
läsvärd (kontexten).
Begreppsdefinition av de tre ovan nämnda begrepp:
Budskapets läsbarhet innebär läsarens möjlighet att uppfatta och förstå texten,
medans budskapets läslighet innebär den tekniska kvaliteten på texten.
Läsvärdet är en subjektiv värdering hos mottagaren –är texten värd att läsa?
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2.2.2 Kommunikationsprocessen
Vid en kommunikation sker en process från en sändare med ett budskap till en
mottagare, genom ett medium. När budskapet nått mottagaren på det sätt som
sändaren avsett har kommunikationen lyckats (Pettersson, 1998 s. 43).
Detta kallas för kommunikationsprocess och kan enklast beskrivas med figuren
nedan (Larsson, 2001 s. 39):

Sändare

Budskap

Medium

Mottagare

Effekt

Brus

Tillämpar man denna modell på instruktionsbladet så blir:
Sändare = Östersunds Sjukhus
Budskap = Instruktioner för gipsade patienter
Medium = Kopierat A4 papper
Brus
= Sjukhusmiljö och otydlig/obegriplig text
Mottagare = Gipsade patienter
Effekt
= Den viktiga informationen når inte fram till alla mottagare
Meningen med att studera kommunikationen genom hela ledet från sändare till
mottagare, är att man skall förstå hur man kan förbättra processens effektivitet
(Fiske, 2003 s. 19).
Slutsatsen av denna tillämpning är att instruktionsbladets kommunikation från
sändare till mottagare inte är speciellt effektiv.
Sändaren som i detta fall är Östersunds Sjukhus har inte utformat budskapet
tillräckligt begripligt för mottagaren. Mediumet som är ett kopierat papper är inte
det bästa valet då det i sig skapar brus. Och effekten av denna kommunikation är
inte vad sändaren hade tänkt sig eftersom informationen inte når fram till alla
mottagare.
2.2.3 Bild
Det saknas förklarande bilder i det nuvarande instruktionsbladet, vilket skulle
underlätta förståelsen av innehållet för många.
En informativ bild ska bidra med något i sitt sammanhang, inte bara vara
dekorativt . Den hjälper mottagaren att tillgodogöra sig information.
Med hjälp av bilder kan man visualisera skeenden som kan vara svåra att gestalta
enbart med ord (Johansson, 2004). En informativ bild klarar sig dock sällan utan
förklarande ord (Ander, 2003 s. 22). Ord, bild och form samverkar till att
förmedla informationen.
Jag har valt att använda mig av illustrerade bilder, speciellt utformade till
instruktionsfoldern. Handgjorda bilder är lättare att styra i både tid och rum, och
när det gäller att fokusera på det man vill och utesluta onödig information.
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Många olika bildmanér och tekniker är användbara för att förmedla olika typer av
information, eller liknande information till målgrupper med olika förkunskaper
(Johansson, 2004). Beroende på vilket manér och vilken teknik man använder kan
produktionen dock bli väldigt tidskrävande och dyr.
Något som är viktigt att tänka på vid bildproduktion är vilken färg man
använder. Risken är att bilden blir svår- eller feltolkad om man använder färger
som väcker fel associationer hos mottagaren. Man bör utnyttja naturliga
associationer, som att gräs är grönt och himmel är blå (Johansson, 2004).
2.2.4 Grafisk form
En viktig del i läsprocessen är förförståelsen, det vill säga förväntningen av ett
dokument. Den grafiska formen av en text skapar förväntningar av innehållet hos
läsaren. Vi förväntar oss att vissa typer av exempelvis inlärningsmaterial ser ut på
ett visst sätt. Det är den kognitiva processen som tolkar meddelandet. Läsaren
förutspår på sitt sätt vad en text kommer att handla om genom illustrationer,
sammanfattningar, innehållsförteckning etc. (Pettersson, 1998 s. 61). Detta gör att
den visuella delen av ett meddelande bör motsvara textens innehåll för att undvika
förvirring hos läsaren.
Den visuella delen av det befintliga instruktionsbladet är ganska tråkig med både
sin form och innehåll. Den grafiska formen påminner mer om ett brev från någon
myndighet än ett viktigt instruktionsblad, enligt min uppfattning.

2.3 Riktlinjer för lättläst
Det finns inga bestämda regler för hur man skriver lättläst. Däremot finns det
teorier byggda på tidigare forskning –så kallade riktlinjer.
Lena Erika Falk är journalist och arbetar för Centrum för lättläst. Där håller hon
kurser och skriver lättlästa texter av olika slag.
Hon har arbetat med lättlästa texter på olika sätt sedan slutet av 80-talet och har
erfarenhet av vad som fungerar som lättläst information för olika målgrupper.
År 2003 skrev hon en handbok i att skriva på lätt svenska med tit
e
l
n”
Skriv så att
folk förstår!”
.
Jag har valt att utgå från bland annat denna handbok för att förklara begreppet
lättläst och för att utforma foldern.
2.3.1 Vad är lättläst?
I en lättläst text finns endast det som är viktigt för läsaren att veta. Texten
innehåller enklare ord och ett mer vardagligt språk. Lättlästa texter är oftast
kortare, men inte alltid. Ibland finns det mer bakgrundsinformation än i vanliga
texter för att de ska bli begripliga. Detta på grund av att olika läsare har olika
mycket behov av bakgrundsinformation. Den som saknar tidigare kunskaper
behöver mer bakgrundsinformation och tvärtom.
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Några riktlinjer för lättlästa texter, enligt Lena E. Falk:
Välj konkreta ord som buss istället för kollektivtrafik.
Variera inte språket utan använd ett och samma begrepp genom hela
texten.
Sätt punkt ofta och skriv korta meningar. Undvik alltså komplicerad
satsbyggnad med inskjutna bisatser.
Skriv med rak meningsbyggnad –subjekt, predikat och så vidare.
Välj tempus i presens (nutid).
Ibland kan det vara bra med bindestreck i ett långt sammansatt ord,
som till exempel militär-samarbete.
Undvik kursiveringar, fetstil, citattecken och annat som kan störa
läsningen.
Var så direkt som möjligt.
Tänk på att siffror kan vara svårt för vissa men även datum,
klockslag och andra tidsbegrepp.
Att dessa riktlinjer fungerar kan bekräftas genom olika utprovningar men också
genom jämförelse med liknande forskning. Björn Wiman till exempel, är en
författare som arbetar för Centrum för lättläst, och han har sammanfattat sina
r
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e”
Skriv lättläst”(
2001)såhär:













Skriv kort ( ha något att säga, säg det och säg inget mer )
Skriv med enkla ord
Skriv utan bildspråk
Skriv konkret
Skriv samma ord
Skriv utan onödiga siffror
Skriv direkt
Skriv aktivt (vem gör vad)
Skriv huvudsatser
Skriv med radfall ( ny rad efter punkt )
Skriv rent ( typsnitt, radavstånd, teckenstorlek etc.)
Använd bilder ( förstärker innehållet)

2.3.2 Vilka behöver lättläst?
Personer med dyslexi och lätt utvecklingsstörning är två exempel på behövande
av lättlästa texter. De läser ord för ord, mening för mening och de tycker att det är
besvärligt att läsa många gånger.
Gunvor Moqvist och Eva Åberg är två föräldrar till personer med
utvecklingsstörning. De förklarar svårigheten i att förstå en text så här:
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’En person som har svårt att läsa måste läsa en text flera gånger. Först ska
han eller hon förstå orden och sedan förstå sammanhanget. I många texter är
det både onödiga ord och onödiga upprepningar. Det förvirrar läsaren, som
kämpar sig igenom texten men till slut kanske inte vet vad det är han ska
förstå. ´
(Lena Erika Falk, Skriv så att folk förstår, Centrum för lättläst, 2003)
Personer med fysiska funktionshinder kan också behöva lättläst information. Det
kan vara reumatiker som har mycket värk och därför har svårt att orka läsa. Men
också äldre som börjar få problem med minnet. Invandrare som inte hunnit lära
sig så bra svenska är en annan grupp med behov av lättläst information.
Med lättlästa texter kan myndighet, landsting och kommun bemöta människor
med lässvårigheter. Lättlästa texter gör samhället tillgängligt för dem, men också
för många andra. Om vi alla förstår samhällsinformationen så slipper vi göra fel
och kommun och landsting sparar både tid och pengar.

2.4 Folderns utformning
För att förklara mina val till utformningen av foldern har jag delat upp innehållet
efter text, bild och format.
2.4.1 Text
För att bestämma vad som var viktigt och vad som var mindre viktigt i
instruktionstexten, läste jag först igenom den. Därefter skrev jag ner vad jag
mindes. Resultatet blev en kortare och tydligare text.
Texten utformades sedan efter informationsdesignens riktlinje om ren och tydlig
disposition. Genom att organisera texten i punkter under väl formulerade rubriker
blev informationen överskådlig, vilket ger bästa möjliga läsupplevelsen.
Vid textutformningen har jag också använt mig av några av riktlinjerna för
lättläst:

 Så få ord som möjligt har använts i korta enkla meningar. Orden
är informationsbärande och de utan innehåll har strukits.
 Jag har använt mig av punkter för varje instruktion för att dela
upp texten i olika stycken och ge ett luftigt intryck.
 Typsnitten Times New Roman känns igen av de flesta. Bokstäver
med seriffer som i just Times New Roman är lätta att läsa. Jag har
därför använt mig av detta typsnitt i brödtexten i teckenstorlek 14.
Rubrikerna har skrivits i typsnittet Arial i teckenstorlek 14 och 16
och bildtexterna i Muriad i teckenstorlek 10.
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 Sammansatta ord som gipsbandage och plastskydd har jag delat
upp med bindestreck för att förenkla läsningen och förståelsen.
 Språket är informellt eftersom jag inte kan ta för givet att man
alltid förstår till exempel olika begrepp.
 Jag har med hjälp av en illustratör tagit fram informativa bilder
med förklarande bildtexter som ska förstärka innehållet.
 Samma ord och begrepp har använts genom hela foldern för att
inte förvirra läsaren.
2.4.2 Bild
Enligt Centrum för lättläst är det bra att använda bilder eftersom det hjälper att
lyfta fram innehållet och stärka förståelsen. Ord ska förklara det bilderna inte
visar och bilderna ska hjälpa till att göra den abstrakta texten konkret.
Bilderna till foldern utformades av illustratör Carina Søe-Knudsen, efter vissa
önskemål från mig. Bland annat skulle de beskriva samma sak som texten och
vara enkla att förstå. Resultatet blev schematiska bilder. Typen schematiska bilder
används för att bland annat ge anvisningar (Pettersson, 1998, s. 72).
Carina Søe-Knudsen använde sig av programmet Illustrator för utformningen av
de schematiska bilderna.
I den första utprovningen valde jag att integrera bildtexterna i varje bild. Det är
viktigt att text och bild hör ihop, placerade nära varandra eller vara integrerade,
för att fylla sin uppgift. Jag tror att det kan ge för mycket information på en och
samma yta, då bilden är en information och texten ytterligare en. Detta ska dock
bli intressant att se efter första utprovningsresultatet.
Man ska kunna göra papperskopior utan att bilderna förlorar information. Därför
har Søe-Knudsen valt ljusa figurer med få detaljer och på mörka tonplattor. Detta
skapar rejäla kontraster även som kopior.
Färgerna som valts går i mörkblå, ljus hudfärg och vitt, alla i varma nyanser.
2.4.3 Format
Jag har valt att utforma en folder i liggande A4 format. Foldern är vikt i tre
omgångar och får i vikt form en storlek på 21x10.6 cm (Höjdxbredd).
Det är en behändig storlek att hålla i och lätt att förvara i en väska eller ficka.
Pappersvalet för utprovningen blev 80 grams vitt papper (och för tryck 160
gram). Att jag valt ett tunnare papper för utprovningen är för att se reaktionen hos
respondenterna. Jag måste hela tiden ha i åtanke att foldern kan komma att
kopieras upp, precis som man gör med det befintliga instruktionsbladet idag
(p.g.a. kostnadsbesparingar).
Man har antagit att den största kontrasten mellan text och bakgrund ger de bästa
f
ör
ut
s
ä
t
t
n
i
n
ga
r
n
af
örgodl
ä
s
b
a
r
h
e
th
os”
n
or
ma
l
l
ä
s
a
r
e
”(
Za
c
h
r
i
s
s
on
,1965,s
.63)
.
Uppfattningen att personer med lässvårigheter föredrar att läsa från gult papper
varierar, vilket stämmer med det Miles A. Tinker kom fram till i sina experiment,
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vad gäller förhållandet mellan svart text och färgad bakgrund (1963, s. 144).
Tinker var en amerikansk forskare inom läsbarhet på 1960-talet.
Jag bestämde mig för att utgå från vitt papper, vilket också ger bra resultat vid
kopiering av foldern.
Beskrivning av illustrationerna och av foldern (bilaga I):
Bild 1.

Framsidan av foldern visar två
olika bilder; en patient med en
gipsad arm och en annan med
ett gipsat ben. Bilderna visar
tydligt de gipsade kroppsdelarna.

Bild 2.

Första instruerande bild visar
någon som vilar sitt gipsade
ben högt på en pall.

Bild 3.

Andra instruerande bild visar en
som duschar med sin gipsade arm
i en plastpåse, för att förhindra
fuktskador i gipset. En klocka som
visar femton minuter förklarar den
begränsade tiden som man får ha
armen inplastad. Tid är något som
kan vara abstrakt för vissa och
jag har därför valt att ta med en
sådan beskrivning.

Bild 4.

Tredje bilden visar att man inte får
stå på det gipsade benet på minst 24
timmar. En klocka som visar tiden
för ett helt dygn har inte kunnat
användas här, då missförstånd med
klockan i bilden ovan lätt skulle
kunna uppstå.

Bild 5.

Fjärde bilden visar en missfärgad
vänsterhand i gips bredvid en normal
högerhand. Jämförelsen ska förklara
innebörden av missfärgning av en
kroppsdel. En varningstriangel har
satts in för att föklara att missfärgning
är ett varningstecken och att man bör
vara observant vid sådana förändringar.
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2.5 Utprovning 1
Det första utprovningsunderlaget kommer att bestå av ett personligt brev, det
befintliga instruktionsbladet, första versionen av foldern och en frågeenkät på tre
sidor (bilaga I). Utprovningsunderlaget kommer att skickas till tre av de utvalda
grupperna: gruppen med svenska som 2:a språk, gruppen dyslektiker och gruppen
normalläsare.
Jag har valt att inte närvara vid utprovningen då jag tror att det kan ge ett bättre
resultat. Respondenterna slipper känna sig stressade av min närvaro, och genom
att vara anonyma kan de också svara precis såsom de tycker och känner. Detta har
jag erfarit vid tidigare utprovningar och därför vill jag testa min frånvaro i
utprovning 1.
När enkäterna besvarats och returnerats sammanställs resultatet av
utprovningen.
2.5.1 Respondenterna
Respondenterna kommer att bestå av ungefär 6-10 personer per grupp, i olika
åldrar (från 18 år) och med olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper.
En del av gruppen lätt utvecklingsstörda befinner sig på folkhögskolan i
Eskilstuna och resterande på Zinkensdamms dagliga verksamhet i Stockholm.
Dyslektiker-gruppen finns på Läs-och skrivcenter på Komvux i Eskilstuna.
Gruppen med svenska som 2:a språk och gruppen normalläsare är spridda runt om
i landet.
2.5.2 Teknik och genomförande
Respondenterna i dyslektiker-gruppen är svåra att utprova vid en och samma
tillfälle, enligt lärare Ulla-Britt Klintmalm (2006-04-10) på Komvux i Eskilstuna.
Klintmalm kommer därför att få utprovningsunderlaget så att hon under en veckas
tid kan utföra utprovningen när det passar varje respondent. Jag ser inte det som
något negativt då Klintmalm är någon dyslektikerna känner igen och därmed är
trygga med.
För utprovning av gruppen lätt utvecklingsstörda kommer jag att vara på plats för
eventuell assistans.
Respondenterna kommer först att få läsa ett personligt brev där jag presenterar
mig och mitt uppdrag. I brevet förklarar jag också på vilket sätt respondenterna
hjälper mig när de utför utprovningen. Det kommer också att finnas instruktioner i
punkter som förklarar tillvägagångsättet.
I själva utprovningen får de läsa det befintliga instruktionsbladet först, och ge
respons på den genom att besvara de första frågorna i enkäten.
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Därefter får de läsa foldern och besvara resterande enkätfrågor.
Framsidan av enkäten innehåller frågor om bland annat ålder, sysselsättning och
eventuell läsproblematik. Uppgifterna är till för att skapa en bild av den variation
som kan finnas inom målgruppen (bilaga II).

2.6 Utprovning 2
Utprovningstillfälle 2 kommer i stort sett att se ut på samma sätt som
utprovningstillfälle 1. Om jag ser att teknik och genomförande inte riktigt
fungerade vid första utprovningstillfället, kan jag förbättra det här.
2.6.1 Respondenter
Respondenterna kommer att bestå av samma personer som deltog i första
utprovningen.
2.6.2 Teknik och genomförande
Tekniken och genomförande kommer att ske på liknande sätt som första
utprovningstillfället (om det fungerade bra). Underlaget kommer nu att bestå av
2:a versionen av foldern och en ny frågeenkät på en sida.

2.7 Reliabilitet
Reliabilitet innebär att en undersökning skall gå att göra om med samma resultat.
Eftersom det är stora skillnader mellan individer både beträffande läsförmåga och
kognitiv förmåga, så är det svårt att bedöma reliabiliteten. Men med tanke på att
arbetet grundat sig på riktlinjer för lättläst och informationsdesign, så bedömer jag
reliabiliteten som förhållandevis hög.

2.8 Validitet
Validitet handlar här om huruvida frågorna som ställts var relevanta för det som
man ville undersöka. De frågor som ställts till respondenterna har främst gällt
textuppskattningen. Textuppskattning är en viktig och ofta förekommande
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är textuppskattning ett viktigt begrepp. Dels är det viktigt att studera vilken
textutformning försökspersonerna föredrar, dels får man anta att
textuppskattningen kan ha betydelse f
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(Melin, 2000 s. 129). Validiteten utifrån textuppskattningen bedömer jag har varit
hög. Observera dock att lästid och minnesbehållning inte studerats i detta arbete.
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3 Resultat
I huvudsak var foldern trevlig, enkel och kortfattad enligt respondenterna. Det
som avgjorde det hela var bland annat de förklarande bilderna och den större och
enklare texten i punkter. Några respondenter ur jämförelsegruppen ville dock ha
andra formuleringar i vissa meningar, för att för dem underlätta läsningen.
Flera faktorer kan ha påverkat läsningen av foldern (se vidare under rubrik
Metodkritik). Eftersom foldern granskades och godkändes av experter inom
lättläst, anser jag att jag uppnått mitt mål.
3.1 Analys av foldern
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och längre ord delas upp med bindestreck. Resultatet blev mer information på
grund av alla förklaringar och därmed mer text att läsa. Några förklarande bilder
fick inte plats någonstans och jag var långt ifrån nöjd med denna version.
I andra skedet av bearbetningen försökte jag ta med det viktigaste för varje
grupp med lässvårigheter. För till exempel dyslektiker har jag använt mig av korta
enkla meningar, förklarande bilder, lätta ord och punkter. För de med svenska
som 2:a språk skrev jag en ordlista som förklarar begrepp och ord.
Längre ord delades fortfarande upp för att underlätta läsningen för dyslektiker och
andra med lässvårigheter. Bilder fick nu plats och blev ett bra komplement till
instruktionstexten.
Den viktigaste förändringen i slutversionen var struktureringen av
informationen, vilket är viktigt inom informationsdesign. Uppdelningen i form av
punkter och passande rubriker skulle underlätta orienteringen för läsaren
(Bergström, 2001 s. 219). Endast det viktigaste togs med och resultatet blev en
kort och koncis folder, lätt att hitta i (bilaga IV).
3.2 Utprovning 1
Det sammanlagda intrycket av enkätsvaren tyder på att foldern fungerade för alla
(läskunniga) i utprovningsgruppen.
En respondent kommenterade dock att hon hade svårt att läsa de integrerade
bildtexterna och att de borde varit större.
Det estetiska värdet har varit högt inom gruppen lätt utvecklingsstörda och
dyslektiker. Flera tyckte om bilderna men skulle vilja ha mer färg i foldern.
Några andra intressanta kommentarer om foldern tagna ur enkätsvaren (bilaga
III):
-

Bra med bilder på framsidan, för att lätt kunna hitta den bland ens andra
”pappe
r
”.
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-

Det känns att den som skrev texten bryr sig om den som ska läsa texten.

-

Man har tagit med de meningar som precis behövs.

-

Känns aktuell.
(Respondenter ur jämförelsegruppen
och gruppen med svenska som 2:a språk)

-

Ordlistan var mycket bra.

-

Intressant. Om den skulle ha legat på bordet hemma skulle jag ha tagit
och läst den.

-

Faktan var förkortat och det stod ändå det man behöver veta.

-

Bra jobbat!
(Respondenter ur gruppen dyslektiker)

-

Behövde inte läsa om.

-

Jag vill att det ska se ut såhär.

-

Skönt att slippa krångliga ord. Det gick fortare att läsa.

-

Lättare att komma ihåg det som står.
(Respondenter ur gruppen lätt utvecklingsstörda)

3.3 Utprovning 2
På grund av det positiva resultatet från första utprovningen blev det ingen
utprovningstillfälle 2. Jag valde istället att lämna över foldern till min
uppdragsgivare Ulla Bohman, för ett expertutlåtande. Hon granskade foldern
tillsammans med andra på Centrum för lättläst och efter små justeringar
godkändes foldern. Även illustratören Carina Søe-Knudsen gjorde lite ändringar.
Se nedan för detaljerad beskrivning av justeringarna som gjordes.
Beskrivning av de sista justeringarna:
Illustratören ändrade färgnyansen på alla bilderna till något ljusare.
På framsidans illustration justerade hon också flickans urringning så att den inte
som tidigare kom i kant med flickans tumme.
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Före:

Efter:

Ulla Bohman förenklade meningar och ord i bildtexterna ännu ett steg.
Till exempel meningen Håll den gipsade kroppsdelen högt ändrades
till Håll gipset högt. Ett annat exempel är meningen Stå inte på det gipsade benet
under första dygnet ändrades till Stå inte på gipsat ben under första dygnet.
Dessutom ville hon flytta bildtexten i sista instruktionsbilden, ned under
händerna istället för som tidigare ovan händerna. Detta för att inte texten ska ses
som en fortsättning från bildtexten ovan och för att få en kontinuitet.
Före:

Efter:

Jag berättade för Bohman om den respondent som ville ha större bildtext, men
hon tyckte att det var bra som det var.
3.4 Svar på frågeställningarna
Svar på första frågeställningen Hur ska ett instruktionsblad utformas till lättläst;
- Vid utformningen bör man använda de teorier och riktlinjer som
finns för en god kommunikation som vägledning. Facit på om god
kommunikation uppnåtts fås i form av utprovningar.
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Svar på andra frågeställningen Kommer den att fungera för alla i målgruppen;
- Målgruppen för denna studie är oerhört heterogen.
Det är inte möjligt att definiera olika åsikter och känslor hos
respondenterna som allmängiltiga för just deras målgrupp.
Respondenterna har dock gett mig möjligheten att förstå en del av
målgruppens olika situationer och vad utprovningar faktiskt kan ge
för att uppnå ett bra resultat. Det handlar om att göra kompromisser
och avvägningar vid utformningen.
Om man tittar på resultatet av utprovningen så verkar foldern kunna
fungera bra hos majoriteten av målgruppen.

4 Diskussion
Min förhandsinställning till frågeställningen om hur man kan utforma
instruktionsbladet till bra och lättläst information, var positiv. Jag såg inte några
hinder för att kunna undersöka och lösa detta problem. Däremot hade jag många
frågeställningar gällande nästa problem –om den skulle fungera för alla i
målgruppen.
Informationsdesign handlar i stort sett om att anpassa en information till
mottagaren på bästa möjliga sätt. Det gäller att undersöka målgruppen och dess
olika situationer vid mottagandet av informationen. Ett sätt att anpassa
information på är att utforma den till lättläst.
I sökandet efter svaren på mina frågeställningar kom jag fram till att lättläst inte är
någon egen teori i sig, utan ingår som en del i informationsdesign. Det är ett av
många sätt att designa information på. Riktlinjerna mellan dem skiljer sig inte i
det stora hela eftersom det i grund och botten handlar om målgruppsanpassning.
Teorierna bekräftar varandra vilket i nästa steg bekräftas av utprovningar.
Då teorierna grundar sig på tidigare forskning och därmed också på tidigare
utprovningar så har man studerat många olika målgrupper och behov.
I min undersökning kom jag fram till att problematiken i en målgruppsanpassning
ligger i en målgrupps beståndsdel - den unika individen. Slutsatsen gjordes ganska
tidigt i mitt arbete och fick mig att söka ett sätt att lösa problemet.
Eftersom utprovningsgruppen bestod av grupper med lässvårigheter på olika
nivåer, var jag tvungen att placera grupperna i rangordning. De med svår
läsproblematik låg högst upp i rangordningen. Dessa prioriterades vid
utformingen av foldern –om den fungerade för dem, skulle den förmodligen
fungera för alla. Och därmed löste jag problemet på bästa möjliga sätt.
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4.1 Metodkritik
Utprovningar kan ha sina inbyggda felaktigheter (s.k. bias).
Ett exempel är att respondenterna ljuger om hur mycket han eller hon uppfattar av
texten i foldern. Ett annat exempel är att respondenterna svarar det man tror
utfrågaren vill höra och/eller det som verkar mest korrekt och prestigefyllt (s.k.
prestigebias). Detta försökte jag dock förebygga genom min frånvaro under
utprovningen.
Eftersom respondenterna fick läsa det befintliga instruktionsbladet först, kan
den kunskapen de tagit till sig, underlättat läsningen av foldern.
Detta bekräftades i vissa svar jag fick på frågan om hur foldern upplevdes att läsa;
-

Inget var svårt eftersom jag hade läst andra texten.

-

Hade varit tvungen att läsa om, om det hade varit första gången.

Utprovningstiden var ca en vecka, vilket gav respondenterna gott om tid att läsa
igenom instruktionsbladet och foldern. I verkligheten finns inte denna möjlighet.
Därför kan man inte riktigt utläsa på svaren hur bra eller dålig till exempel foldern
var.
Gruppen lätt utvecklingsstörda i Eskilstuna bestod av respondenter med olika
läsnivåer. Vissa kunde inte läsa eller förstå för att kunna göra utprovningen på
egen hand. Vissa svar ur denna grupp kan ha vinklats eller påverkats av
assistenterna vilket bör beaktas.

4.2 Källkritik
I min litteraturstudie a
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Enligt Fiskes kommunikationsteorier, är information en envägskommunikation,
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informationsdesign handlar om att designa ett budskap med hjälp av fem stycken
basämnen, där en av dem är just kommunikation. De andra fyra basämnena är
språk, konst, information och kognition (2002 b, s. 60).
Att strukturera ett meddelande enligt kända mönster eller konventioner är ett sätt
att minska entropin och öka redundansen (förutsägbarheten i ett meddelande),
enligt Fiske. Det intressanta här är att entropin är mer informationsrikt än
redundansen. Men som jag har förstått det så bör man använda redundans före
entropi för att mottagaren skall lättare förstå och ta emot ett meddelande.
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Begreppet entropi har inte tagits upp eller nämnts i sådana sammanhang. Det gör
att man gärna gör egna analyserar av begreppet för att man själv skall kunna förstå
betydelsen.
Betydelsen informationsrikt uppfattade jag först som något helt annat än det
Fiske menade (2003 s. 22-24). Jag trodde att informationsrikt innebar att ett
meddelande var så rikt på information och därmed redundant, medans Fiske
menade tvärtom - att redundansen i ett meddelande gjorde det informationsfattigt.
Jag hade i Fiskes litteratur, också svårt att skilja på vad som var resultat av
studier, antaganden, analysmetoder och filosofi av de olika
kommunikationsteorierna. Är det så att det fortfarande forskas inom
kommunikation och information just på grund av att man inte har 100 - procentiga
svar, utan som bokens titel avslöjar, endast teorier?

4.3 Förslag på fortsatt arbete
En respondent önskade att instruktionsbladet kunde varit inspelad i form av en
talsyntes (text-till-tal-omvandlare). Det gav en idé till fortsatt arbete och
utveckling.
Då många vänder sig till Internet för att söka information, borde Östersunds
sjukhus hemsida (m.fl.) ha en instruktionsfilm som man kan lyssna och titta på.
Instruktionsfilmen ska instruera om hur man som patient ska sköta om sitt gips.
Jag tror många skulle uppskatta det både bland patienter och bland
sjukhuspersonal.

5 Slutord
Jag har i det här arbetet lärt mig bland annat att se på kommunikation av
information och dess processer från en annan vinkel - att öppna ögonen för de
sociala och kulturella skillnaderna mellan oss och som har en stark betydelse i
våra kommunikationer. Jag har också lärt mig att bra informationsdesign beror på
kunskaper och erfarenheter, både hos läsaren och hos utformaren av lättläst
information.
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