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Förord 

 
”Design är inte dekoration, design är kommunikation.” 

Jana Holsanova (2010:106)   
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Abstract  

Konsumentverket and Fastighetsmäklarinspektionen show that the ignorance of 
responsibilities, rights and obligations when buying a house or an apartment is a 
common problem among buyers and sellers, which often leads to 
misunderstandings. When buying a home, the buyer receives a lot of information 
from the real estate agent in a situation where major decisions are made and where 
it may be difficult to comprehend the information. 

Text analysis shows that the information is not always adjusted to those who will 
read the information, nor the context where the information is presented. The 
information often lacks a clear visual hierarchy and is not adjusted to the recipient's 
cognitive conditions. They often contain a lot of information, are difficult to read 
and lack the graphical elements and clue structures that could facilitate reading and 
provide a better understanding of the information in the text. The linguistic is also 
at a high level, which can lead to misunderstandings and dissatisfied buyers and 
sellers. 

Theories show that visual hierarchy, plain language, cognition theories and text and 
image in collaboration could be used in an informative text to make it easier for the 
recipient to understand, facilitate reading and help the recipient to orientate 
himself/herself in the text. 

Based on comparative analysis, readability analysis and interviews, this study has 
come to the conclusion that visual hierarchy, clear language principles, cognition 
theories and text and image in collaboration could be useful in an informative text 
that contains a legal content, made for buyers of an apartment or a house. This 
could help facilitate reading, make it easier for the recipient to comprehend and 
help the recipient to orientate himself/herself in the text. 
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Sammanfattning 

Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen konstaterar att okunskapen om 
ansvar, rättigheter och skyldigheter i bostadsaffärer är ett vanligt förekommande 
problem hos köpare och säljare, vilket många gånger leder till missförstånd.  

Vid köp av bostad får köparen mycket information av fastighetsmäklaren i en 
situation där stora beslut ska fattas och där det kan vara svårt att uppmärksamma 
informationen.  

Textanalyser visar att informationsmaterialen inte alltid är anpassade till de som 
ska ta till sig av informationen och inte heller den kontext informationen 
presenteras i. Materialen saknar ofta en tydlig visuell hierarki och är inte anpassade 
efter mottagarens kognitiva förutsättningar. De är många gånger informationstäta, 
svårlästa och saknar även ofta grafiska element och ledtrådsstrukturer som skulle 
kunna underlätta läsningen och ge en bättre förståelse för informationen i texten. 
Det språkliga är också på en hög nivå, vilket kan leda till missförstånd och 
missnöjda parter i bostadsaffären.  

Teorier visar att visuell hierarki, klarspråksprinciper, kognitionsteorier och text och 
bild i samverkan borde kunna användas i informativ text för att uppmärksamma 
mottagaren, underlätta läsningen samt hjälpa mottagaren att orientera sig i texten.  

Denna studie har utifrån komparativ analys, läsbarhetsanalys och intervjuer 
kommit fram till antagandet att visuell hierarki, klarspråksprinciper, 
kognitionsteorier och text och bild i samverkan med fördel borde kunna användas i 
informativ text med juridiskt innehåll, riktad till köpare av bostadsrätter. Detta för 
att underlätta läsning, uppmärksamma mottagaren och hjälpa mottagaren att 
orientera sig i texten.  
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1. Inledning 

I den här delen presenterar jag förutsättningarna för min studie. Jag förklarar det 
praktiska problemet, bakgrunden, syfte och mål, frågeställningar, avgränsningar, 
målgrupp, kanalval samt begreppsförklaringar. 

1.1. Problembeskrivning 
I föregående års rapport från Konsumentverket låg stort fokus på fastighetsmäkleri. 
Rapporten visade att okunskapen hos konsumenten är stor när det kommer till vad 
mäklarrollen innefattar och vilket ansvar som ligger på köpare, säljare och mäklare, 
något som många gånger leder till problem och missförstånd (Konsumentverket, 
2017:34). Ett bostadsköp är dessutom något de flesta gör någon eller några gånger i 
livet, därför har många ingen eller enbart en liten erfarenhet kring vad som gäller 
vid köp av bostäder (Konsumentverket, 2017:35).  

Fastighetsmäklarinspektionen (2017) menar att det är viktigt att klargöra för köpare 
och säljare vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i en bostadsaffär då de ofta 
har felaktiga förväntningar om till exempel undersökningsplikten och dolda fel. 
Fastighetsmäklarinspektionen listar även de vanligaste missuppfattningarna hos 
konsumenten – att mäklaren tar ansvar för dolda fel och undersökningsplikten, att 
det är mäklaren som bestämmer priset på bostaden och vem som får köpa den, samt 
att det är mäklaren som säljer bostaden.  

Informationen från Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen visar att 
det finns behov av att informera köpare och säljare om vilket ansvar de har i 
bostadsaffären, då de många gånger inte är medvetna om det trots att mäklare 
informerar konsumenten skriftligen.  

Vid köp av bostadsrätt genom en fastighetsmäklare får du olika typer av 
information. Objektsbeskrivningar, föreningens stadgar, juridisk information om 
dina rättigheter och skyldigheter, samt annan information som kan vara relevant 
inför köpet. För de flesta är ett bostadsköp en av livets viktigaste affärer och 
konsumenterna behöver objektiv information om hur en bostadsaffär går till för att 
affären ska bli så bra som möjligt och för att missförstånd ska undvikas. Det höga 
tempot på bostadsmarknaden kan öppna upp för missförstånd då det är lätt för 
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konsumenten att fatta förhastade beslut som kan få svåra konsekvenser. Det är 
därför viktigt att köparen kan ta till sig av den information mäklaren delar ut. 

Den här undersökningen diskuterar det komplexa problemet om hur juridisk 
information kan bli mer anpassat för en allmän grupp köpare av bostadsrätter, utan 
att ändra den juridiska betydelsen. Studien baseras på kognitionsteorier och visuell 
hierarki, samt klarspråksriktlinjer i den mån det är möjligt. Detta för att se hur 
dessa kan samspela och användas i informativ text med juridiskt innehåll. Syftet är 
att skapa ett anpassat informationsmaterial som kan underlätta förståelsen. Målet är 
att få mottagaren att uppmärksamma och läsa informationen. 

1.2. Bakgrund 
I den utsträckning god fastighetsmäklarsed kräver ska mäklare ge tilltänkta köpare 
och säljare de råd och upplysningar de kan behöva om fastigheten och andra 
förhållanden som har samband med överlåtelsen (Fastighetsmäklarlagen, 16 §). 
Vidare förklaras det i 16 § att mäklaren skriftligen ska upplysa köpare om det 
ansvar denne har för att undersöka fastigheten och ska också verka för att han eller 
hon före köpet gör eller låter göra en sådan undersökning.  

Mäklarsamfundet ger sin tolkning av mäklarens informationsskyldighet i artikeln 
Nya fastighetsmäklarlagen (2011) och skriver att mäklaren ska se till att 
informationen också kommer köparen till del och att den presenteras på ett tydligt 
och lättbegripligt sätt. Informationen ska också lämnas i så god tid att köparen har 
möjlighet att noga överväga informationen innan avtalet undertecknas. 

Värt att poängtera är att köpare av bostadsrätter däremot inte har samma 
långtgående undersökningsplikt som köpare av fastighet, då köp av bostadsrätter 
regleras i köplagen och köp av fastighet regleras i jordabalken. Eftersom juridik 
inte är mitt område väljer jag att inte gå in närmare på detta. Det som är intressant 
för mig är mäklarens informationsskyldighet. 

Konsumentverket förklarar i föregående års rapport att bostadsbristen och det höga 
tempot vid bostadsköp ökar stressen hos konsumenten och bidrar till problem på 
bostadsmarknaden (Konsumentverket, 2017:34). Det finns flera anledningar till 
varför man säljer eller köper bostäder – kanske ska drömmar förverkligas, kanske 
har familjen fått tillökning eller kanske kan en det vara relaterat till arbete på annan 
ort. Det kan också handla om ändrade livssituationer som dödsfall i familjen, 
skilsmässa eller arbetslöshet. Att vara starkt emotivt påverkad kan göra att det 
varken finns utrymme eller ork att skaffa sig den information man behöver. Därför 
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har mäklaren en mycket stor och viktig roll att informera (Konsumentverket, 
2017:35). 

För att få mer bakgrund till problemet valde jag att göra en enkätundersökning som 
delades på sociala medier. Undersökningen riktades till de som någon gång köpt 
bostadsrätt för att få kunskap om deras upplevelse och åsikter gällande den här 
typen av information. Av enkätundersökningen kunde jag utläsa att det fanns en 
önskan om mer anpassad information och att de flesta ansåg att juridiskt språk 
generellt sett är relativt svårt att ta till sig.  

För att kunna se hur sådana här typer av informationstexter kan vara utformade och 
skrivna gjorde jag en komparativ analys på sex informationsmaterial samt en 
läsbarhetsanalys på två av dem. Av analyserna kunde jag se att språket var på en 
hög nivå och att utformningen saknade tydlig visuell hierarki, vilket kan medföra 
att materialen blir svåra för mottagaren att ta till sig.  

För att få förståelse för hur dessa informationsmaterial kan uppfattas av mottagarna 
valde jag att göra två kvalitativa intervjuer med två personer som köpt varsin 
bostadsrätt för första gången. I intervjuerna framkom det att de inte läste igenom 
informationen innan köpet, detta på grund av att de ansåg att informationen var 
svår att ta till sig samt att de i den situationen inte kunde ta till sig mycket text 
eftersom de hade många andra tankar i huvudet och många känslor som tog över.  

Att enbart informera köpare och säljare av bostäder om deras rättigheter, 
skyldigheter, vad det innebär att köpa bostadsrätt och vilken roll mäklaren har, utan 
att ta hänsyn till målgruppens förutsättningar och förkunskaper kan leda till att 
mottagaren får svårt att ta till sig av informationen. Rätt utformning och språk kan 
därför spela en väsentlig roll för att mottagaren av informationen ska kunna ta emot 
den. Intressant för mig är att se hur visuella hierarkier och kognitionsteorier kan 
underlätta läsningen och attityderna kring den här typen av informationsmaterial. 
En annan intressant aspekt är hur långt man kan dra klarspråksriktlinjer i en text 
med juridiskt innehåll, utan att ändra den juridiska betydelsen.  

1.3. Syfte och mål 
Syftet med mitt arbete är att utforma ett anpassat informationsmaterial till köpare 
av bostadsrätter utifrån visuell hierarki och kognitionsteorier för att underlätta 
förståelsen. Målet är att få mottagaren att uppmärksamma och läsa informationen. 
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1.4. Frågeställningar 
Hur kan visuell hierarki och kognitionsteorier underlätta förståelsen av informativ 
text med juridiskt innehåll?  

Underfråga: 

o Hur	  kan	  klarspråksprinciper	  och	  text	  och	  bild	  i	  samverkan	  tillämpas	  i	  
ett	  informationsmaterial	  med	  juridiskt	  innehåll?	  

1.5. Avgränsning, kanal och målgrupp 
Jag har valt att ha med visuella hierarkier, kognitionsteorier, text och bild i 
samverkan samt klarspråksprinciper för att komma fram till en gestaltning. Mitt 
fokus är att se hur visuell hierarki och kognitionsteorier kan underlätta förståelsen 
av informativ text med juridiskt innehåll. De kognitionsteorier jag valt att avgränsa 
mig till är uppmärksamhet och perception, detta för att de samspelar bra med 
visuella hierarkier och ger en bra bakgrund till hur vi tar in och tolkar information.  

Eftersom juridik inte alltid går att förenkla kommer jag inte att kunna tillämpa 
klarspråksprinciper fullt ut, men jag väljer att ha dem som riktlinjer för att kunna 
förbättra texten i informationsmaterialet i den mån det går.  

Då klarspråk gäller myndighetstexter är det inte ett krav i det här sammanhanget. 
Däremot riktar sig juridisk information till köpare av bostadsrätter till en mycket 
bred allmän publik som alla borde ha rätt att förstå informationen. Därför är det 
lämpligt att applicera klarspråksprinciper även här, även om det inte är ett krav. I 
den här studien är klarspråk inte i fokus, jag använder mig av klarspråksriktlinjer i 
den mån det går för att förenkla texten och underlätta förståelsen för mottagaren. 
På så sätt kan riktlinjerna vara användbara.  

Jag väljer att enbart rikta mig till köpare av bostadsrätter, inte säljare som vissa 
informationsmaterial i dagsläget också gör. Detta för att kunna fokusera och 
anpassa informationen bättre till målgruppen. Varför jag enbart riktar mig till 
köpare av bostadsrätter är för att det är olika lagar som gäller vid köp av 
bostadsrätter och fastigheter, detta är något som mäklarbyråerna gör idag. Den 
primära målgruppen är köpare, men även spekulanter i allmänhet behöver tydlig 
och begriplig information, därför är de den sekundära målgruppen.  

Jag har valt att utforma ett tryckt informationsmaterial. Detta för att köparen ska få 
informationen direkt i handen och inte behöva söka upp den själv. Mäklaren kan 
genom ett tryck material ge köparen informationen direkt i handen. Med det sagt 
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finns däremot inget som hindrar mäklaren från att också, eller istället, maila 
informationsmaterialet som en PDF till spekulanter efter visningen. 

1.6. Begreppsförklaringar 

1.6.1. Fastighetsmäklarlagen och fastighetsmäklare 
Fastighetsmäklarlagen gäller en fysisk persons yrkesmässiga förmedling av 
fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter 
avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. Den som arbetar med detta kallas 
fastighetsmäklare (1 §, Fastighetsmäklarlagen). 

I den här studien kan fastighetsmäklare ibland förkortas som mäklare. Begreppet 
mäklare syftar här alltid till fastighetsmäklare – alltså en yrkesverksam person som 
förmedlar bostadsrätter, fastigheter, etcetera (1 §, Fastighetsmäklarlagen).  

1.6.2. God fastighetsmäklarsed 
Kan förklaras som olika normer för hur en fastighetsmäklare ska utföra sitt arbete. 
Fastighetsmäklarinspektionen menar att god fastighetsmäklarsed främst utvecklas 
genom deras beslut i tillsynsärenden (Fastighetsmäklarinspektionen, 2017).  

1.6.3. Spekulant  
En spekulant är en person som är intresserad av en bostad. Den spekulant som 
slutligen köper bostaden blir en köpare (Konsumentverket, 2017:35).  

1.6.4. Visuell hierarki 
I den här studien definierar jag visuell hierarki som visuella signaler som används 
för att underlätta för läsaren. Detta kan vara i form av rubriker, styckesindelningar 
eller andra typer av grafiska signaler som används med syfte att vägleda och hjälpa 
läsaren.  

1.6.5. Kognitionsteorier 
Jag har valt att avgränsa mig till två delar ur kognitionspsykologin. Den ena är 
uppmärksamhet och den andra är perception. Valet av dessa gjordes för att jag 
anser att de fyller en relevant och viktig funktion i min studie.  
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2. Metod 

I den här delen kommer jag att ta upp de metoder jag valt för att kunna besvara 
min forskningsfråga. Under vissa metoddelar har jag valt att ha en del som heter 
”metodkritik” där jag diskuterar eventuella nackdelar med respektive metodval. 
Jag avslutar med en del som rör etiska aspekter. 

2.1. Förstudie 
I början av min arbetsprocess genomförde jag en förstudie för att samla in kunskap 
om den information köpare av bostadsrätter får från mäklaren, men också för att ta 
reda på hur målgruppen av dessa informationsmaterial uppfattar dem.  

2.1.1. Enkätundersökning 
Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015:59) skriver att enkäter används för att 
söka kvantitativa svar och används för att förstå och lära sig mer, inte för att bevisa 
någonting. Vidare förklarar de att utformandet av enkäten är viktig, det vill säga att 
tänka på vad man faktiskt vill ha svar på och vilken typ av svar som kan hjälpa 
arbetet vidare. Däremot kan frågeställningarna tolkas och förstås på många olika 
sätt.  

Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015:60) förklarar att i de fall man utgår från 
en redan befintlig produkt och ska försöka förbättra den eller användningen av den, 
är det bäst att först utgå från användaren. Därför bör man inte börja med en 
kvantitativ undersökning, utan använda sig av metoden när man fått förståelse för 
problematik och behov. Syftet med min enkätundersökning var att få övergripande 
information om hur mottagarna av den här typen av information upplevde den och 
vilken nivå informationen låg på. Detta för att identifiera problemet för att senare 
kunna utforma ett förbättringsförslag. Enkäten publicerades online och riktade sig 
till de som någon gång köpt bostadsrätt. Jag fick 61 enkätsvar.  

Enkätfrågorna:  

o Hur	  gammal	  är	  du?	  
o Kön?	  
o Ansåg	  du	  att	  du	  fick	  tillräckligt	  med	  information	  när	  du	  köpte	  din	  

bostadsrätt	  angående	  dina	  rättigheter	  och	  skyldigheter?	  
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o Läste	  du	  den	  information	  du	  fick	  av	  mäklaren?	  
o Ansåg	  du	  att	  informationen	  var	  svår	  att	  förstå?	  (Skala	  1–5)	  
o Vad	  är	  din	  inställning	  till	  juridiska	  texter?	  (Skala	  1–5)	  
o Om	  du	  anser	  att	  informationen	  var	  svår	  att	  ta	  till	  sig,	  hade	  du	  vid	  ditt	  

bostadsköp	  uppskattat	  att	  informationen	  var	  mer	  anpassad	  för	  dig?	  	  

2.1.2. Kvalitativa intervjuer 
En del av min förstudie bestod av två intervjuer med två personer som för första 
gången köpt varsin bostadsrätt. Syftet med intervjuerna var att få mer 
bakgrundinformation och tydliggöra problemet. Denscombe (2016:266) delar in 
intervjuer i tre olika kategorier – strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. 
Den första, strukturerade intervjun, utgår från ett färdigt frågeformulär med 
begränsade svarsalternativ. Även den semistrukturerade intervjun har färdiga 
frågor, däremot har frågorna öppna svar för att den intervjuade ska kunna beskriva 
och utveckla tankar och åsikter. I den ostrukturerade intervjun ger forskaren enbart 
ett ämne eller tema till den intervjuade som i sin tur får utveckla sina svar medan 
forskaren deltar i minsta möjliga mån (Denscombe, 2016:266).  

Jag använde mig av den semistrukturerade intervjumetoden, då jag hade ett antal 
frågor förberedda men gav intervjupersonerna utrymme att utveckla sina svar. 
Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015:83) skriver att en intervju är bra att göra 
tidigt i processen då den kan ge viktig information om hur produkten används och 
även beteendet hos de som använder den. I enlighet med detta använde jag 
intervjuerna för att ta reda på hur informationsmaterialet användes av köparna vid 
bostadsköpet.  

Intervjuguiden jag använde mig av såg ut så här: 

o Vad	  fick	  du	  för	  juridisk	  information	  när	  du	  köpte	  din	  bostadsrätt?	  
o Hur	  var	  den	  utformad	  och	  skriven,	  kan	  du	  visa?	  
o Läste	  du	  informationen?	  Varför,	  varför	  inte?	  
o Tycker	  du	  att	  någonting	  är	  svårt	  i	  texten,	  i	  så	  fall	  vad?	  	  
o Vad	  tycker	  du	  kan	  förbättras	  i	  informationsmaterialet?	  
o Fick	  du	  informationen	  i	  samband	  med	  annan	  information?	  
o Hade	  du	  önskat	  att	  informationen	  var	  skriven	  och	  utformad	  på	  ett	  

annat	  sätt?	  
 

Intervjuerna finns att se i bilaga 3–4 på sida 61–63.  
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Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015:83) skriver att intervjuer också kan 
göras för att samla information från experter inom ett visst område. Därför 
kontaktade jag juristen Diego Ortíz del Gaiso som är ansvarig för 
konsumentrelationer på företaget han arbetar på. Detta för att få ännu ett perspektiv 
till mitt arbete och på så sätt få värdefull information om den problematiken 
gällande konsumenter och den information de får från mäklaren. Intervjun 
baserades på hans subjektiva yrkeserfarenheter. Syftet med intervjun var att få 
förståelse för det praktiska problemet. Frågorna ställdes genom ett telefonsamtal, 
men jag försökte ändå att förhålla mig till nedanstående intervjuguide.  

o Vad	  innebär	  ditt	  arbete	  som	  ansvarig	  för	  konsumentrelationer?	  
o Är	  det	  vanligt	  att	  köpare	  inte	  läser	  den	  information	  de	  får	  från	  

mäklaren?	  
o Om	  svaret	  är	  ja,	  varför	  tror	  du	  att	  köpare	  många	  gånger	  inte	  läser	  

den	  information	  de	  får	  från	  mäklaren?	  	  
o Vilka	  typer	  av	  ursäkter	  eller	  förklaringar	  är	  vanligt	  förekommande	  

hos	  köpare	  när	  de	  berättar	  att	  de	  inte	  tagit	  del	  av	  den	  information	  de	  
blivit	  tilldelade?	  	  

o Är	  din	  uppfattning	  att	  de	  som	  inte	  läser	  den	  här	  typen	  av	  
informationsmaterial	  ofta	  är	  yngre,	  äldre	  eller	  både	  och?	  	  

o Vilka	  missförstånd	  kring	  bostadsaffären	  är	  vanligt	  förekommande?	  	  
o Varför	  tror	  du	  att	  dessa	  missförstånd	  uppkommer?	  	  

2.2. Metodkritik  
I min förstudie gjorde jag en enkätundersökning och kvalitativa intervjuer för att få 
bakgrund till problemet samt för att bekräfta problemet. Förstudiens syfte var på så 
sätt inte att besvara forskningsfrågan utan användes för att ge underlag och 
bakgrund till mitt gestaltningsförslag. Därmed var förstudien en viktig del i mitt 
arbete för att kunna föra processen framåt.  

Jag gjorde enkätundersökningen tidigt i processen men använde den inte som något 
bevis, utan enbart för att få en övergripande förståelse för problemet. Eftersom 
enkätundersökningen publicerades online förlorade jag det personliga mötet med 
de medverkande, samtidigt som mina frågor oavsiktligt kanske var ledande. Jag 
märkte även att frågorna gällande ålder och kön inte fyllde någon funktion till min 
studie, utan fungerade mer som inledande frågor.  

Intervjuerna gjordes för att få förståelse för hur målgruppen tog till sig av 
informationsmaterialet de fick innan köpet eller vid köpet. Jag är medveten om att 
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intervjuer med enbart två personer inte kan komma fram till en sanning eller lägga 
grunden för ett generellt problem, men intervjuerna hjälpte mig att få mer bakgrund 
till själva informationsdesignsproblematiken.  

Intervjun med juristen Diego Ortíz del Gaiso skedde genom ett telefonsamtal. Det 
är möjligt att jag hade fått mer utvecklande svar om vi suttit i samma rum i en lugn 
miljö, men med hänsyn till tidsaspekter för oss båda var telefonsamtal det bästa 
alternativet.  

Jag är medveten om att informationen jag fick av enkätundersökningen och 
intervjuerna inte kan ses som en definitiv sanning eftersom de bygger på 
människors personliga upplevelser och åsikter. Därför valde jag att komplettera 
dem med rapporten Konsumentrapporten 2017 från Konsumentverket som lade 
stort fokus på fastighetsmäkleri och vilka missförstånd som var vanliga vid en 
bostadsaffär. Jag använde mig även av Fastighetsmäklarinspektionens webbsida för 
att bekräfta de vanliga missförstånden i en bostadsaffär samt för att få kunskap om 
varför det är viktigt att klargöra för köpare om vilka rättigheter och skyldigheter 
som gäller. Jag använde mig också av Fastighetsmäklarlagen, vilket hjälpte mig att 
förstå vilken informationsskyldighet fastighetsmäklaren har gentemot köpare av 
bostadsrätter. Detta var viktigt att veta vid mitt senare gestaltningsförslag. Den 
kompletterande informationen bidrog till att bekräfta det praktiska problemet och 
förklarade också mäklarens informationsskyldighet.  

2.3. Textanalys 
För att få förståelse för hur den här typen av informationsmaterial från mäklare kan 
vara skrivna och utformade, samt för att hitta själva problematiken för att sedan 
kunna skapa en förbättring, valde jag att analysera texterna genom två olika 
analysmodeller. Jag valde att göra en övergripande komparativ analys på sex 
informationsmaterial och en mer djupgående läsbarhetsanalys på två av dessa 
informationsmaterial.  

2.3.1. Komparativ analys 
Hellspong (2001:79) beskriver att den komparativa analysens syfte är att jämföra 
olika texter eller genre för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan 
dem. Ofta får man ut mer av analysen om texterna i fråga har något samband. Valet 
av den här analysmetoden gjordes för att se om texternas innehåll, disposition och 
språk var likvärdigt.   
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Texterna jag analyserade är följande:  

o Köparinformation	  –	  juridisk	  information	  till	  dig	  som	  köper	  
bostadsrätt	  genom	  fastighetsmäklare.	  (Text	  1).	  

o En	  trygg	  bostadsaffär	  bostadsrätt	  –	  juridisk	  information	  till	  dig	  som	  
köper	  eller	  säljer	  en	  bostadsrätt.	  (Text	  2).	  	  

o Juridisk	  information	  till	  säljare	  och	  köpare	  av	  bostadsrätt.	  (Text	  3).	  
o Undersökningsplikt	  och	  felansvar	  vid	  köp	  av	  bostadsrätt	  (Text	  4a)	  

och	  Såhär	  går	  vi	  vidare	  med	  försäljningen.	  (Text	  4b).	  
o Juridisk	  information	  till	  dig	  som	  köper	  eller	  säljer	  en	  bostadsrätt.	  

(Text	  5).	  	  
o Köparinformation	  bostadsrätt	  (Text	  6).	  	  

2.3.2. Läsbarhetsanalys 
Hellspong (2001:86) menar att en läsbarhetsanalys görs när man vill utreda hur 
tillgänglig en text är för läsaren, hur stora krav som ställs på läsarens motivation 
och förkunskaper, samt hur lätt den är att avläsa för ögat gällande layout och 
typografi. För att få bättre förståelse för hur sådana här typer av texter kan vara 
uppbyggda har jag därför valt att använda mig av en läsbarhetsanalys. Detta även 
för att se hur stora krav den ställer på läsaren och hur pass anpassad den är för 
mottagaren, för att få bakgrund till problemet och stöd till mitt egna 
gestaltningsförslag. Läsbarhetsanalysen gjordes på text 2 samt text 4a och text 4b. 

2.4. Metodkritik 
Eftersom jag analyserat sex olika informationsmaterial kan jag inte ta för givet att 
alla informationsmaterial mäklare lämnar ut är utformade och skrivna på det här 
sättet. Det finns säkerligen de material som är både bättre anpassade och mindre 
anpassade efter målgruppen, än de jag analyserat. Analysen av dessa gav mig dock 
en inblick i hur sådana här typer av texter skrivs och utformas, vilket var viktigt att 
förstå för att kunna identifiera problematiken och skapa ett förbättringsförslag.  

2.5. Utprovning 
För att testa min gestaltning och svara på min forskningsfråga Hur kan visuell 
hierarki och kognitionsteorier underlätta förståelsen av informativ text med 
juridiskt innehåll? valde jag att göra en utprovning. I utprovningen medverkade 
fem personer.    
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2.5.1. Prototyp  
Martin & Hanington (2012:138) menar att prototyper är användbara när man vill se 
hur en artefakt fungerar för användaren för att kunna utveckla den. Jag gjorde en 
prototyp som användes vid utprovningen för att se hur de medverkande 
interagerade med innehåll, design och form. I prototypen applicerade jag det jag 
kommit fram till i teoridelen.  

2.5.2. Scenario 
Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015:141) skriver att ett scenario berättar om 
användaren i en specifik situation och kan beskriva den befintliga eller framtida 
användarinteraktionen. Vidare förklarar de att syftet med ett scenario är att förstå 
användarens beteende och drivkrafter och kan användas för att tänka sig in hur 
användaren kan interagera med lösningen (2015:141). I det här fallet valde jag att 
inleda utprovningen med ett scenario. Detta för att få en förståelse för hur 
mottagaren av materialet kan tänkas interagera med det, men också för att skapa en 
känsla hos de medverkande i utprovningen. Genom att inleda med en tänkbar 
situation kan de medverkade förhoppningsvis sätta sig in i den situation materialet 
ofta förekommer i.   

Jag avslutade scenariot med en fråga för att se vilket av materialen de 
uppmärksammade och läste först. De medverkande fick sedan läsa igenom 
informationsmaterialet, innan utprovningen övergick till en intervju. Scenariot 
användes därmed mest som en inledning till utprovningen, för att användaren 
skulle få en inblick i den situation informationen ofta befinner sig i.   

Se seminariet i bilaga 6 på sida 65.  

2.5.3. Intervjuer angående informationsmaterialet 
Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015:83) skriver att intervjuer kan användas 
för att ta reda på användares motivation, upplevelser, tankar, åsikter och beteenden 
kring produkter. Efter det inledande scenariot och efter att de medverkade läst 
informationsmaterialet ville jag veta vilka tankar och åsikter de hade. Jag ville även 
att de skulle återberätta delar från innehållet för att se hur väl de förstod det. Därför 
delade jag in min intervjuguide i tre delar. Den första delen berörde mer allmänna 
frågor, den andra delen gällde innehållet och den tredje fokuserade på layoutens 
betydelse för förståelsen. Jag valde att även här använda mig av semistrukturerade 
intervjuer.   

Se intervjuguiden i bilaga 7 på sida 66.  
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2.6. Metodkritik 
Scenarier ger inte de medverkade en tillräckligt stark bild och känsla. Den verkliga 
situationen påverkar mottagaren betydligt mer och därför kan scenariot bara ses 
som ett försök att återge den verkliga situationen. Scenariot användes i detta fall 
enbart för att skapa en känsla hos den som intervjuades, då kontexten 
informationsmaterialet är av stor betydelse. Däremot är det svårt att säga hur 
personerna skulle reagerat om det var en verklig och stressig situation.  

Vad gäller intervjuer tar Denscombe (2016:289) upp en nackdel. Han menar att 
intervjuer baseras på den information människor säger att de föredrar, gör eller 
tänker – inte vad sanningen faktiskt är. Därför kan resultatet från intervjuerna inte 
ses som en sanning, det är svårt att veta hur personerna egentligen uppfattar 
materialet och hur de hade uppfattat det i en verklig situation. 

Det visade sig att alla i utprovningsgruppen någon gång köpt bostadsrätt, vilket 
innebar att de hade förkunskaper om hur en bostadsaffär går till. Däremot är en 
bostadsaffär inte något de flesta gör särskilt ofta, därför är det möjligen mer vanligt 
att man inte har särskilt mycket förkunskap, än att man har det. I intervjuerna 
deltog endast fem personer, vilket gör att resultatet inte kan användas som en 
sanning utan måste jämföras med teorier. Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 
(2015:83) menar att det är viktigt att intervjuer sker i en avslappnad miljö, därför 
skedde samtliga intervjuer i respektive deltagares hem.  

2.7. Etiska aspekter 
Vid mina intervjuer använde jag mig av ett samtyckesformulär i enlighet med Lag 
(2003:460). Enligt 17 § får forskning utföras enbart om deltagaren har samtyckt till 
att medverka. Deltagaren ska också informeras om syftet med forskningen, de 
metoder som kommer att användas, att deltagandet är frivilligt samt att deltagaren 
när som helst kan avbryta sin medverkan – detta i enlighet med 16 §. Ett undantag 
var den intervju som gjordes över telefon, där informerade jag personen om mitt 
syfte med studien men ett samtyckesformulär skrevs aldrig under. Det hade varit 
mer etiskt försvarbart om detta gjorts, men med hänsyn till intervjupersonens 
tidsbrist och pressade schema valde jag att avstå från något som skulle innebära 
ytterligare ett moment. Personen diskuterade något som han dagligen arbetar med 
och var därför bekväm med frågorna och ämnet i sig.  Intervjun var heller inte en 
del av min forskning, utan användes enbart för att få information om och bakgrund 
till hur det praktiska problemet ter sig i vardagen. 
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Samtliga metoder valdes med omsorg till tidsaspekter, rimlighet och etik. De 
valdes också för att jag ansåg att de var mest lämpade för att besvara min 
forskningsfråga.  

Blanketterna finns att se i bilaga 2 och 5 på sida 60 och 64.  
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3. Teori och riktlinjer 

Teoridelen nedan syftar till att klargöra principer inom klarspråksarbete, 
kognitionsteorier, visuell hierarki, layout samt text och bild i samverkan. Dessa 
riktlinjer och teorier kommer leda fram till hur slutgestaltningen kommer att både 
se ut och fungera. 

3.1. Klarspråksarbete 
Språkrådet (2018) skriver att klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, 
enkelt och begripligt språk. Vidare menar de att klarspråk är en fråga om demokrati 
– att alla både ska ha tillgång till och rätt att förstå myndighetstexter. 

Larsson (2014:209) delar upp klarspråk i begriplighet, tydlighet och saklighet. Vad 
gäller begriplighet menar han att klarspråkstexter ska vara utformade så att de ger 
god förståelse och begriplighet till mottagaren. Ett sätt att avläsa textens 
begriplighet är att använda räkneformeln läsbarhetsindex (LIX), detta är dock 
omdiskuterat då forskning menar att det är ett ytligt mått. Läsbarhetsindex visar 
enbart om en text är lätt eller svår, men inte varför (ibid.).   

Angående tydlighet och saklighet menar Larsson (2014:210) att det är viktigt att 
kommunikationen i organisationen är saklig och seriöst. Däremot finns det många 
gånger underförstådda krav från ledningen att enbart presentera det fördelaktiga i 
organisationen och undvika eller dölja det mindre fördelaktiga. Men för 
organisationens långsiktiga förtroende och de krav som finns gällande etik och hög 
professionalitet, krävs det att det kommunikativa arbetet bedrivs sakligt och tydligt 
(ibid.).  

3.1.1. Skriv för läsaren 
Lundin & Wedin (2009:11) menar att det som gör en text till en bra text är om 
läsaren uppfattar texten på det sätt skribenten vill att den ska uppfattas på. Om 
läsaren inte uppmärksammar viss information eller tolkar den på ett sätt som inte 
var avsett, är det inte en bra text. Vidare nämner de att skribenten bör börja med att 
ställa sig två frågor innan texten skrivs – varför skriver jag och till vem?  

För att kunna skriva för läsaren måste skribenten iaktta läsarens förkunskaper och 
språkkunskaper. Om juridiska termer behövs, måste skribenten se om målgruppen 
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också förstår dem (Lundin & Wedin, 2009:12). Läsarens intressen ska även tas 
hänsyn till – om de är intresserade av texten och vad de anser är viktigt och mindre 
viktigt (Lundin & Wedin, 2009:13).  

3.1.2. Disponera för läsaren 
Dispositionen bör utgå från läsarens behov. Det väsentliga ska framhävas och det 
som hör ihop ska hållas ihop. Hur läsarna enklast kan hitta den västenliga 
informationen och huvudtankarna är viktigt att tänka på – både när det gäller texten 
som helhet och de olika delarna (Lundin & Wedin, 2009:26). Det finns flera sätt att 
framhäva det viktiga i en text, dels att lägga det viktiga under en egen rubrik då 
rubriken lockar till sig uppmärksamhet, och dels att börja med det mest viktiga. 
Läsaren är ofta särskilt uppmärksam i inledningen av en text eller ett textstycke 
(Lundin & Wedin, 2009:27). Rubriker ger överblick och har flera funktioner. De 
kan hjälpa läsaren att orientera sig, visa textens innehåll och intressanta delar, samt 
lätta upp texten och göra den mindre kompakt (Lundin & Wedin, 2009:29).  

3.1.3. Riktlinjer för klarspråksarbete 
Språkrådet (2017) menar att när vi skriver i arbetet och vill nå fram med ett viktigt 
budskap måste vi hitta rätt ton, formulera oss tydligt och presentera innehållet rakt 
på sak. Några riktlinjer är att välja en lagom personlig ton och relevant innehåll, 
disponera på ett logiskt sätt, förklara det som behöver förklaras, stryka det som inte 
behövs, skriva informativa rubriker, undvika långa och invecklade meningar, 
använda begripliga ord, förklara nödvändiga facktermer, sammanfatta det viktiga 
och slutligen välja en genomtänkt grafisk formgivning.  

3.2. Kognition  
Groome et. al (2010:27) beskriver kognitiv psykologi som studiet av förståelse och 
vetande i mentala processer. Vidare ger de en mer precis definition och förklarar 
den kognitiva psykologin som studiet av hur hjärnan bearbetar information – hur vi 
tar in den från omvärlden, hur vi finner mening i den och slutligen hur vi utnyttjar 
den. Kognition är därmed ett brett begrepp med många delprocesser. Lundh et. al 
(1992:7) menar att en gemensam nämnare för de kognitiva processerna är att de 
innehåller information om något.  

Även studiet av den selektion, det urval, som sker när vi tar in information hör till 
kognitionspsykologin. De kognitiva strukturerna avgör var vi riktar vår 
uppmärksamhet (Lundh et. al, 1992:12, 35). Hur våra kunskaper byggs upp och 
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organiseras i vårt psyke är en viktig del i den kognitiva psykologin. Dessa 
processer kallas perceptuella processer (Lundh et. al, 1992:35). All information 
som tas emot av sinnesorganen – syn, doft, känsel, etcetera – genomgår först ett 
stadium av perception (Groome, 2010:28).  

3.2.1. Perception 
Pettersson (2012:148) menar att perception är en beteckning på de olika 
processerna som pågår när vi får och uppfattar information om omvärlden. Genom 
perceptionen organiserar och analyserar vi den information vi har uppmärksammat. 
Hur vi sedan tolkar informationen beror på olika bakomliggande faktorer som 
ålder, kön, kulturell bakgrund, samt ekonomiska, politiska, religiösa och sociala 
faktorer. Ny information tolkar vi därför genom våra personliga individuella 
erfarenheter.  

3.2.2. Perception och utformning av informationsmaterial 
Pettersson (2012:151) ger ”perceptionsorienterade” riktlinjer som kan användas vid 
utformningen av informationsmaterial. Här förklarar han uppfattningen, eller 
perceptionen, av text, bild, layout och färg. För att förbättra textens läsvärde kan en 
innehållsförteckning med fördel användas, detta för att ge mottagaren en 
förförståelse av informationen (ibid.). Irrelevant information och distraherande 
jargong i texten bör undvikas. Våra tidigare erfarenheter och kontexten är viktiga 
aspekter när det gäller uppfattningen av innehållet. Bilder som är relevanta för 
innehållet underlättar läsningen. Hur vi uppfattar en text är däremot relativt, därför 
kommer människor att uppfatta en text på olika sätt (Pettersson, 2012:152–153). 
Generellt sett uppskattar vi bilder på människor, men bilderna måste vara 
intressanta och spegla innehållet (Pettersson, 2012:154–155). 

Layouten av informationsmaterialet kan både hjälpa och hindra perceptionen. För 
att stödja uppfattningen kan färg, orientering, mönster, form och storlek användas 
för att visa förhållande och värde (Pettersson, 2012:155). Färger ska användas med 
försiktighet, det är även viktigt att tänka på att många människor är färgblinda. 
Färg och gråskala kan användas för att påverka perceptionen av storlek, men 
antalet färger på en och samma sida bör inte överstiga mer än tre eller fyra. 
Färgkodning är ett bra sätt att visa att något är särskilt viktigt eller intressant. 
Färgkodning kan också hjälpa läsaren att kategorisera och organisera till 
meningsfulla mönster (Petterson, 2012:156–157).  
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3.2.3. Uppmärksamhet 
Lundh et al. (1992:36) menar att vår medvetna uppmärksamhet har en mycket 
begränsad kapacitet. Vidare förklarar de att vi ”väljer ut” och ”väljer bort” saker att 
uppmärksamma. Att vi ”väljer” betyder i detta sammanhang inte att vi alltid gör 
medvetna val – valen sker ofta rent automatiskt, vanemässigt eller spontant. Det 
viktiga är att vår uppmärksamhet är selektiv.  

En stor del av vår medvetna tankeverksamhet innebär att vi på ett organiserat sätt 
styr uppmärksamheten i en viss riktning och samtidigt undviker att distraheras av 
irrelevant information för den aktivitet vi för tillfället är engagerade i. Ibland 
fungerar det lätt för oss, men i vissa situationer är det inte lika naturligt, vilket gör 
att vi måste kämpa för att hålla koncentrationen som i sin tur kräver en betydande 
mental ansträngning (Lundh et al., 1992:39).  

3.2.4. Principer för att fånga uppmärksamhet 
För att locka läsarens uppmärksamhet och också hålla kvar den kan 
informationsdesignern använda rubriker med ord som läsaren kommer att 
uppmärksamma och också använda ett annat typsnitt i rubriken än övriga texten. 
Kursiv, fetstil och färg kan även användas för att uppmärksamma läsaren 
(Petterson, 2012:141–142).  För att bilder ska locka uppmärksamhet måste de vara 
intressanta för läsaren. Bilder av människor, och särskilt ansikten, har generellt 
visat sig fånga uppmärksamhet. Varje mottagare kommer att lägga den tillgängliga 
informationen i en bredare personlig kontext (Pettersson, 2012:142). 

Layout och typografi bör vara ”osynlig” och inte sticka ut. Men i vissa situationer 
kan det vara viktigt att uppmärksamma specifika delar i informationsmaterialet. 
Bilder som täcker en hel sida är effektivt för att locka mottagarens uppmärksamhet. 
En oväntad och oregelbunden design kommer även att locka till sig 
uppmärksamhet. Bilder ska dock placeras så nära den relevanta texten som möjligt 
(Pettersson, 2012:145–146). Färg ökar uppmärksamheten i informationsmaterial 
och ljusa färger kan användas för att fånga uppmärksamhet. Även färgkodning kan 
användas som ett hjälpmedel, men måste användas med försiktighet. Felaktig 
användning av färg kan vara distraherande och störa (Pettersson, 2012:146–147).  

Pettersson (2012:120–121) skriver att emfas, här förklarat som betoning, är ett av 
de viktigaste elementen i informationsmaterial för att öka mottagarens 
uppmärksamhet och uppfattning. Betoning kan användas för att locka och behålla 
uppmärksamheten. När det gäller typografi och layout förbättras 
innehållsstrukturen och hierarkin när viktiga delar betonas. Informationsdesignern 



	   26	  

kan bland annat använda tydliga kontraster, riktningar, etcetera. Viktigt att tänka på 
är att använda dessa betoningar med försiktighet. För många betoningar kan istället 
göra att de förlorar sin betydelse och makt (Pettersson, 2012:121).  

3.3. Visuell hierarki och layout 
Melin (2011:35) skriver att undersökningar visat att grafisk form med många 
paratexter – rubriker, ingresser, faktarutor, etcetera – inte kostar mer i mental 
ansträngning än att läsa ren brödtext. Vidare förklarar han att en väl formgiven text 
har större chans att bli läst och att en funktionell formgivning ger texten större 
möjlighet att både bli ihågkommen och förstådd. Om paratexter fyller en tydlig 
funktion gynnar de både minnesbehållning och lästid. Däremot överger läsaren 
texten om informationen inte motsvarar deras förväntningar (2011:35–36).  

Holsanova (2010:55–56) menar att läsare tolkar och förstår material på två nivåer 
samtidigt, dels innehållsmässigt men också hur materialet är organiserat. En 
funktionell textlayout vägleder läsaren och fångar intresset. Vidare förklarar hon att 
textproducenterna bör använda sig av olika ledtrådsstrukturer för att hjälpa läsaren 
att orientera sig i materialet, samt hitta ingångspunkter och läsvägar. Detta kan 
göras genom att bland annat använda paratexter, visuella gränser, framhävning av 
nyckelord, färgmarkering, närhet mellan text och bild och uppmärksamhetsstyrning 
(Holsanova, 2010:105).  

Som tidigare nämnts har vår uppmärksamhet en begränsad kapacitet, därför kan vi 
inte aktivt läsa och bearbeta information på flera ställen samtidigt. Därför måste 
uppmärksamheten riktas till relevanta bitar av informationen. Läsare varken vill 
eller orkar läsa mycket och läser därför inte en text i sin helhet (Holsanova, 
2010:38–39).  

Layouten har betydelse för tolkningen av multimodala texter, både textens innehåll 
och struktur har betydelse för förståelsen. Därför kan layouten användas som ett 
medel för läsarnas orientering. Layouten kan vägleda genom funktionella enheter 
bestående av skrift, bild, grafisk form och markera den optimala läsvägen genom 
att rangordna information med hjälp av rubriker och olika storlekar (Holsanova, 
2010:105).  

Ledtrådsstrukturer innebär stöd i användningen av texter och kan vara i form av 
rubriker, bildtexter och typografiska lösningar. Grundtanken med dessa är att 
läsaren tar till sig mer av ett multimodalt budskap om det finns ledtrådar till hur 
materialet är organiserat, men också för att styra läsaren till viktiga delar 
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(Holsanova, 2010:91). Närhetslagen kan direkt tillämpas inom textdesign. Den 
minskar den kognitiva belastningen samtidigt som närheten samordnar delarna i en 
multimodal text (Holsanova, 2016:93–94).  

3.3.1. Visuell framskjutenhet 
Anders Björkvall (2009:100,103) skriver att hierarki mellan olika textelement i en 
multimodal text kan skapas genom att ge dem olika grad av framskjutenhet. Ju mer 
framskjutet något är desto viktigare – och tvärtom. Viktigt att tänka på är att det 
handlar om principer knutna till texten och hur den presenterar saker och ting. Det 
viktigaste eller mest intressanta för en läsare kan vara det som är minst framskjutet. 
Det handlar alltså om vad som presenteras som om det vore det mest viktiga – även 
om det inte är det för den som läser (ibid).  

För att skapa visuell framskjutenhet finns olika resurser. Björkvall (2009:101) 
menar att de viktigaste resurserna är storlek, typsnitt, färg, fokus och 
förgrund/överlappning. Han förklarar att den främsta resursen kan vara storlek och 
skriver ”att vara stor är att vara viktig”. Både text och bild kan vara framskjutna 
genom storlek. Skriftens storlek är en grundläggande resurs för att skapa visuell 
framskjutenhet för textelement, där ett exempel är rubriker. När rubriken ges stor 
teckengrad hamnar resten av texten längre ner i hierarkin. Det är inte bara storlek 
som kan ge skrift framskjutenhet, även fetstil eller typsnitt som ger kontrast mot 
andra typsnitt i samma text blir avvikande och mer framskjutet. Ett annat exempel 
är kursivering som också kan användas för att framhäva ett textelement (ibid).  

Färg är i allmänhet en kraftfull resurs då kontrasterna mellan färger skapar visuell 
framskjutenhet. En annan resurs är fokus, där textelementen kan placeras i 
förgrunden, snarare än i bakgrunden för att framhäva (Björkvall, 2009:102). När 
det handlar om fotografiskt fokus är bakgrunden ofokuserad och saknar detaljer, på 
så sätt blir det som är i fokus också framskjutet. Likaså resursen 
förgrund/överlappning, där det som hamnar i fokus blir det viktiga (Björkvall, 
2009:102–103).  

En önskad läsväg presenteras som om det vore den naturliga läsvägen utifrån 
hierarkin – det mest framskjutna presenteras först och det mindre framskjutna 
därefter. Det går däremot sällan att se någon exakt hierarki mellan textelement, då 
fler element ofta är lika mycket eller lite framskjutna. Därför är det svårt att säga 
vilka element som kommer först i den önskade läsvägen (Björkvall, 2009:104).  

Det är heller inte bara visuell framskjutenhet som kan spela roll för den önskade 
läsvägen. Centralt eller högt placerade element kan många gånger komma tidigare i 
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läsvägen på grund av dess placering. Önskade läsvägar är heller inte detsamma som 
verklig läsning, hur läsare läser beror på målet och syftet med läsningen vilket 
troligen är viktigare för läsvägen än hierarkin mellan textelementen (ibid.).  

3.4. Tidigare forskning 
Jana Holsanova, Kenneth Holmqvist och Henrik Rahm utförde en studie som 
berörde ingångspunkter och läsbanor. Där användes ögonspårningsdata för att se 
hur tidningsläsare uppfattar grafiskt framträdande element och hur läsare letar efter 
paratexter. I studien medverkade fem vana tidningsläsare. Studien utgick från 
allmänna antaganden om läsning, där Holsanova, Rahm och Holmqvist (2006:71) 
kunde utvinna sju antaganden kring hur vi läser och tolkar texter, däribland att vi 
letar efter grafiskt framträdande element och paratexter. Resultatet från 
ögonrörelsekamerorna – det faktiska läsbeteendet – jämfördes sedan med de 
allmänna antagandena.  

Antaganden om att läsare letar efter grafiskt framträdande element och paratexter 
bekräftades i studien. Bilder och rubriker visade sig vara vanliga ingångspunkter 
(Holsanova, et. al, 2006:84). Ett undantag var en stor rubrik i färg. Även om färg 
sägs spela en viktig roll för att vi ska uppmärksamma en ingångspunkt var det inte 
attraktivt för läsarna i studien. Kombinationen av storlek, typsnitt och layout var 
därmed här inte till hjälp. Endast två av fem läsare fäste blicken på den utstickande 
och stora rubriken med vit text på röd botten. De två som uppmärksammade denna 
gjorde det även sent trots dess uppstickande form, färg och storlek (Holsanova et. 
al, 2006:87).   

Holsanova gör en, för min studie, relevant diskussion kring resultatet av denna 
studie i sin bok Myter och sanningar om läsning (2010:110) där hon menar att vi 
inte är ”perceptionens slavar”. Hon menar att vi både styrs av lågnivå- och 
högnivåprocesser. Lågnivåprocesser aktiveras av uppstickande form eller färg, 
medan högnivåprocesserna styrs av tidigare erfarenheter, förkunskaper, intressen, 
associationer och förväntningar. Båda processerna påverkar var vi tittar i en bild 
och hur vi tolkar den. Detsamma gäller avläsningen av komplex layout och 
multimodala texter (Holsanova, 2010:110).  

Studien visade att teorier som enbart förespråkar lågnivåprocesser inte alltid 
stämmer. Eftersom tidningsläsarna hade erfarenhet av textgenren och på så sätt 
hade kunskap om att starka färger är nära sammankopplat till reklam, undvek 
läsarna den färgstarka rubriken, vilket visar att vi inte enbart styrs av 
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lågnivåprocesser utan att vår tolkning och våra val baseras på erfarenheter och 
tidigare kunskaper (Holsanova, 2010:111–112).  

3.5. Läsprocessen 
Holsanova (2010) skriver att läsningen av en text kan skilja sig åt beroende på vad 
läsarens mål är. Hur läsningen ser ut beror på om läsaren ska förstå en beskrivning, 
memorera eller utföra en handling i en instruktion. Målet med läsningen påverkar 
läsprocessen. När läsaren söker viss information är det vanligt med skanning eller 
skumläsning (Holsanova, 2010:30–31). Utifrån empirisk forskning har Holsanova 
(2010:32) kommit fram till att läsprocessen är individuell och att det finns olika 
typer av lässtilar som grundar sig i personliga preferenser. Studien visade att det till 
exempel fanns rubrikläsare som orienterar sig i uppslaget, tematiska läsare som 
föredrar vissa ämnen och skumläsare som enbart skummar igenom texten utan att 
fördjupa sig i den. Holsanova (2010:37) förklarar också att läsare ofta skannar 
tidningsupplag för att hitta ingångspunkter. När de väl hittar en slutar de sin 
skanning och påbörjar en kort stunds läsning innan de fortsätter att skanna efter 
nästa intressanta ingångspunkt.  

3.6. Text och bild i samverkan 
Lars Melin (2011:36) har gjort undersökningar gällande hur text och bild 
samverkar i informativ text och kommit fram till att olika bilder också har olika 
effekt. Vidare förklarar han att relevanta bilder är mer effektiva än irrelevanta, 
troligen på grund av att det inte krävs samma mentala ansträngning att söka 
koppling mellan text och bild (Melin, 2011:36). Bilder som säger samma sak som 
texten är mer effektiv än bilder som introducerar ny information, vilket har 
verifierats i flera undersökningar (Melin, 2011:36–37). Sammanfattningsvis 
förklarar Melin (2011:38) att samverkan mellan bilder, paratexter och strukturering 
är bra då det visat sig öka artiklars effektivitet – vilket innebär kortare lästid, större 
minnesbehållning och vanligen även större uppskattning för texten (ibid.).   

3.7. Källkritik 
Thurén (2013:7) menar att det finns vissa källkritiska principer som innefattar olika 
kriterier som en källa måste ha för att räknas som trovärdig. Ett av dessa kriterier är 
äkthet, det vill säga att källan är det den påstår sig vara (ibid.). Viktigt är också att 
titta på källans tidssamband, då källan kan anses vara tvivelaktig om det gått lång 
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tid mellan en händelse och källans berättelse om den (ibid.). En viktig aspekt är att 
titta på om källan är oberoende, vilket betyder att källan inte bör vara enbart ett 
återgivande av en annan källa (Thurén, 2013:8). Det är också viktigt att se om 
källan kan misstänkas ge en felaktig eller falsk bild på grund av egna intressen, 
detta kallas för tendensfrihet (ibid.). Vid val av källor menar Thurén att man i 
allmänhet bör tänka på urvalet av fakta, hur innehållet tolkas och om källan kan 
uppfattas pålitlig och sannolik (ibid.).  

I teoridelen har jag använt mig av flera olika källor. I avsnitten gällande klarspråk 
använde jag mig av Språkrådets hemsida, boken Tillämpad 
kommunikationsvetenskap och boken Klarspråk i socialtjänsten. Språkrådet är ett 
institut som bland annat arbetar med språkvård och språkpolitik. Språkrådets 
uppgift är att sprida kunskap och ge råd i språkfrågor. Med detta i åtanke tolkar jag 
Språkrådet som en tillförlitlig källa, då jag inte kan se varför de skulle ha anledning 
att ge en felaktig bild av klarspråksarbete. Boken Tillämpad 
kommunikationsvetenskap användes då författaren, Larsåke Larsson, ger en bra 
definition av klarspråk. Larsson är dessutom professor i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Örebros universitet, därför tolkar jag källan som 
trovärdig då författaren besitter stor kunskap inom ämnet. Valet av boken 
Klarspråk i socialtjänsten gjordes då språkkonsulterna och författarna Kerstin 
Lundin och Åsa Wedin har praktisk erfarenhet kring klarspråkarbete och även 
handleder kommuner och statliga myndigheter. Denna bok är inte 
forskningsbaserad och innehållet kan därför inte ses som en sanning och är inte 
tillräcklig i sig själv. Trots att området skiljer sig en del var boken relevant till mitt 
ämne. Jag använde mig av boken som en riktlinje för hur man kan skriva begripligt 
för en allmän grupp och hur man ska tänka när viss juridik förekommer i en text 
som ska tas emot av en grupp läsare utan förkunskaper. Innehållet i boken 
jämfördes med riktlinjer från Språkrådet, vilket gjorde att jag kunde se att de 
bekräftade varandra.  

Källorna till kognitionsteorierna bestod av flertalet böcker. Boken Kognitiv 
psykologi skriven av Lundh et. al är från år 1992 och är därför en äldre källa. Det 
kan säkerligen ha hänt en del inom kognitionsforskningen sedan dess och källan är 
därför på så sätt kanske inte den mest aktuella. Lundh et. al gav däremot 
lättbegripliga och värdefulla förklaringar till mitt arbete. Jag jämförde även 
innehållet med boken Kognitiv psykologi – processer och störningar skriven av 
Groome et. al som är en mer aktuell källa från 2006. Jag kunde se att informationen 
bekräftades här. David Groome är professor i psykologi och övriga författare i 
boken är universitetslektorer i psykologi. Lars-Gunnar Lundh är leg psykolog och 
fil dr, Henry Montgomery är professor i kognitiv psykologi och Yvonne Waern är 
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forskare i kognitiv och teknisk psykologi. Av samtliga författares bakgrund kan jag 
tolka källorna som trovärdiga, då de besitter kunskap inom området och samtidigt 
inte skulle vinna på att sprida en felaktig bild av ämnet till mottagarna av böckerna. 
Till kognitionsteorierna använde jag mig också av Rune Pettersson som har arbetat 
som professor i informationsdesign, vilket berör utbildningen jag själv går. Källan 
gav mig kunskap om hur jag kunde utforma min gestaltning med hjälp av ett antal 
riktlinjer.  

Vad gäller visuell hierarki, layout samt text och bild i samverkan använde jag mig 
av författarna Melin, Holsanova och Björkvall. Lars Melin är docent i nordiska 
språk och har bedrivit språkforskning, Jana Holsanova är docent i 
kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och Anders Björkvall är lektor och 
forskare i svenska. Samtliga författare är därför väl insatta i ämnet och kunde ge 
värdefull information till mitt arbete. Jag tolkar informationen som trovärdig då jag 
inte kan se vad de skulle vinna på att förmedla en felaktig bild av ämnet.  

Studien som utfördes av Jana Holsanova, Kenneth Holmqvist och Henrik Rahm är 
publicerad i Visual communication 2006. Jag hittade forskningsartikeln i 
sökmotorn Primo efter att ha läst om studien i Holsanovas bok Myter och 
sanningar om läsning (2010). I Primo kunde jag också se att artikeln var 
expertgranskad. Både Jana Holsanova och Kenneth Holmqvist är docenter i 
kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och Henrik Rahm är docent i lingvistik 
vid Högskolan Kristianstad. Eftersom Holsanova och Holmqvist båda är 
verksamma inom kognitionsvetenskap kunde jag koppla deras arbete till delar av 
min valda teori. Studien gav mig ett nytt perspektiv då den gör vissa motsättningar 
på det jag tidigare presenterade i teoridelen.  

Att koppla studien till mitt projekt går, men det är viktigt att belysa vissa faktorer. 
Vana tidningsläsare har troligen en annan uppfattning om tidningstexter än vad 
köpare av bostadsrätter har till den juridiska information de blivit tilldelade. Den 
sistnämnda gruppen läsare befinner sig även i en helt annan situation än den 
förstnämnda gruppen. Därför är det viktigt att med viss försiktighet koppla studien 
till mitt projekt. Det jag kan ta med mig från den här studien är att vi inte enbart 
styrs av uppstickande former, färger och storlekar när vi läser och söker 
information. Kanske blir mitt material därför inte lösningen på det praktiska 
problemet, då köpare av bostadsrätter kan vara mer styrda av till exempel tidigare 
erfarenheter av informationen. Om materialet jag utformar skiljer sig från mängden 
är det därför inte säkert att mottagarna kommer att uppmärksamma den. 
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4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av metoderna som använts tidigare i 
arbetet, det vill säga förstudie, textanalyser och utprovning.  

4.1. Förstudie 
Syftet med förstudien var att få information om vilken typ av information som ges 
till köpare av bostadsrätter, samt hur informationen är anpassad för de som ska ta 
del av den. Med hjälp av en enkätundersökning och kvalitativa intervjuer samlades 
information och kunskap in till arbetet. För att bekräfta metodresultatet använde jag 
mig även av information från Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen 
och kunde på så sätt styrka det praktiska problemet. 

4.1.1. Enkätundersökning 
Enkätundersökningen gjordes med syfte att få en övergripande uppfattning om den 
information mäklare delar ut till köpare, samt hur den uppfattas och tas emot av 
mottagarna. I undersökningen medverkade 61 personer som alla någon gång köpt 
en bostadsrätt. På de frågor som var relevanta för min studie blev resultatet 
följande:  

 

o Ansåg	  du	  att	  du	  fick	  tillräckligt	  med	  information	  när	  du	  köpte	  din	  
bostadsrätt	  angående	  dina	  rättigheter	  och	  skyldigheter?	  
44,3 procent ansåg att de fick tillräckligt med information när de köpte sin 
bostadsrätt gällande rättigheter och skyldigheter. 36,1 procent ansåg att de inte fick 
tillräckligt med information, medan 19,7 procent inte visste. 

o Läste	  du	  den	  information	  du	  fick	  av	  mäklaren?	  
83,6 procent läste den information de fick av mäklaren medan 11,5 procent inte 
gjorde det. Resterade mindes inte. 
 

o Ansåg	  du	  att	  informationen	  var	  svår	  att	  förstå?	  (Skala	  1–5)	  
Huruvida de ansåg att informationen var svår att förstå, på en skala 1–5 där 1 var 
enkel att ta till sig och 5 var mycket svår att ta till sig, röstade 8,2 procent en etta, 
13,1 procent en tvåa, 50,8 procent en trea, 24,6 procent en fyra och 3,3 procent en 
femma. 
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o Vad	  är	  din	  inställning	  till	  juridiska	  texter?	  (Skala	  1–5)	  

Angående deras generella inställning till juridiska texter var den högsta stapeln i 
diagrammet (37,7 procent) på en fyra på en skala 1–5. 

o Om	  du	  anser	  att	  informationen	  var	  svår	  att	  ta	  till	  sig,	  hade	  du	  vid	  ditt	  
bostadsköp	  uppskattat	  att	  informationen	  var	  mer	  anpassad	  för	  dig?	  	  
Av de som ansåg att juridiska texter är svåra att ta till sig hade 71,7 procent önskat 
att informationen vid bostadsköpet varit mer anpassad för dem, medan 21,7 
procent kanske hade önskat att informationen varit mer anpassad och 6,7 procent 
inte hade önskat att informationen varit mer anpassad.  

 

Se diagrammet i bilaga 1 på sida 58–59.  

4.1.2. Kvalitativa intervjuer 
Syftet med de två kvalitativa intervjuerna var att få förståelse för hur den här typen 
av informationsmaterial kan tolkas och uppfattas av mottagaren. Den första 
intervjupersonen förklarade att han fått informationen tillsammans med annan 
information i ett knippe. Vidare förklarade han att han försökte läsa igenom 
informationen men att han inte begrep innehållet och därför inte läste igenom 
speciellt noga just då, av den anledningen att han uppfattade att det var onödigt att 
läsa någonting han ändå inte förstod. Han förklarade att svårigheten för honom var 
att informationsmaterialet innehöll ett språk han inte var van vid, att det var för 
mycket text och att det i den situationen var mycket annat han också försökte att 
begripa. 

Att informationsmaterialet innehöll mycket text sida efter sida var en annan 
svårighet för den här personen. Han hade önskat att viss information i materialet 
skulle varit lättare att hitta och att språket varit mer anpassat för honom som 
lekman, i den mån det var möjligt. En viktig del jag tog med mig var hur han 
upplevde sin förmåga att ta till sig ny information i den situationen. Han förklarade 
att det var mycket annat i huvudet då och att ett informationstungt material var 
svårt att ta till sig i den situationen. När jag bad honom förklara hur materialet var 
utformat och skrivet visade han det och beskrev det som ”mycket text och annat 
skräp”. Med skräp menade han olika sorters reklam som också fanns med som 
handlade om att köparen kunde hyra släp, vilket var någonting som inte ansågs 
vara viktigt i sammanhanget.  

Resultatet från den andra intervjun var likvärdigt och det gick att hitta en del 
gemensamma nämnare. Den juridiska informationen kom i samband med annan 
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information, i det här fallet på objektsbeskrivningens baksida. Den här personen 
beskrev informationsmaterialets utformning som ”enbart block med text” och att 
det var svårt att veta när en ny rubrik började, då rubriken var i samma teckenrad 
som övrig brödtext. Vidare förklarade hon att hon i den situationen inte ville sitta 
och läsa massor av text samt att hon önskat att informationen varit tydligare 
uppdelad så att hon på så sätt lättare kunnat hitta den information hon var ute efter. 
Hon hade även önskat mer luft i texten och hellre fler sidor än att all information 
tryckts ihop på en sida.  

Hon förklarade också att hon var stressad i den situationen och att hon mest bara 
ville flytta in i sin lägenhet, därför skummade hon enbart igenom den information 
hon fått. Svårigheterna i materialet menade hon var mängden text och avsaknaden 
tydliga rubriker. Även orden upplevde hon var svåra att ta till sig. Exempel på 
dessa ord var undersökningsplikt, avtalsfrihet och utfästelse. Hon beskrev att orden 
var tunga att ta till sig och att de inte förklarades så att hon kunde förstå dem. 
Informationsmaterialet uppfattades som formellt och kallt och inte riktat till henne 
som köpare. Hon hade önskat ett material som varit mer anpassat för henne och att 
det för henne kändes som att hon förväntades vara en jurist som skulle förstå allt.  

Problemen som beskrivits här ovan kan jag tydligt koppla till min valda teori. Både 
vad gäller hur vi uppfattar information vi ser, men också hur vi uppfattar 
information beroende av vilken kontext vi befinner oss i. Sammanfattningsvis kan 
jag komma fram till resultatet att de båda upplevde att informationsmaterialet var 
svårt att ta till sig på grund av utformning, innehåll och den kontext de fick 
materialet i.  

Intervjun med juristen Diego Ortíz del Gaiso, som är ansvarig för 
konsumentrelationer på företaget han arbetar på, gav mig ytterligare ett perspektiv 
till mitt arbete. Hans arbete innebär att vägleda parterna i en bostadsaffär och ge 
rådgivning och information om mäklartjänsten. I sitt arbete får han ofta hantera 
missförstånd som många gånger grundar sig på den information mäklaren lämnar 
till konsumenten. Enligt juristen är det vanligt att konsumenten inte läser den 
information man blir tilldelad av mäklaren, troligen på grund av att konsumenten 
vid den tidpunkten inte är intresserad. Han tror även att en anledning kan vara att 
allt ska gå fort idag och att konsumenten vill ha lättillgänglig information. En 
annan aspekt han tog upp var att det vid en bostadsaffär är mycket annat som 
konsumenten behöver tänka på som kan vara mycket stressande. 

Även om konsumenten läser informationen är de vanligt att de inte begriper den 
och heller inte frågar mäklaren om de undrar över någonting. Diego Ortíz del Gaiso 
har märkt att trots att en bostadsaffär kan gå så pass fort att konsumenten inte 
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hänger med, drar de vanligtvis ändå inte i handbromsen. Vidare menar han att 
missförstånden inte är en generationsfråga, utan gäller ung som gammal. En 
sammanfattande syn hos konsumenten är att de ofta skyller på någon annan och 
inte tar eller ser sitt eget ansvar i bostadsaffären.  

4.2. Textanalyser  
För att få mer grund till min gestaltning och för att få mer kunskap om hur jag bör 
utforma och anpassa gestaltningen efter målgruppen gjorde jag två textanalyser – 
en komparativ analys på sex informationsmaterial samt en läsbarhetsanalys på två 
av dessa.  

4.2.1. Komparativ analys 
Hellspong (2001:79) beskriver att den komparativa analysens syfte är att jämföra 
olika texter eller genre för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan 
dem. Denna analys var användbar då jag ville se om det fanns gemensamma 
nämnare i texterna och om det gick att hitta några generella likheter i den här typen 
av informationstexter.  

4.2.1.1. Sammanhanget 
Här tittar man bland annat på vilken målgrupp texten riktar sig till, vilka aktiviteter 
kommunikationen ingår i, vilka verksamheter texterna hör till och vilken funktion 
texten har (Hellspong, 2012:79). Texterna kommer från olika mäklarbyråer och har 
som syfte att informera köpare och säljare om den juridik som följer med ett 
bostadsköp. Målgruppen i materialen varierar något – text 1, text 4a och text 6 
riktar sig enbart till köpare av bostadsrätt, medan övriga texter riktar sig till både 
köpare och säljare av bostadsrätter. Ofta samspelar dessa texter med 
objektsbeskrivningar och andra viktiga dokument gällande bostadsköpet, som till 
exempel information om föreningens stadgar.  

4.2.1.2. Språket 
Här tittar man bland annat på hur språket och ordförrådet liknar och skiljer sig 
(Hellspong, 2012:80). Svårighetsgraden i texterna varierar. Svårare ord som 
förekommer i en del av texterna är bland annat utfästelse, betrakta, åberopa, fog, 
upprättar, ämnar, villkorat, tillhandahålla. I övrigt förekommer en rad olika 
facktermer som lånelöfte, överlåtelseavtal, budföreteckning, undersökningsplikt, 
upplysningsplikt, anbudsförteckning, boendekostnadskalkyl, budgivning, 
uppdragsavtalet, energideklaration och svävarvillkor. Facktermerna och de svårare 
orden förklaras i de flesta fall, men inte alltid. Ett exempel finns på sid 2 i text 2, 
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där säljarens uttalanden ska beskrivas. Stycket lyder: ”Säljaren kan bli bunden av 
en utfästelse om lägenhetens skick. I praktiken gäller det dock enbart om han gjort 
en klart uttalad och specificerade utfästelse beträffande lägenheten. Allmänt 
lovprisande eller generella uttalanden anses inte som utfästelser.” Ord som 
utfästelse, beträffande och lovprisande skulle möjligen kunna bytas ut mot mer 
vardagliga termer.  

För att få en övergripande förståelse för texternas svårighetsgrad tittade jag på 
respektive LIX-värde. Texterna har i det här fallet har ett LIX-värde mellan 46–52, 
vilket betyder att de är medelsvåra till svåra, enligt läsbarhetsindex.  

4.2.1.3. Innehållet 
När det gäller innehållet är teman, huvudämne och delämne intressant. Även 
perspektiv är relevant (Hellspong, 2012:80). Perspektivet är detsamma i texterna – 
alla kommer från mäklarbyråer och skrivs utefter dem. Majoriteten av texterna 
saknar du-tilltal förutom text 4a och text 4b där läsaren tilltalas med du eller din. 
Övriga texter har en opersonlig ton. Huvudämnet i alla texter är juridisk 
information gällande köp av bostadsrätt. Delämnena kan vi se i form av 
underrubriker. Trots att underrubrikerna inte alltid är samma verkar innehållet i 
mångt och mycket vara liknande. Exempel på rubriker är Svävarvillkor, 
Undersökningsplikt, Medlemskap i föreningen, Mäklarens roll och ansvar, 
Tillträde, Dolda fel och Budgivning.  

4.2.1.4. Det sociala 
Det sociala berör text-jaget och du-jaget, hur läsaren tilltalas och hur synlig 
avsändaren är. Även texternas språkhandlingar är relevanta här – informerar, 
kritiserar, eller manar de (Hellspong, 2012:80). Som tidigare nämnts förekommer 
enbart du-tilltal i text 4a och 4b, i övrigt tilltalas läsaren med köparen eller 
säljaren, vilket ger en opersonlig ton. Avsändaren i informationsmaterialen är 
osynlig. Texternas syfte är att informera. 

4.2.1.5. Stilen 
Textens stil innefattar bland annat om den är formell eller informell. Här hör även 
främmande ord in som kan påverka textens stil (Hellspong, 2012:80). Texterna har 
generellt en formell stil och innehåller ord som mottagaren möjligen inte är bekant 
med, se exempel under rubriken Språket.  

4.2.1.6. Sambanden 
Om ett samband finns mellan texterna får man ofta ut mer av analysen (Hellspong, 
2012:79). I den här delen av analysen tittar man på om texterna har något 
inflytande på varandra eller via sina litterära traditioner (Hellspong, 2012:81). 
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Texterna innehåller juridisk information, de är därmed skrivna utifrån lagtexter och 
har på så sätt ett samband. 

4.2.2. Läsbarhetsanalys 
Hellspong (2001:85) menar att hur bra en brukstext går att använda för sitt syfte 
bestämmer dess läsbarhet. Läsbarheten beror i sin tur på läsmålet men också på 
läsarens läsvana, intressen och ämneskunskaper. En lagtext kan till exempel ha god 
läsbarhet för en domare, men sämre för en lekman. Om en text är lätt eller svår att 
läsa beror på vilka krav den ställer på den som läser, det vill textens lättläshet. 
Svårighetsgraden beror på textens innehåll, ordval, meningsbyggnad och textens 
yttre form. När man talar om formen handlar det om textens läslighet. Vidare 
menar Hellspong (2001:86) att en läsbarhetsanalys är bra för bland annat texter 
som verkar svårlästa på olika sätt, för att få reda på vad svårigheten kan bero på. 
Analysen kan också hjälpa till att hitta lässtrategier som kan göra texten mer 
åtkomlig.  

4.2.2.1. Lässituation 
I en läsbarhetsanalys tittar man först på lässituationen där fokus ligger på 
målgrupp, förkunskaper, läsmål, omständigheter vid läsningen samt syftet med 
läsningen (Hellspong, 2001:87). Texterna ges ut i samband med visning eller 
kontrakt. Mottagarna av informationsmaterialet kan vara olika insatta i hur ett 
bostadsköp går till och förkunskaperna kan därför variera. Syftet med läsningen är 
att få kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter man som köpare och säljare 
har i bostadsaffären, vilken roll mäklaren har samt annan information som kan vara 
bra att veta inför köpet. Läsaren kan vara ute efter specifik information i texten 
eller vilja läsa allt från början till slut. Läsaren kan också vara utsatt för en rad 
olika omständigheter – till exempel tidsbrist då en bostadsaffär ofta har ett högt 
tempo.  

4.2.2.2. Grafisk form 
Det andra steget i analysen är den grafiska formen, det vill säga om texten har ett 
läsvänligt yttre. Här ingår eventuella stavfel som stör läsningen, textens bredd, om 
texten är lätt att orientera sig i och om bilder finns med och hur de i så fall 
samverkar med texten (Hellspong, 2001:87). Vad gäller den grafiska formen skiljer 
sig materialen åt. Text 4a och 4b har varsin stor rubrik som skiljer sig från den 
övriga texten, text 4a har även en ingress. Både text 4a och 4b har underrubriker i 
rosa som skiljer sig från den övriga texten, däremot är de i samma teckengrad och 
typsnitt som brödtexten. Genom att underrubrikerna är i samma teckengrad som 
brödtexten kan läsningen försvåras, däremot kan underrubrikernas avvikande färg 
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vara vägledande. I text 4b finns en dekorativ bild föreställande en dator, en stol och 
ett bord. Bilden lättar upp materialet men saknar tydlig koppling till texten. Texten 
är fördelad om två spalter och har cirka 65 tecken per rad.  

Vad gäller text 2 skiljer sig den grafiska formen något. En större rubrik finns, men 
underrubrikerna är i samma teckengrad som övrig brödtext vilket försämrar 
hierarkin. Underrubrikerna är heller inte konsekventa – ibland är de fetmarkerade 
och i vissa fall kursiverade. Detta gör det svårare att orientera sig i materialet och 
försvårar också förståelsen för vad som hör ihop med vad. Detta medför att all text 
smälter ihop, vilket skapar en otydlig hierarki. Texten saknar generellt bilder och 
andra grafiska element. Raderna är cirka 55 tecken långa och även denna text är 
fördelad i två spalter. Eftersom texten saknar en tydlig hierarki blir dispositionen 
svår att följa.  

4.2.2.3. Språk 
Här analyseras textens språk som innefattar ordlängd, facktermer, svåra ord, 
främmande ord, meningslängd, etcetera. Syftet är att se om språket är anpassat för 
sin målgrupp och läsmålet (Hellspong, 2001:87–88). Eftersom texterna innehåller 
en del juridiska termer blir orden automatiskt på en hög nivå för en allmän 
målgrupp. Texten innehåller svåra ord, många facktermer och ord som troligen är 
främmande för mottagaren (se exempel under rubriken Språket i den komparativa 
analysen). Språket är på så sätt inte anpassat för målgruppen. Meningslängderna 
varierar med både kortare och längre meningar. Ett exempel på kortare mening 
finns i text 4a ”Mäklaren har inget ansvar för lägenhetens skick.” samt en längre 
mening i samma text under rubriken Påföljder; ”Är bostadsrätten felaktig och felet 
inte beror på köparen, får du kräva avhjälpande, vilket innebär att säljaren ska 
erbjudas möjlighet att själv eller genom hantverkare åtgärd felet med rimligt 
åldersavdrag, eller så har du som köpare rätt till prisavdrag, skadestånd eller till 
och med häva köpet om bostadsrätten väsentligt avviker från vad säljaren utfäst 
eller om säljaren varit försumlig.” Här kunde förslagsvis en punktlista kunnat 
användas.  

4.2.2.4. Innehåll 
Att analysera textens innehåll betyder att man tittar på om innehållet är anpassat till 
målgruppen. Innehållslängd, metatexter, sammanfattningar och abstraktionsnivå är 
här viktiga aspekter. Här tittar man också om det finns eventuella luckor i 
tankegången som kan vara svåra för läsaren att fylla i, samt om texten har rätt 
perspektiv för målgruppen och läsmålet (Hellspong, 2001:88–89). Innehållsnivån i 
texterna är generellt sett hög, det är mycket information med en del avancerade 
delar. Svårare begrepp skulle möjligen behöva förklaras tydligare för den som inte 
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är bekant med situationen sedan innan, se exempel under rubriken Språket i den 
komparativa analysen eller under rubriken Språket i denna analys. 

4.2.2.5. Social funktion 
När det kommer till textens sociala funktion tittar man bland annat på om den har 
rätt ton för målgruppen och läsmålet (Hellspong, 2012:89). I det här fallet är tonen 
formell, särskilt i text 2 som saknar du-tilltal. För att uppmärksamma läsaren att 
informationen rör dem personligen är du-tilltal viktigt, därför är tonen inte alltid 
anpassad för målgruppen. 

4.3. Sammanfattning av textanalyser 
Den komparativa analysen gjordes för att få en övergripande uppfattning om den 
här typen av informationstext för att se om jag kunde hitta gemensamma nämnare. 
Vissa delar av analysen har jag valt bort för att anpassa analysen till mitt syfte. Den 
djupare analysen valde jag att göra på två av texterna i form av en läsbarhetsanalys.  

Av den komparativa analysen kunde jag dra generella slutsatser. Det förekom 
svårare ord i samtliga texter, de innehöll också en hel del facktermer som ibland 
förklarades. Generellt saknade texterna även du-tilltal, vilket kunnat inkludera 
läsaren mer. Däremot kan det finnas ett syfte med att inte ha du-tilltal, till exempel 
för att avsändaren vill behålla den formella tonen. Genom att använda mig av LIX 
har jag kunnat få en övergripande förståelse för svårighetsgraden i texterna som 
visade sig vara varierande. Texterna pendlade mellan en medelsvår till svår nivå. 
Viktigt att komma ihåg är att detta inte är något bevis för vilken svårighetsnivå 
texten har. 

Av läsbarhetsanalysen kunde jag se att de analyserade materialen i viss mån 
saknade tydlig hierarki. Avsaknaden av bild och text i samverkan och andra 
grafiska element gör att texten tenderar att bli mastig att läsa. Kontraster vad gäller 
storlek och färg skulle säkerligen leda läsaren genom texten, till exempel större 
rubriker i färg. Textrutor skulle möjligen kunna användas för att skapa kontrast och 
betoning. Även bilder som samspelar med innehållet skulle kunna lätta upp 
materialet för att komma ifrån de mycket textfyllda pappersytorna. Det handlade 
generellt om mycket information i en kontext där läsaren har mycket att tänka på 
och stora beslut att ta – därför är det viktigt att texten är så lättillgänglig som 
möjligt för att läsaren ska orka ta till sig all nödvändig information.  

 



	   40	  

4.4. Utprovning 
Utprovningen syftade till att se hur målgruppen uppfattade informationsmaterialet, 
men också för att se om teorivalen underlättade förståelsen och påverkade 
läsningen. För att kunna besvara forskningsfrågan kompletterades teoridelen alltså 
med en utprovning. Jag behövde testa om det jag applicerat från teoridelen också 
hade önskad effekt även i den här kontexten. I min utprovning medverkade fem 
personer. Det visade sig att alla någon gång köpt en bostadsrätt, vilket innebar att 
de mer eller mindre hade erfarenhet av denna process sedan tidigare. 

4.4.1. Prototyp 
Prototypen bestod av ett häfte i A5-format om tio uppslag, inklusive fram- och 
baksida. Samtliga designval gjordes med stöd från teoridelen.  

Exempel från prototypen finns i bilaga 8 från sida 67. Bilderna från prototypen har 
valts då de sidorna skiljer prototypen från slutgestaltningen.  

4.4.1.1. Bilder 
Alla bilder är tagna från bildbankerna Unsplash och Pixabay. Bildernas syfte var 
att underlätta läsningen i enlighet med Pettersson (2012:52). Jag försökte att 
använda mig av så relevanta bilder jag kunde hitta för att fånga mottagarnas 
uppmärksamhet. På framsidan använde jag mig av en helbild på ett ansikte, då 
Pettersson (2012:142) menar att vår uppmärksamhet dras till bilder av ansikten. 
Melin menar att relevanta bilder som säger samma sak som texten är effektiva 
(2011:36–37). Vidare förklarar han att samverkan mellan bilder och strukturering 
kan innebära kortare lästid, större minnesbehållning och ofta även mer 
uppskattning för texten (2011:38). Jag inledde varje avsnitt med en stor bild och 
var konsekvent med min strukturering. Bilderna användes för att mottagaren skulle 
komma ihåg informationen bättre, uppskatta texten mer samt även för att förmedla 
en annan känsla och ton i materialet för att slutligen underlätta informationen.  

4.4.1.2. Färger 
Jag valde att färgkoda varje del i informationsmaterialet då Pettersson (2012:156–
157) menar att färgkodning kan hjälpa läsaren att kategorisera och organisera 
information till meningsfulla mönster. I detta fall användes färgkodningen för att 
mottagaren skulle förstå att ett nytt avsnitt började i samband med att en ny färg 
uppkom – detta för att underlätta orienteringen. Björkvall (2009:102) menar att 
färg är en kraftfull resurs i allmänhet, då kontrasterna mellan färger skapar visuell 
framskjutenhet. Jag valde därför att markera varje rubrik med färg för att skapa 
kontrast mot övrig brödtext – detta för att uppnå visuell hierarki.  
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4.4.1.3. Layout 
Eftersom vår uppmärksamhet är begränsad och vi inte aktivt kan bearbeta 
information på flera ställen samtidigt samt att vi varken vill eller orkar läsa mycket 
på en gång (Holsanova, 2010:38–39), valde jag att dela upp informationen i olika 
avsnitt. Holsanova (2010:105) förklarar att layouten kan användas som ett medel 
för läsarnas orientering och har betydelse för förståelsen av både textens innehåll 
och struktur. Därför valde jag att använda mig av en konsekvent layout där varje 
del börjar likadant med en stor bild och en textruta med en kursiv ingress.  

För att skapa visuell framskjutenhet finns olika resurser, förklarar Björkvall 
(2009:101). Han menar att de viktigaste resurserna är storlek, typsnitt, färg, fokus 
och förgrund/överlappning, och att den främsta resursen kan vara storlek, samt att 
både text och bild kan vara framskjutna genom storlek (ibid). Jag valde att använda 
mig av stora bilder för att skapa ingångar i materialet och också för att skapa 
visuell framskjutenhet i textelementen genom utstickande rubriker vad gäller 
storlek, fetstil, och avvikande typsnitt i enlighet med Björkvall (ibid). Jag valde att 
använda mig av kursiv text i varje inledning då Björkvall (2009:101) också menar 
att kursivering kan användas för att framhäva textelement.  

För att förbättra textens läsvärde kan en innehållsförteckning med fördel användas. 
Detta för att ge mottagaren en förförståelse av informationen, menar Pettersson 
(2012:152–153). Därför valde jag att använda mig av en innehållsförteckning för 
att se om den kunde vara till hjälp för mottagarna.   

4.4.1.4. Innehåll 
Irrelevant information och distraherande jargong i texten bör undvikas (Pettersson, 
2012:152–153). Eftersom jag fått kunskap om att det är vanligt att köpare av 
bostäder inte läser den information de får från mäklaren, då många anser att den är 
svårt att ta till sig, ansåg jag att detta var nödvändigt att arbeta efter. Innehållet i 
informationsmaterialet hämtades från redan befintliga informationsmaterial 
angående köp av bostadsrätter. Jag utgick också från de vanliga missförstånden 
som Fastighetsmäklarinspektionen listade, då jag ansåg att information om det som 
missförstånden gällde var viktiga att ha med i materialet och förtydliga. När det 
gäller innehållet försökte jag att anpassa det till målgruppen genom 
klarspråksprinciper i den mån det var möjligt. Jag försökte att iaktta målgruppens 
tänkbara förkunskaper och språkkunskaper i enlighet med Lundin & Wedin 
(2009:12). Jag försökte även att förklara det som behövde förklaras, stryka det som 
inte behövdes, förklara facktermer, använda begripliga ord och undvika invecklade 
meningar – allt i enlighet med Språkrådet (2017).  
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4.4.2. Scenario 
Ett försök att efterlikna den situation man vid ett bostadsköp kan befinna sig i, eller 
åtminstone ge en känsla av den, användes ett scenario. I scenariot gav jag ut flera 
olika informationsmaterial för att de medverkande skulle få en känsla av hur 
mycket information man faktiskt får samtidigt. Det jag gav ut samtidigt var en 
objektsbeskrivning, årsredovisning, juridisk information och föreningens stadgar.  

4.4.3. Intervjuresultat 
Intervjuerna har sammanlagt en tid på cirka 80 minuter, därför valde jag att 
sammanfatta huvuddragen för att komma fram till en jämförelse och slutsats av 
svaren från utprovningen.  

I intervjun medverkade fem personer. Två av fem medverkande uppmärksammade 
den juridiska informationen först, resterade tre uppmärksammade 
objektsbeskrivningen först. De som uppmärksammade den juridiska informationen 
först gjorde det med motiveringen att det stack ut och inte var ett vanligt A4-papper 
med text. Den ena personen menade att eftersom hon tittat på lägenheten innan 
(hänvisade till scenariot jag tidigare beskrev) hade hon redan sett den, därför gick 
hon vidare till den juridiska informationen. Samma person menade att 
informationsmaterialet gällande den juridiska informationen såg trevligare ut än 
den övriga informationen och var på så sätt mer tilltalande att läsa. De som 
uppmärksammade objektbeskrivningen först gjorde det med anledning att det var 
själva lägenheten de som köpare var mer intresserad av och att det i 
objektsbeskrivningen fanns information om just den bostaden.  

Samtliga ur utprovningsgruppen ansåg att materialet kring den juridiska 
informationen innehöll en bra mängd information och att den var lätt att ta till sig. 
Två av personerna hänvisade till innehållsförteckningen och ansåg att den var bra, 
en annan menade att materialet var luftigt och att de olika färgerna var bra och 
hjälpsamma.  

Samtliga var positivt inställda till materialet och tyckte att det var bra, med 
motiveringar som att det inte innehöll för mycket text, att texten var begriplig att ta 
till sig och att informationsmaterialet var luftigt och lätt att hitta i. Tre av de 
medverkande kommenterade även formatet och menade att det var bra att det var 
ett lite mindre format, då det var mer inbjudande och stack ut från mängden.   

De medverkande ansåg att färgerna hjälpte. Tre av de medverkande hade enbart 
positiva kommentarer angående färgerna. Den första menade att färgerna gjorde det 
lätt att förstå vad som hängde ihop. Den andra ansåg att färgkodningen var bra då 
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det bidrog till känslan av hur materialet var upplagt, medan den tredje förklarade 
att han blev glad av färgerna och positivt inställd till att köpa en bostadsrätt. 
Däremot ansåg han att man kanske blev förledd av de fina färgerna, men att det 
ändå inte påverkade materialets trovärdighet. Den fjärde personen menade att 
färgerna var behagliga, men att användningen av färgen rosa vid avsnittet 
reklamation och ångerrätt blev för mesigt. Hon hade istället önskat en röd färg, 
mer som en varningsfärg. Vidare förklarade personen att det var svårt att se den 
vita texten på den grågröna bakgrunden och hade önskat att färgerna hade haft mer 
kontrast. Den femte personen ansåg att samma text mot bakgrund var svår att se. 
Texten gällde dolda fel och säljarens uttalande, vilket är mycket viktig 
information. Hon menade att färgerna var snygga, men att det här blev svårt att läsa 
den vita texten mot den grågröna bakgrunden.  

Två av de medverkande använde sig av innehållsförteckningen när de letade efter 
den information jag frågade om i intervjun, övriga tyckte däremot ändå att 
innehållsförteckningen var bra att ha där som stöd. Samtliga kunde hitta den 
information jag frågade om och besvarade frågorna korrekt.  

De medverkande tyckte alla att bilderna underlättade läsningen. Samtliga ansåg 
också att bilderna passade innehållet, däremot hade två av dem först svårt att se 
kopplingen mellan text och bild i en av bilderna och hade önskat att bilden var 
tydligare vad den föreställde – ett badrum – i relation till den undersökningsplikt 
man som köpare har. En av personerna förklarade att hon fick anstränga sig för att 
se vad bilden föreställde. Detta kan kopplas till det Melin (2011:36) skriver 
angående text och bild i samverkan, då han menar att relevanta bilder är mer 
effektiva då de inte kräver samma mentala ansträngning att söka koppling mellan 
text och bild.  

Samtliga ansåg att informationen kändes riktad till dem som köpare med 
förklaringar som att innehållet var viktigt för just dem samt att texten talade till 
dem som köpare. En av de medverkande menade också att texten tydliggjorde 
vilket ansvar man som köpare har i bostadsaffären.  

En av de medverkande reagerade på delen om undersökningsplikt och menade att 
den borde stuckit ut mer eftersom innehållet är så pass viktigt. Eftersom FMI 
listade undersökningsplikt som ett av de vanligaste missförstånden i en 
bostadsaffär, var detta värdefullt att ta med till slutgestaltningen.  
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4.4.3.1. Övriga kommentarer 
För att veta om jag ändrat den juridiska betydelsen i informationsmaterialet 
kontaktade jag återigen juristen Diego Ortíz del Gaiso som läste igenom texten. 
Han var positivt inställd till utformningen av materialet och ansåg att det såg 
attraktivt ut. När det gällde innehållet fann han en del att bearbeta, då juridiken 
många gånger är mycket komplex. I informationsmaterialet stod det till exempel att 
ett avtal är bindande om det är påskrivet, men det var enligt honom viktigt att lägga 
till att vissa svävarvillkor också behövde uppfyllas innan köpet blev bindande.  

I informationsmaterialet stod det även att personnummer till parterna behövdes i 
avtalet, vilket Ortíz del Gaiso menar inte står i lagen. Det som krävs är vilken 
lägenhet köpet gäller, priset för den samt parternas underskrifter. När det gäller 
avtalet stod det även att parterna inte ensidigt kan ångra sig och att köpet då inte 

Bild 1: Prototyp. Visar uppslaget samt bilden som upplevdes 
vara svår att koppla till texten.  
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kan avbrytas. Ortíz del Gaiso menar att detta går, men att det då blir ett 
kontraktsbrott.  

Vid undersökningsplikten stod det att köparen måste undersöka bostaden. Vid köp 
av bostadsrätt är undersökningsplikten inte lika långtgående och Ortíz del Gaiso 
hade önskat att det istället stod rekommenderas starkt. Ett annat dilemma var 
förenklingen av begreppet utfästelse som jag bytt ut till garanti. Detta menade 
Ortíz del Gaiso inte var samma sak, men hade inget förslag på hur ordet kunde 
bytas ut, heller inte hur det kunde förklaras på ett begripligt sätt för någon som inte 
förstod innebörden.  

Någonting Ortíz del Gaiso gärna ville att jag skulle lägga till i 
informationsmaterialet var att det är mäklaren som har uppdraget och också 
mäklaren som är personligt ansvarig, inte den mäklarbyrå han eller hon arbetar på. 
Detta för att det är ett vanligt förekommande missförstånd hos konsumenten som 
ofta tror att det är mäklarbyrån som har ansvaret.  

Vad gäller boendekostnadskalkyl står det i Fastighetsmäklarlagen att mäklaren ska 
erbjuda en sådan. I informationsmaterialet hade jag istället formulerat det med kan 
göra – något Ortíz del Gaiso ansåg att jag skulle ändra. Vad gäller budgivning och 
journal menade Ortíz del Gaiso att jag skulle lägga till mäklarens roll och 
skyldighet i detta och vad tanken bakom en journal är för att konsumenten ska 
förstå. Vidare ansåg han att reklamation och ångerrätt bör vara två separata delar 
och att jag borde göra en punktlista med det viktigaste vad gäller reklamation av 
bostad, något jag tolkar som att den information jag hade i prototypen möjligtvis 
inte var tillräcklig. Vid reklamation hade jag även skrivit ditt ärende, något han 
ansåg skulle förtydligas.  

Viktigt att tänka på är att jag tagit information från redan befintliga 
informationsmaterial som lämnas ut från mäklare, det vill säga att jag inte själv 
hittat på informationen. Juridik går alltid att tolka på många olika sätt, även om 
man är fastighetsmäklare eller jurist. Ett ställningstagande i det här fallet var vad 
som faktiskt behövs i konsumentinformation och vad en kunnig jurist skulle önska 
fanns med. Vad är viktigt för konsumenten, vad kan jag skriva för att inte ändra 
innebörden eller öppna upp för missförstånd? Det var frågor jag fick ställa mig.  

4.4.4. Slutsats 
Av utprovningen kunde jag se att alla inte uppmärksammade den juridiska 
informationen först, trots att den stack ut från mängden. Även om inte alla 
uppmärksammade den först hade samtliga en positiv inställning till 



	   46	  

informationsmaterialet. Intervjun användes för att se målgruppens tankar och 
åsikter kring materialet och fungerade som en diskussion kring den prototyp jag 
utformat. Syftet var att se informationsmaterialet från målgruppens perspektiv, för 
att ha möjlighet att ändra oklarheter till slutgestaltningen och också för att få 
information om vad som fungerade bra.  

Jag bad även en jurist att titta på informationen för att få ytterligare ett perspektiv 
samt expertkunskap. Synpunkterna på texten fick jag genom ett telefonsamtal, det 
är därför möjligt att vissa relevanta synpunkter inte noterades, men jag gjorde mitt 
bästa för att anteckna under vårt samtal. Utifrån synpunkterna från juristen kunde 
jag göra en del konstateranden. Användningen av klarspråksriktlinjer bör göras 
med viss försiktighet. Informationen bör även utformas i samråd med en jurist för 
att uppnå ett så bra informationsmaterial som möjligt som inte öppnar upp för 
missförstånd.  

Av utprovningen kunde jag se att användningen av klarspråksriktlinjer, visuella 
hierarkier och kognitionsteorierna uppmärksamhet och perception, bidrog till större 
uppskattning av texten, vilken kan tolkas som att dessa teorier kan vara nödvändiga 
för fastighetsmäklare och jurister att i vis mån använda sig av vid utformningen av 
dessa informationsmaterial. Huruvida ett anpassat informationsmaterial skulle 
kunna vara lösningen på det praktiska problemet är svårt att säga, men det skulle 
sannolikt inte vara lösningen på problematiken – däremot möjligtvis en del av 
lösningen.  

Vad gäller den tidigare forskningen kunde jag se att vi inte enbart styrs av 
uppstickande former, utan att våra tidigare erfarenheter också spelar en viktig roll 
när vi uppmärksammar och tolkar information. Vid utprovningen kunde jag se att 
det var fler som uppmärksammade objektsbeskrivningen – trots att den juridiska 
informationen stack ut och var klädd i en stor helbild, något som enligt teorin 
skulle fånga mottagarens uppmärksamhet. Av detta kan jag göra tolkningen att 
mottagarens förkunskaper av informationsmaterialen var det som styrde här. Att 
samtliga däremot hade en positiv syn på informationsmaterialet hade kanske 
bidragit till att de så småningom ändå varit villiga att läsa igenom informationen. 
Den situation utprovningsgruppen befann sig i var heller inte lik den verkliga 
situation en köpare befinner sig i, då köparen troligen är påverkad av mycket annat 
under sin läsning.  
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4.5. Etiska aspekter 
Eftersom mäklaren har en betydelsefull roll i bostadsaffären och ska handla i 
enlighet med god fastighetsmäklarsed är det viktigt att informationen som lämnas 
ut från mäklaren är korrekt och saklig. Mäklarens rådgivnings- och 
upplysningsskyldighet i enlighet med 16 § i Fastighetsmäklarlagen visar att 
mäklaren har en viktig roll vad gäller informationen.  
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5. Gestaltning 

Gestaltningsdelen är den praktiska delen av mitt arbete. Här visar jag och 
förklarar tankarna bakom den slutliga gestaltningen. Jag går igenom och 
motiverar både designprocessen och de designval jag gjort.  

5.1. Designprocess 

Bild 2: Min designprocess. 

 

Wikberg Nilsson, Ericsson & Törlind (2015:28–30) förklarar att en process består 
av stegvisa aktiviteter som sker i en viss följd. En iterativ process förklaras som en 
process där man inte linjärt följer stegen i den ordning som är beskrivet – till 
exempel steg 1 och steg 2.  

Min process var en iterativ process då jag inte följde stegen i nummerordning. Jag 
var tvungen att gå tillbaka till vissa steg för att kunna gå framåt. Processen började 



	   49	  

med att jag sökte efter ett praktiskt problem att arbeta med. När jag väl funnit det 
praktiska problemet sökte jag bakgrundsinformation för att sedan formulera 
frågeställningar och definiera syftet och målet med mitt arbete. Jag började här 
också att titta på olika metoder och teorier. Därefter valde jag både teori och metod 
och sökte relevant information till gestaltningen. När jag utfört mina metoder 
började jag skapa en prototyp utifrån teori- och metodresultaten som jag sedan 
testade på målgruppen. Resultatet från utprovningen analyserades, vilket gjorde att 
jag kunde påbörja slutgestaltningen och till slut också svara på forskningsfrågan. 
Vid varje steg gick jag alltid tillbaka till de föregående stegen, vilket visar att alla 
delar i processen hänger ihop och påverkar varandra.  

5.2. Informationsurval och klarspråksriktlinjer 
Informationen angående juridisk information vid bostadsaffärer har valts ut genom 
redan befintliga informationsmaterial samt från Fastighetsmäklarlagen och 
information från Fastighetsmäklarinspektionen. Innehållet har sedan justerats 
utifrån de kommentarer jag fick från juristen. Språket försökte jag anpassa till 
målgruppen genom att tänka på deras förkunskaper, språkkunskaper och intresse 
för texten, i enlighet med Lundin & Wedin (2009:12–13). Jag använde mig också 
av Språkrådets (2017) riktlinjer – att skriva informativa rubriker, stryka det som 
inte behövs, undvika invecklade meningar och välja ett relevant innehåll.  

Larsson (2014:209) menar att textens begriplighet går att i viss mån mäta med 
läsbarhetsindex. Texten har nu ett LIX-värde på 46, vilket kan jämföras med 
normal tidningstext. Detta indikerar att texten är begriplig och på en bra nivå för 
målgruppen. Däremot är det viktigt att poängtera att läsbarhetsindex inte är någon 
exakt vetenskap.  

5.3. Format 
Formatet är A5 då jag fick positiva kommentarer om ett mindre format i 
utprovningen, både för att det stack ut från mängden men också för att det ansågs 
vara lättare att ta till sig.  

5.4. Kognitionsteorier 
Av teorin fick jag förståelse för att vår uppmärksamhetsförmåga är mycket 
begränsad och att man som informationsdesigner bör använda sig av vissa 
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principer för att fånga mottagarens uppmärksamhet, men också för att hålla kvar 
den. Holsanova (2010:39) menar att vi varken vill eller orkar läsa mycket och 
därför sällan läser en text i sin helhet, jag valde därför att dela in informationen i 
olika avsnitt för att läsaren inte skulle tröttna redan innan han eller hon hittat den 
information som var av intresse. Lundh et al. (1992:39) menar att vi undviker att 
bli distraherade av irrelevant information för den aktivitet vi är engagerade i. 
Därför ansåg jag att det var viktigt att rikta informationen till läsaren, både vad 
gäller språk och form. Jag använde mig till exempel av du-tilltal för att inkludera 
läsaren. 

Pettersson (2012:151) skriver att en innehållsförteckning kan användas för att 
förbättra textens läsvärde genom att ge mottagaren en förförståelse för 
informationen. Då informationen för en del av köparna kan vara ny eller okänd 
ansåg jag att en innehållsförteckning var bra att ha med som stöd, trots att 
informationsmaterialet var relativt kort. Utprovningsgruppen var även positiv till 
den. 

För att väcka målgruppens intresse valde jag att ha en bild på framsidan. Pettersson 
(2012:142) menar att bilder av människor och särskilt ansikten har visat sig dra till 
sig uppmärksamhet, därför valde jag en bild av ett ansikte i profil. Ansiktsuttrycket 
i bilden utger ett lugn som jag anser passar till rubriken En trygg bostadsaffär. 
Bilden på framsidan gör också att informationsmaterialet sticker ut från mängden.  

5.5. Visuell hierarki och layout 
För att stödja uppfattningen av layouten menar Pettersson (2012:155) att färg, 
orientering, mönster, form och storlek kan användas för att visa förhållande och 
värde. Vidare förklarar Pettersson (2012:121) att hierarkin i layouten förbättras om 
viktiga delar betonas, detta genom till exempel tydliga kontraster. Jag använde mig 
av större rubriker i avvikande färger för att skapa kontraster och underlätta 
orienteringen. För att skapa hierarki i informationsmaterial menar Björkvall 
(2009:101) att det finns olika principer man kan använda sig av – däribland storlek, 
typsnitt och färg, men att just storlek kan vara den främsta resursen. När rubriken 
ges stor teckengrad hamnar resten av texten längre ner i hierarkin. Vidare menar 
Björkvall (2009:102) att färg är en kraftfull resurs då kontrasterna mellan färgerna 
skapar visuell framskjutenhet. I gestaltningen använde jag mig både av avvikande 
färg, typsnitt och storlek för att uppmärksamma mottagaren. Vid varje nytt avsnitt 
användes en större rubrik och sedan kursiv text, då Björkvall (2009:101) menar att 
kursivering kan användas för att framhäva text.  
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Vad gäller dispositionen ville jag disponera texten på ett logiskt sätt, i enlighet med 
Språkrådet (2017). Detta var någonting som uppskattades av utprovningsgruppen, 
vilket jag tog med till slutgestaltningen. Materialet börjar med vad det innebär att 
köpa en bostadsrätt, sedan övergår det till vilket ansvar och vilka skyldigheter man 
har, för att sedan gå över till mäklarens roll och ansvar innan materialet avslutas 
med information om reklamation. Varje avsnitt är även färgkodat. I utprovningen 
menade samtliga av de medverkande att färgerna hjälpte och gjorde det lättare att 
hitta i informationsmaterialet.  

Bild 3: Typsnitten som användes i informationsmaterialet. 
Rubrik, brödtext och bildtext.	  

Bild 4: Färgerna som användes i informationsmaterialet	  
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5.6. Bildval  
Pettersson (2012:155) menar att bilderna måste vara intressanta och spegla 
innehållet. Samtliga bilder är valda med syfte att underlätta läsningen, men också 
för att återspegla innehållet. Melin (2011:36) förklarar att det är viktigt att bilderna 
är relevanta för innehållet, då de annars kräver extra mental ansträngning för 
läsaren att koppla ihop text och bild. Detta var något jag märkte under 
utprovningen, då en bild ansågs vara svår att koppla till innehållet. Bilden 
föreställde en del av ett badrum, men byttes ut mot en tydligare bild av ett badrum. 
Vid utprovningen tyckte samtliga att bilderna underlättade läsningen och gjorde 
informationen mindre tråkig, vilket visade att de fyllde en viktig funktion för mitt 
syfte.  

Slutgestaltningen finns att se i sin helhet i bilaga 9 från sida 69.  

 
 

 

  

Bild 5: Exempel på bildanvändning 
i gestaltningen. 
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6. Slutsats och diskussion 

För att kunna skapa en gestaltning har jag använt mig av olika metoder och teorier. 
Genom textanalyserna kunde jag se hur sådana här typer av informationsmaterial 
ofta är utformade och skrivna, detta för att få förståelse för själva 
informationsdesignsproblematiken. Jag använde mig även av två kvalitativa 
intervjuer för att få förståelse för hur informationsmaterialen kan användas och 
tolkas av mottagaren. Jag kom fram till att språket många gånger är på en hög nivå 
för mottagaren. Materialen är också ofta informationstunga och saknar tydliga 
visuella hierarkier. Utifrån de kvalitativa intervjuerna fick jag också förståelse för 
varför informationen många gånger inte blir läst. Informationen bekräftades i en 
intervju med en jurist som dagligen arbetar med problematiken, här fick jag också 
ett annat perspektiv vilket var värdefullt.  

Utifrån teorin fick jag förståelse för hur vi kan uppfatta och tolka information, samt 
att visuella hierarkier och hänsyn till våra kognitiva förutsättningar kan spela en 
viktig roll vid utformandet av information. I den här kontexten där målgruppen 
befinner sig i en stressad situation kan det vara än viktigare att informationen är 
anpassad efter dem som ska läsa. Utifrån den insamlade informationen kunde jag 
skapa en prototyp och för att utvärdera den valde jag att göra en utprovning för att 
slutligen kunna besvara forskningsfrågan samt underfrågan.  

Resultatet från utprovningen visade att jurister och fastighetsmäklare möjligen kan 
vinna på att använda sig av de principer jag gjort vid utformningen av materialet, 
för att mottagaren ska vara villiga att läsa och ta till sig informationen. Viktigt att 
påpeka är att alla i utprovningsgruppen någon gång köpt bostadsrätt, därför hade 
det möjligen varit bra att ha med någon som aldrig tidigare befunnit sig i den 
situationen. Däremot ser jag det ändå positivt att samtliga var bekanta med hur 
situationen kan se ut, för att de på så sätt visste vilken typ av information de hade 
önskat vid den tidpunkten. Det hade däremot varit bra att prova prototypen på en 
större grupp. 

Syftet med mitt arbete var att skapa ett anpassat informationsmaterial till köpare av 
bostadsrätter för att underlätta förståelsen av informationen. Målet var att få 
mottagaren att uppmärksamma och läsa informationen. Min utprovning visade att 
mäklare och jurister kan vinna på att använda sig av ett mindre format. Detta för att 
det sticker ut från den övriga information som ofta ges vid samma tillfälle, men 
också för att det enligt utprovningsgruppen ansågs vara lättare att ta till sig. Att ta 
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hänsyn till målgruppens kognitiva förutsättningar visade sig vara gynnsamt. Vår 
förmåga att uppmärksamma information är begränsad, därför kan det vara en god 
idé att dela upp informationen del för del, för att på så sätt inte överrumpla 
mottagaren med information. Att sedan färgkoda informationsdelarna visade sig 
vara effektivt då det underlättade orienteringen för läsaren – det blev lättare att 
förstå när ny information började. 

Användningen av klarspråksriktlinjer och visuella hierarkier gav ett positivt 
resultat, då läsaren uppfattade informationen som luftig, lättbegriplig och lätt att ta 
till sig. Användningen av klarspråksriktlinjer bör däremot användas med 
försiktighet i juridiska sammanhang för att inte ändra den juridiska betydelsen. Vid 
skapandet av ett sådant här informationsmaterial är juristers kunskap kring 
juridiken, samt informationsdesignerns kunskap kring vår förmåga att uppfatta 
information, två betydelsefulla delar som skulle kunna samverka bra för att uppnå 
ett anpassat informationsmaterial för både målgrupp och situation.  

Utprovningen visade att ett informationsmaterial utformat genom 
klarspråksriktlinjer, visuell hierarki och kognitionsprinciper, ökade målgruppens 
motivation att ta till sig informationen. Huruvida ett anpassat informationsmaterial 
för både målgrupp och situation är lösningen på det praktiska problemet är svårt att 
i den här studien bekräfta. Däremot kan målgruppens positiva syn på 
informationsmaterialet ses som en indikation på att informationen skulle bli mer 
läst. Däremot är det viktigt att tänka på att den situation min utprovningsgrupp 
befann sig i inte liknar den verkliga situation som uppstår vid ett bostadsköp, därför 
kan mottagarens vilja att ta in ny information skilja sig åt beroende på situation. Ett 
sådant här informationsmaterial skulle självklart kräva högre tryckkostnader, men 
med hjälp av ett tryckeri kan kostnaderna bli lägre ju fler material som trycks.  

Sammanfattningsvis kan denna studie ses som en indikation på att ett anpassat 
informationsmaterial till köpare av bostadsrätter skulle kunna leda till att fler 
mottagare läser informationen. Om informationen är anpassad efter mottagaren kan 
viljan att läsa och ta till sig informationen öka, vilket i sin tur möjligen skulle 
kunna leda till mindre missförstånd i bostadsaffären. 
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Bilaga 2 – informerat samtycke  
 
Informerat samtycke 
 
Jag som utför det här examensarbetet heter Josefine Sandberg och studerar 
informationsdesign med inriktning textdesign. Syftet med det här examensarbetet är att 
undersöka hur visuell hierarki och kognitionsteorier kan användas i informativ text med 
juridiskt innehåll för att underlätta läsningen. Arbetet utförs på Mälardalens högskola i 
Eskilstuna och kommer att resultera i ett informationsmaterial om de rättigheter och 
skyldigheter man som köpare av bostadsrätter har, samt annan relevant information inför 
köpet.  
 
Intervjun är helt frivillig och du som medverkar har rätt att när som helst avbryta. För att 
inte gå miste om viktig information kommer intervjun att spelas in med hjälp av en 
mobiltelefon. Materialet från denna intervju kommer att användas som underlag till arbetet 
och gestaltningsförslaget samt redovisas skriftligt i en rapport. Rapporten kan komma att 
publiceras på den offentliga databasen DiVa, vilket innebär att materialet går att söka efter.  
 
 
        Jag godkänner att mitt namn kommer att finnas med i arbetet 
 
        Jag godkänner att mitt yrke kommer att finnas med i arbetet 
 
 
Härmed intygar jag att jag har läst all information och samtycker: 
 
____________________________ ______________________ 
Underskrift   Datum	    
 
 
____________________________ ______________________ 
Namnförtydligande  Ort 
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Bilaga 3 – kvalitativ intervju 1 förstudie  
 

J: Vad fick du för juridisk information när du köpte din bostadsrätt?  

P1: Lite olika… kanske… massa papper, men det var inte något jag läste igenom speciellt ordentligt 
just då.  

J: Hur var den utformad och skriven, kan du visa? 

P1: Här, det är bara fullt med text… och mycket annat… skräp.  

J: Fick du informationen i samband med annan information?  

P1: Ja, allt kom i ett knippe. Det gick så fort alltihop. Det fanns inte riktigt tid att få det var för sig, 
utan det blev allt på en gång. Det var objektsbeskrivningar, någon journal som mäklaren hade fört 
över… ja… från att han fick lägenheten till försäljning… och ja, allt som hade hänt till dess att den 
blev såld… tror jag. Men som sagt… mycket reklam… hyra släp och annat onyttigt.  

J: Läste du informationen? Varför, varför inte? 

P1: Knappt. Ytterst lite. Jag började läsa, men allt som jag inte förstår mig på i alla fall… så då 
tyckte jag att det kändes onödigt… eller ja, då orkade jag inte läsa. Plus att det var så mycket annat i 
huvudet just då så skulle jag ställa alla frågor som jag hade där och då så skulle vi sitta kvar där än 
idag. Det kändes inte direkt lämpligt… och ja…  

J: Tycker du att någonting är svårt i texten, i så fall vad?  

P1: Det är ett språk som jag inte är så van vid. Ord… jag vet inte vad jag ska säga… men typ fina 
ord. Det är så mycket information, framförallt när man sitter sådär… så är det väldigt mycket man 
ska försöka begripa sig på. Och som sagt… var ska man börja? Hur mycket ska man fråga, vad ska 
man fråga? Vem ska göra vad och inte vad av alla inblandade?  

J: Vad tycker du kan förbättras i informationsmaterialet? 

P1: Att det inte bara är sida efter sida med text som man måste… om det är något man funderar över 
så kan det ju vara bra om det är bra och lätt att hitta. Ofta ska det ju gå så himla fort och då ska man 
ju… försöka leta igenom tio A4 med bara text… det… var inte något som jag var så himla sugen på 
att göra där och då. Jag vet inte hur många det är som är vana med det där språket men… jag förstår 
att det måste stå på ett visst sätt också… men på något vis måste det väl kunna gå att göra det lite 
mer begripligt för gemene man?  

J: Hade du önskat att informationen var skriven och utformad på ett annat sätt?  

P1: Hade det som jag funderade på varit lätt att hitta på något vis… och inte bara sida efter sida med 
liten text… och inte bara paragrafer hit och dit. Lätt och hitta och lätt att förstå. Är den lätt att ta till 
sig behöver det kanske inte stå så mycket. Det är ju så mycket annat som i alla fall jag tyckte var… 
var i huvudet då. Jag vill inte läsa något jag inte ens begriper… det var liksom mest ”hoppas jag inte 
blir blåst och lurad”.  
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Bilaga 4 – Kvantitativ intervju 2 förstudie 
 

J: Vad fick du för juridisk information när du köpte din bostadsrätt?  

P2: Eeeh… jag fick något som tillhörde objektsbeskrivningen.  

J: Hur var den utformad och skriven, kan du visa? 

P2: Den ser ut så här… det är bara massa block av text. Det är i och för sig bara en sida, vilket man 
kan känna att… vad skönt… men det är ändå jättemycket text och jag tycker inte riktigt att jag ser… 
alltså jag ser ju rubrikerna och ingången, men underrubrikerna är till exempel lika stora som övriga 
texten. Så på något sätt försvinner den här uppfattningen om att ett nytt stycke börjar eller att en helt 
ny rubrik börjar.  

J: Fick du informationen i samband med annan information? Du sa att du fick den i samband 
med objektsbeskrivningen? Fick du bara den då, eller var det mer information?  

P2: Jag har för mig att jag fick någonting mer, men det kan ha hänt att det åkte rakt ner i soporna, 
eller det kanske var något helt annat. Alltså jag kommer inte ihåg för att… alltså i den situationen så 
ville jag bara… jag ville inte sitta och läsa massa text. Det kändes bara som att allt var så självklart i 
den situationen. Och jag var ju bara 19 då. Jag vet inte vad det var för information, men jag vet att 
jag fick någonting mer.  

J: Läste du informationen? Varför, varför inte? 

P2: Nej, det gjorde jag inte. För jag är sån, att ser jag mycket text så lägger jag av direkt. Jag har 
liksom inte dyslexi eller något sådant, det är bara att det blir… det tröttar ut ögonen när jag ser 
massor med text och… man vill gärna att det är uppdelat och tydliga rubriker så jag vet… om det är 
något jag vill läsa så vill jag se rubriken och känna att ja, det här vill jag läsa. Så nej, jag kan väl inte 
påstå att jag läste det. Inte noga i så fall, bara skummade igenom. För i den stunden är ju många 
väldigt stressade och… man vill helt enkelt bara flytta in och hoppas att det man fått veta är 
tillräckligt.  

J: Tycker du att någonting är svårt i texten, i så fall vad?  

P2: Ja alltså, det finns ju en hel del ord som jag kräks på. Det är verkligen juridisk sådan här 
kanslisvenska. Det är tunga ord att ta till sig. Okej, överlåtelse är väl kanske inte tungt men på ett 
sätt så känns det tungt. Och upplysningsskyldighet… och… undersökningsplikt… alltså ska jag 
vara helt ärlig så vet jag inte vad det är för något. Och här, avtalsfrihet… ja men det… och så 
köplagen här, det står inget om köplagen vad jag kan se. Det kanske det gör, men i så fall hittar jag 
det inte för jag är inte jätteintresserad. Det är väldigt så här formellt… 

J: Så de svåra orden förklaras inte?  

P2: Det är det som är mitt problem också, att det kanske gör det, men jag ser inte det i så fall. För 
det är för mycket. Det är så mycket blaha blaha. Haha, utfästelse… nej alltså vad är det? Nej, det 
förklaras ju inte… haha… Det kanske förklaras men det är ju inte en bra förklaring. Nej, jag vet inte 
vad utfästelse är… och det låter… nej alltså jag vill inte ens kommentera det.  

J: Hade du önskat att informationen var skriven och utformad på ett annat sätt?  

P2: Ja, det var väl som jag sa tidigare, att… för det första, vissa rubriker skulle ju i så fall vara 
större. Och sen… jag vet ju att det kanske är svårt att översätta juridik, men om man på något sätt 
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skulle… att det finns en förklaring för vad en utfästelse är till exempel. Större rubriker, bättre 
ingång, och sen mer luft. Hellre fler sidor än att du liksom öser allt på en sida. För då blir det just 
block... block… block med text. Just att det är så formellt och kallt… det känns inte riktat till mig. 
Det känns som att jag bara är en jurist som ska kunna allting när man får den här informationen. 
Men om det är riktat till mig tycker jag att det ska vara mer glatt att jag ska köpa en bostadsrätt. Lite 
mer personligt om det går. Förklaringar av konstiga ord. Det är väl det jag kan komma på.  

 

  



	   64	  

Bilaga 5 – informerat samtycke utprovning 
 
Informerat samtycke – utprovning 
 
Jag som utför det här examensarbetet heter Josefine Sandberg och studerar 
informationsdesign med inriktning textdesign. Syftet med det här examensarbetet är att 
undersöka hur visuell hierarki och kognitionsteorier kan användas i informativ text med 
juridiskt innehåll för att påverka läsningen positivt. Arbetet utförs på Mälardalens högskola 
i Eskilstuna och kommer att resultera i ett informationsmaterial om de rättigheter och 
skyldigheter man som köpare av bostadsrätter har, samt annan relevant information inför 
köpet.  
 
Utprovningen är helt frivillig och du som medverkar har rätt att när som helst avbryta. För 
att inte gå miste om viktig information kommer utprovningen att spelas in med hjälp av en 
mobiltelefon. Materialet från utprovningen kommer att användas som underlag till arbetet 
och gestaltningsförslaget samt redovisas skriftligt i en rapport. Rapporten kan komma att 
publiceras på den offentliga databasen DiVa, vilket innebär att materialet går att söka efter.  
 
 
        Jag godkänner att mitt namn kommer att finnas med i arbetet 
 
        Jag godkänner att mitt yrke kommer att finnas med i arbetet 
 
 
Härmed intygar jag att jag har läst all information och samtycker: 
 
____________________________ ______________________ 
Underskrift   Datum	    
 
 
____________________________ ______________________ 
Namnförtydligande  Ort 
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Bilaga 6 – scenario 
 

Scenario 
Du har varit på visning av en jättefin lägenhet som du verkligen vill ha. På visningen var 
det mycket folk som trängdes och det var därför svårt för dig att se allt. Badrummet var till 
exempel fullt med människor som också var intresserade av lägenheten, därför kunde du 
bara se lite av golvet och toalettstolen. Med ändå. Lägenheten ligger på en av stans finaste 
adresser och på bilderna på Hemnet såg allt jättefint ut.  

Du vet vad du har i lånelöfte, egentligen är lägenheten lite för dyr men du vill ju så gärna 
ha den. Nervositeten smyger sig på och stora beslut ska fattas. Ska du buda? Kommer du 
verkligen att trivas? Kommer ekonomin att gå ihop sig? Du sätter dig i soffan och går 
igenom den information du fick av mäklaren på visningen och börjar läsa… (ge 
informationen). Det är en objektsbeskrivning, föreningens stadgar, juridisk information 
och årsredovisning. Vilken information uppmärksammar du först?  

 

Okej. Du kan läsa vidare/du kan nu läsa den här informationen. 
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Bilaga 7 – frågeformulär utprovning 
 

Allmänt  

o Vad var det som gjorde att du uppmärksammade den informationen först? 
o Har du köpt en bostadsrätt någon gång?  
o Om svaret är ja, hur många år sedan var det du senast köpte en bostadsrätt? 
o Tycker du att den här informationen kring dina rättigheter och skyldigheter som 

köpare av bostadsrätt, var svår att förstå? 
o Om ja, vad var svårt att förstå?  
o Var det för mycket information på en gång?  
o Tror du att den här informationen är viktig att läsa innan du köper en bostadsrätt? 

Varför? 
 

Innehållets begriplighet  

Du får hela tiden ta hjälp av materialet. 

o Vad är viktigt att göra innan du köper en bostadsrätt? 
o Vilken roll har mäklaren?  
o Om du anser att bostaden är felaktig på något sätt, när ska du då reklamera och till 

vem?  
o Vad är ett svävarvillkor? 
o Vad innebär det att köpa bostadsrätt?  

 

Formens påverkan på läsningen 

o Tycker du att det var lätt att hitta informationen i materialet? Varför? 
o När du sökte den här informationen, använde du dig då av innehållsförteckningen? 
o Vad tycker du om färgerna, hjälper de dig? 
o Vad tycker du om bilderna, underlättar de läsningen eller är de i vägen?  
o Passar bilderna till informationen? Varför, varför inte? 
o Tycker du att det känns som att informationen är riktad till dig som köpare? 
o Tycker du att rubrikerna är bra och tillräckligt stora, eller hade du önskat att de var 

på ett annat sätt? 
o Tycker du att informationsmaterialet är bra eller dåligt? Vad är det som gör att du 

tycker så?  
o Har du lärt dig någonting, i så fall vad?  
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Bilaga 8 – exempel från prototypen  
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Bilaga 9 – Slutgestaltning  
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