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Sammanfattning 

Varje år skadas och dödas ett antal unga personer i olyckor kopplade 

till järnvägen. Att få ungdomar att vilja läsa ett informationsmaterial 

om säkerhet är en utmaning eftersom de kan ha en negativ attityd till 

myndigheter, auktoriteter och förbud, eller helt enkelt vara 

ointresserade. En lösning kan vara att använda sig av emotionella 

budskap och skapa ett material som känns personligt.  

 

Som examensarbete har jag skapat ett förslag till informationsmaterial 

åt Trafikverket. Materialet består i huvudsak av en skriftlig berättelse 

eftersom jag anser att det kan vara ett bra tillvägagångssätt för att nå 

ungdomar med säkerhetsinformation. Jag har frågat mig vad som 

krävs för att berättelsen ska tilltala målgruppen och hur materialet bör 

formges för att fånga deras uppmärksamhet.  

 

I arbetet har jag också tagit hjälp av en fokusgrupp och materialet har 

formats, utvärderats och förändrats utifrån deras synpunkter, i 

kombination med teori och litteratur. Texten har dessutom utprovats 

på yngre personer för att undersöka dess svårighetsgrad. Resultatet är 

ett förslag på en liten kvadratisk trycksak med en personlig berättelse 

om en olycka, en kort faktatext och tecknade bilder. I rapporten 

åskådliggör jag den arbetsprocess som ligger bakom slutresultatet och 

redovisar de teorier som varit vägledande. I den avslutande 

diskussionen redogör jag för de kunskaper och erfarenheter jag fått 

genom arbetet, framför allt angående betydelsen av att samarbeta med 

målgruppen redan i ett tidigt skede.  
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1. Utgångspunkter 

Under hösten 2009 läste jag en artikel om Banverkets (numera 

Trafikverkets) satsning på säkerhetsinformation till barn och 

ungdomar. Enligt artikeln är ungdomar svårare att nå än barn och 

vuxna. Ungefär samtidigt läste jag i Britta Stenssons bok Mellan 

raderna (2006) om hur vi genom att läsa skönlitteratur kan utveckla 

vår föreställningsförmåga och lära oss förstå världen utifrån olika 

perspektiv. Stensson menar att man genom läsningen får ”möta 

människor, uppleva problem och genomleva livsöden och inte bara 

skaffa sig vetande om dem” (s. 101). Detta väckte min nyfikenhet: kan 

man väva in Trafikverkets säkerhetsinformation i en berättelse och på 

så sätt intressera ungdomar?  

 

Jag kontaktade Trafikverket och frågade om de var intresserade av att 

se hur ett skriftligt berättelsebaserat informationsmaterial skulle kunna 

se ut, och få veta vad målgruppen tycker om det. Trafikverket 

använder dramatisering i sina informationsfilmer men har inget 

liknande skriftligt material för målgruppen. Personerna jag hade 

kontakt med, Bodil Sonesson och Johanna Dahlberg, tyckte båda att 

det var en intressant idé som jag gärna fick prova.  

 

Syftet är att skapa ett förslag på informationsmaterial åt Trafikverket 

där säkerhetsinformation som riktar sig till ungdomar presenteras i en 

berättelse.  

 

Detta examensarbete är ett försök att skapa ovannämnda textmaterial 

utifrån de kunskaper jag har tillägnat mig under utbildningen. Syftet 

med rapporten är att beskriva den process som lett fram till 

slutprodukten. Följande frågor har jag burit med mig och försökt 

besvara med hjälp av de erfarenheter projektet givit mig:  

 

Hur kan Trafikverkets säkerhetsinformation vävas in i en berättelse?  

Vad krävs för att berättelsen ska tilltala målgruppen?  

Hur bör informationsmaterialet formges för att intressera målgruppen?  

 

Min primära målgrupp är personer i åldrarna 13 till 15 år. Min 

sekundära målgrupp är personer i åldrarna 11 till 12 år. Motiveringen 

till detta val beskrivs i 2.1. Definition av målgrupp. 
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2.  Avgränsningar och förtydliganden 

Berättelsen som ingår i informationsmaterialet är helt fiktiv men 

realistisk. Med detta menas att personer, händelser och dialoger är 

påhittade, men att jag har strävat efter att innehållet ska vara 

verklighetstroget och scenariot fullt möjligt här och nu.  

 

Jag gör ingen jämförelse med övrigt material från Trafikverket utan 

har bara använt deras fakta och målgruppsindelning som underlag för 

mina olika designval. Trafikverket är inte min uppdragsgivare utan en 

samarbetspartner. Undersökningen gäller inte valet att läsa eller inte 

läsa informationsmaterial, utan enbart upplevelsen när man väl läser. 

Jag har inte undersökt lässituationens betydelse och inte heller jämfört 

om materialet är mer attraktivt för målgruppen än andra material i en 

verklig kontext. Det finns heller ingen möjlighet att undersöka 

effekten av kommunikationsprocessen, det vill säga om informationen 

införlivats i mottagarens föreställningsvärld eller om berättelsen 

lyckats absorbera läsaren (se 3.1. Övertalning och riskkommunikation 

och 3.5. Att övertala med berättelser).  

 

Eftersom min inriktning är textdesign har jag fokuserat på att skapa 

och målgruppsanpassa texten. Då jag anser att det är viktigt för 

upplevelsen och förståelsen av texten att se i vilket sammanhang den 

är tänkt att verka, har formgivning och bilder skapats för att ge en 

fingervisning om hur slutresultatet skulle kunna se ut. Jag har valt att 

endast fokusera på de delar av formgivningen som nämns i 

teoriavsnittet. Eftersom detta är en skiss som kan bearbetas ytterligare 

i fråga om formgivning och bilder, har jag valt att inte göra en färdig 

trycksak utan bilägger materialet både som enbart text och som helhet. 

2.1.  Definition av målgrupp 

Nedan presenteras och motiveras min målgrupp. Utgångspunkten har 

varit den indelning i barn och ungdomar som Trafikverkets 

skolmaterial följer, och de riskbeteenden man önskar påverka.  

 

All säkerhetsinformation till barn och ungdomar som Trafikverket 

erbjuder finns tillgängligt via webben under rubrikerna Barn, Ungdom 

och Lärare (www.trafikverket.se). Materialet är utformat så att man 

ska kunna arbeta med det i skolan och är indelat efter följande 

årskurser: 

- Från förskola till och med årskurs 3 (barn) 

- Årskurs 4 och 5 (barn) 

- Från årskurs 5 till och med årskurs 9 (ungdom) 

- Från årskurs 9 till och med gymnasiet och körskolor (ungdom) 

 

Denna indelning i barn, ungdom och årskurser förenklar 

informationssökningen för mottagaren. När Trafikverket tar fram 
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materialet arbetar de däremot inte med en demografisk 

målgruppsindelning i första hand utan med en psykografisk. Fokus 

ligger alltså inte på faktorer som ålder, kön och bostadsort, utan på 

attityder och värden. Med denna psykografiska indelning framträder 

enligt Trafikverket två tydliga riskgrupper: 

- Personer som genar över spåren för att vinna tid 

- Personer som är involverade i farliga aktiviteter kring järnvägen för 

att visa sig modiga 

 

Trafikverket testar nytt material på fokusgrupper innan det publiceras. 

Det har visat sig att gymnasieungdomar föredrar att en person med 

verkliga erfarenheter besöker skolan och berättar, medan det i yngre 

åldrar fungerar bra med Trafikverkets egna säkerhetsinformatörer och 

det material som finns att tillgå i form av filmer, texter och webbspel 

(J. Dahlberg, personlig kommunikation, 16 mars 2010).  

 

Jag har utgått från Trafikverkets indelning när jag tagit fram min 

målgrupp, men också gjort ytterligare avgränsningar. För det första 

valde jag att begränsa mig till ungdomar och inte till barn. Ungdomar 

är svårare att nå med informationen och därmed finns det ett behov att 

undersöka nya tillvägagångssätt. ”Ungdomar” innebär enligt 

Trafikverkets indelning årskurs 5 till och med gymnasiet samt 

körskolor. Eftersom Trafikverkets undersökningar visar att 

gymnasieelever är mindre mottagliga för annat material än personliga 

besök och min fokus ligger på textskapande valde jag att ytterligare 

begränsa mig till årskurs 5 till och med 9, det vill säga åldrarna 11 till 

15 år. Inom detta åldersspann valde jag en tredje avgränsning, 

nämligen att mitt budskap framför allt ska rikta sig till dem som går på 

högstadiet (årskurs 7-9). En allmän uppfattning som jag delar är att 

negativa föreställningar om auktoriteter och förbud framför allt 

uppträder i dessa högre åldrar, liksom ett intresse för att testa gränser. 

Kompisar kan ha stort inflytande på beteendet i dessa åldrar. Personer 

som går på högstadiet har större frihet än de som går på mellanstadiet 

och har därför större möjlighet att ta sig till och olovligen vistas på 

förbjudna platser vid olika tider på dygnet. De har också större 

möjlighet att på egen hand besöka platser där informationsmaterial 

brukar finnas.   

 

Trots att materialet framför allt riktar sig till högstadieelever och är 

skapat med hjälp av en fokusgrupp bestående av högstadieelever, har 

jag också gjort en mindre undersökning bland elever i årskurs 5. Jag 

ville försäkra mig om att språket och handlingen är begriplig även för 

yngre personer i målgruppen 11-15 år. Således är den primära 

målgruppen personer mellan 13 och 15 år och den sekundära 

målgruppen personer i åldrarna 11 till 12 år.  
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3.  Teoretiska perspektiv 

När myndigheter informerar handlar det ofta om att förmedla ett icke-

kommersiellt budskap till en stor population för att sprida kunskap om 

något som medborgarna har rättighet och skyldighet att vara 

informerade om. Syftet är inte sällan också att påverka attityder och 

stärka normer och tillvägagångssätten varierar beroende på målgrupp 

och kommunikationsmål. Nedan presenteras de teoretiska perspektiv 

som jag har utgått ifrån i mitt arbete. De behandlar kommunikation, 

övertalning, berättarteknik och formgivning på ett sätt som varit 

applicerbart på mitt arbete.   

3.1.  Övertalning och riskkommunikation 

Palm (1994) skriver att ”[ö]vertalning är en metod att framkalla ett 

önskat eller förhindra ett oönskat beteende hos den andre genom att 

förändra – inte verkligheten – utan den andres bild av verkligheten: 

vad den andre anser vara sant eller osant, bra eller dåligt, viktigt eller 

oviktigt” (s.44). Resultatet av en övertalningsprocess blir enligt Palm 

(1994) sällan en total omkastning av mottagarens föreställningsvärld; 

”[v]anligen blir föreställningsvärlden mer komplex efter ett lyckat 

övertalningsförsök” (s.45). Målet med ett övertalningsförsök bör 

därför vara att det som presenterats i till exempel en trycksak efter 

avslutad process ska vara införlivat i mottagarens föreställningsvärld. 

Först därefter kan det, i ett längre perspektiv och tillsammans med 

andra faktorer, påverka (Palm, 1994). 

 

Ett mål med övertalningen kan vara att påverka människors kunskap 

om och inställning till olika risker i samhället, så kallad 

riskkommunikation. Syftet med riskkommunikation är att ”få 

allmänheten att göra ‟korrekta‟ riskbedömningar vilka i sin tur ska 

bidra till att individen företar riskreducerande åtgärder” (Jarlbro, 2004, 

s.57). Riskperceptionen, alltså riskupplevelsen och vår förmåga att 

göra korrekta bedömningar, är kulturellt präglad och vi använder våra 

kulturella och personliga erfarenheter och föreställningar för att tolka 

och hantera nya situationer och ny information. Detta är en faktor som 

försvårar kommunikationen mellan till exempel en myndighet och 

medborgarna; det är sällan bra att bara förmedla ett expertutlåtande 

eftersom det kan leda till alltifrån orimlig oro till total förnekelse.  

 

Min ambition har varit att, som Palm (1994) rekommenderar, skapa ett 

material vars innehåll har potential att införlivas i mottagarens 

föreställningsvärld efter att denne fått ta del av det.  

3.2.  Syn på målgrupp 

Enligt Palm (1994) bör sändaren ha en tydlig bild av hur mottagaren 

uppfattar de delar av verkligheten som är relevanta för 

övertalningsprojektet, samt en bild av hur denna 
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verklighetsuppfattning ska ha förändrats efter projektet. Enligt Jarlbro 

(2004) kan målgruppen vid behov ersättas av en mottagargrupp och en 

målpopulation, där den förstnämnda är de som tar emot budskapet och 

den sistnämnda är de som man önskar påverka. Detta är ett vanligt 

förfaringssätt när man vill upplysa eller påverka barn och ungdomar 

och väljer att presentera budskapet för lärare eller föräldrar som i sin 

tur kan informera den minderårige. Ibland är mottagargruppen större 

än målpopulationen, till exempel när man väljer att informera stora 

grupper av ungdomar för att det är svårt att avgöra vilka som är i störst 

behov av informationen (Jarlbro, 2004). 

 

Syftet med mitt informationsmaterial är att förhindra att personer 

deltar i farliga aktiviteter kring järnvägen för att visa sig modiga, som 

är en av Trafikverkets tydligt avgränsade riskgrupper. Eftersom jag 

inte kan veta exakt vilka dessa personer är så väljer jag att ha en stor 

mottagargrupp vari målpopulationen kan ingå. Jag riktar mig alltså till 

ungdomar i åldrarna 11 till 15 år, med fokus på de högre åldrarna, för 

att kunna nå dem som riskerar att skadas. I mottagargruppen kan det 

dessutom finnas så kallade normsändare som påverkar andra att anta 

eller avstå från ett visst beteende. Därför är det önskvärt att 

informationen når även dessa.  

3.3.  Syn på sändare 

En sändare som målgruppen har en negativ föreställning om är inte 

bara verkningslös för attitydförändringen utan kan till och med bidra 

till en förstärkning av den rådande felaktiga attityden. Detta är något 

som enligt Palm (1994) ofta inträffar när myndigheter eller andra 

vuxna auktoriteter ska informera ungdomar om olika regler. Även när 

det inte råder någon tvekan om vem som är expert och att 

informationen från denne är korrekt så är trovärdigheten ändå 

avhängig den attityd mottagaren har till sändaren. Jarlbro (2004) 

menar att det i sådana fall kan vara lämpligare att använda så kallad 

peer-education, alltså att låta en jämlike förmedla budskapet till 

mottagaren. Om denne jämlike har goda kunskaper om målgruppens 

normer, värderingar och attityder kan det bidra till att budskapet får 

rätt känslo- och språknivå. Ett annat sätt är att använda sig av 

modellinlärning där sändaren är en modell/förebild vars beteende 

målgruppen förväntas vilja ta efter. Förebilden ska antingen likna 

mottagaren socio-demografiskt eller ha samma värderingar, alternativt 

ha en status som mottagaren själv önskar uppnå. Förebilden kan därför 

förekomma både i mottagarens vardag, vara en känd person eller en 

karaktär i en tv-serie eller film. Oavsett förebild så är det viktigt att 

dennes goda beteende belönas på ett tydligt sätt så att mottagaren 

förstår vad man kan tjäna på att ta efter. På motsvarande sätt kan 

modeller med ett felaktigt beteende som leder till negativa 

konsekvenser fungera som avskräckande exempel. 
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Eftersom ungdomar enligt Palm (1994) kan ha en negativ föreställning 

om auktoriteter, vilket i sin tur kan bidra till en förstärkning av den 

felaktiga attityden, har jag valt att tona ner att sändaren är en 

myndighet. Jag har stället valt att använda mig av modellinlärning där 

karaktärerna i berättelsen straffas eller belönas för sitt beteende. Jag 

försöker också undvika auktoriteter i berättelsen genom att låta 

berättarrösten tillhöra en person i målgruppens egen ålder. Tanken är 

att personerna i berättelsen ska uppfattas som jämlikar av målgruppen.  

3.4.  Budskap och medium 

Det finns alltid en risk att det budskap sändaren vill förmedla inte är 

det som mottagaren uppfattar. En orsak när det handlar om 

riskkommunikation är att sändaren har ett makroperspektiv medan den 

enskilde mottagaren har ett mikroperspektiv. Den förra har samhällets 

väl för ögonen medan den senare relaterar till det egna livet och 

vardagen. Budskapet bör därför anpassas till mottagarens perspektiv.  

 

För att förändra eller förhindra ett beteende behöver mottagaren 

givetvis kunskap men måste också känna att budskapet rör honom 

eller henne personligen. Om man uppnår detta genom sakliga eller 

emotionella budskap beror på målgruppen och det ämne eller det 

beteende som behandlas. Generellt gäller att om mottagaren redan är 

intresserad så fungerar saklig information, men om mottagaren 

tvärtom inte är intresserad så får man i större utsträckning använda 

känslomässig argumentering. Ett sätt är att använda skräckbudskap, 

alltså hot om negativa följder. Det finns dock gränser för hur detta kan 

användas för att få effekt; mottagaren måste tillsammans med 

budskapet få en känsla av att det finns möjlighet att påverka hotbilden, 

till exempel genom ett ändrat beteende (Jarlbro, 2004).  

 

Meddelanden verkar i en kontext där de konkurrerar med varandra om 

mottagarens uppmärksamhet och intresse. Kunskap om olika mediers 

för- och nackdelar har därför en stor betydelse när man väljer kanal 

för sitt budskap. Trycksaker har stor räckvidd, det vill säga de 

tillgängliggör budskapet för många människor. De är dessutom 

ekonomiska jämfört med personliga kontakter som kostar mer per 

mottagare i både tid och pengar. En risk med trycksaker är att de kan 

försvinna i mängden om de inte känns tillräckligt personliga eller 

intressanta. Det är också viktigt att vara uppmärksam på om 

mottagaren är passiv eller aktiv i kommunikationsprocessen. Vissa 

medier erbjuder – och kräver – en hög grad av interaktion medan 

andra tillåter en passiv mottagare. Alla budskap är inte relevanta när vi 

får dem och då är möjligheten att återframkalla dem vid ett lämpligare 

tillfälle en viktig faktor. Tryckta medier är här överlägsna både 

bildmedier och interpersonell kontakt (Jarlbro, 2004).  
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Min ambition har varit att skapa ett material som både 

utseendemässigt och innehållsmässigt kan väcka uppmärksamhet i 

konkurrens med andra meddelanden. Jag utgår ifrån att mottagaren 

inte är intresserad på förhand och använder mig därför av emotionell 

argumentering för att budskapet ska kännas mer personligt. Jag tror att 

en trycksak som inte utstrålar myndighetsinformation har goda 

förutsättningar att förmedla ett budskap som leder till reflektion utan 

att skrämmas för mycket. En trycksak kan distribueras på flera platser 

och till fler människor till en jämförelsevis låg kostnad, samtidigt som 

möjligheten att återframkalla informationen vid ett annat tillfälle är 

stor (den går att ta med sig och läsa senare, eller flera gånger). 

Informationsspridning, som det handlar om när man distribuerar 

trycksaker, innebär att mottagaren är passiv. Detta kan låta negativt, 

men om mottagaren från början inte är intresserad av ett budskap så 

kommer denne heller inte att söka information frivilligt, till exempel 

besöka en hemsida. Då är informationsspridning till en större 

mottagargrupp ett bra alternativ.   

 

3.5.  Att övertala med berättelser 

I artikeln Research challenges in narrative persuasion (2008) redogör 

Melanie C. Green för sitt och Timothy Brocks gemensamma 

forskningsresultat kring hur berättelser kan användas för att förmedla 

information och påverka mottagaren att ändra inställning till en 

specifik fråga. Deras studier visar att en mottagare som ”förflyttas” in 

i berättelsevärlden blir mer mottaglig för den övertalning som är 

inbakad i berättelsen. Denna förflyttning är både kognitiv och 

emotionell och skapar inre bilder hos den mottagare som blir 

uppslukad av berättelsens värld. Förflyttning kan ske oberoende av 

medium och är oftast en trevlig upplevelse även om berättelsen inte är 

det. Det spelar mindre roll om berättelsen är verklig eller påhittad, 

båda är lika effektiva i fråga om att påverka attityder och 

föreställningar. Det finns enligt Green (2008) flera anledningar till 

varför berättelser fungerar som medel för påverkan: 

- En person som förflyttas in i en berättelse är mindre benägen att 

göra ett avbrott för att argumentera emot berättelsens budskap 

- En berättelse eller karaktär som väcker starka känslor och 

engagemang kan verka som förebild eller avskräckande exempel 

och därigenom påverka mottagarens eget beteende 

- Detaljerna i berättelsen gör den minnesvärd och därmed får den 

också större påverkan på individen  

 

Green (2008) hänvisar till andra forskare som har undersökt vad som 

gör en berättelse effektiv som redskap för övertalning, bland andra 

Slater och Rouner (2002) som har skapat en modell för hur 
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övertalning som är inbakad i en berättelse mottas och vilken effekt 

den har på mottagaren. Modellen bygger på Elaboration likelihood 

model (ELM) som traditionellt använts för att åskådliggöra sambandet 

mellan mottagarens intresse för ett meddelande och hans/hennes sedan 

tidigare etablerade intresse för ämnet. Slater och Rouners modell 

kallas The extended ELM och skapades för att de ansåg att ELM inte 

är applicerbar på berättelser då de mottas och upplevs helt annorlunda 

än andra meddelanden som har samma syfte att övertala men som 

saknar berättelse.  

 

Bild 1: The extended ELM (Slater & Rouner, 2002, s. 178).  
 

Slater och Rouner (2002) börjar med att slå fast att berättelser som 

lyckas fånga mottagaren inte gör det i första hand på grund av att 

innehållet är lärorikt eller övertygande, utan för att de är så fängslande 

att övertalningen i viss mån glöms bort:  

If the persuasive content and intent is so obvious as to become more 

salient during processing than the narrative itself, the narrative may 

fail and so should the persuasive effort. This does not mean that 

recipients must be unaware of persuasive intent, but simply that the 

drama must be compelling enough to cause such awareness to fade 

into the background while reading or viewing the story. (s. 176)  

 

Författarna menar att en berättelses förmåga att engagera eller 

absorbera mottagaren (vilket motsvarar Greens förflyttning, se ovan, 

min kommentar) beror på hur väl den motsvarar mottagarens behov av 

och mål med att engagera sig i berättelsen, alltså mottagarens 

förväntningar på läsningen. En viss igenkänning i en karaktär är 
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nödvändig, liksom ett intresse för hur intrigen utvecklas. Mottagaren 

måste också uppskatta den typ av berättelse man valt att skapa (t.ex. 

romantik, komedi, hjältesaga) och kvalitén på berättelsen ska vara 

hög. Lyckas man skapa en berättelse som uppfyller dessa kriterier 

finns det också stora möjligheter att mottagaren ”förflyttas” och att 

den inbakade övertalningen åtminstone tillfälligt påverkar mottagarens 

värderingar och föreställningar (Slater & Rouner, 2002).   

3.6.  Att skapa uppmärksamhet och intresse  

Judy Gregory redogör i artikeln Social issues infotainment: Using 

emotion and entertainment to attract readers’ attention in social 

issues leaflets (2002) för olika metoder med vilka man kan öka 

målgruppens uppmärksamhet och intresse för en 

informationsbroschyr. Hon menar att det finns två kategorier i vilka 

man kan dela in de strategier som används för att skapa en tilltalande 

broschyr; information/argument och emotion/entertainment, här 

översatt med saklig information/sakliga argument och 

känsla/underhållning. De broschyrer som använder 

känsla/underhållning innehåller ofta även saklig information och 

sakliga argument men inte i syfte att skapa uppmärksamhet utan för 

att föra fram kärnbudskapet. I merparten av alla 

informationsbroschyrer om sociala frågor och hälsa används enbart 

saklig information och sakliga argument trots att det har visat sig i 

flertalet studier att detta tillvägagångssätt inte tilltalar en målgrupp 

som inte redan har ett intresse för ämnet. Gregory (2002) skriver:  

Emotion/entertainment message strategies can be valuable in helping 

to overcome the defense mechanisms that people use to filter out 

information that is not relevant or interesting … Design devices may 

play an important role in attracting the attention of uninvolved 

audiences, temporarily increase involvement and encouraging 

attention. (s.7o, 73).  

 

Författaren ger i artikeln förslag på tillvägagångssätt som visat sig 

framgångsrika i många sammanhang. Ett är att använda sig av ett 

ovanligt format eller framträdande rubriker för att på så sätt skilja 

materialet från mängden. Även annorlunda bilder har denna effekt 

men bilder kan framför allt användas för att i samverkan med texten 

öka förståelsen. En del av det material som Gregory själv undersökt 

har haft rubriker eller framsidor som inte direkt avslöjar ämnet, något 

som om det används på rätt sätt kan göra mottagaren nyfiken 

(Gregory, 2002).  

3.7.  Språkliga verktyg  

Det finns en rad olika tekniker att använda sig av för att förmedla en 

berättelse. Genette har i Narrative discourse. An essay in method 

(1980) indelat dessa tekniker på följande sätt:  
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- Tense: Ordning, varaktighet, frekvens 

- Mood: Avstånd, perspektiv 

- Voice 

 

I mitt textarbete och i samtal med fokusgruppen angående berättelsens 

utformning utgick jag ifrån dessa verktyg och de möjligheter och 

begränsningar som de innebär. Jag har valt att inte översätta 

begreppen eftersom de är så starkt förknippade med källan och en 

översättning till svenska riskerar att bli missvisande.  

3.7.1. Tense 

I tense ingår ordning, varaktighet och frekvens. Ordning är den följd 

händelserna presenteras i, vilket kan skilja sig från det verkliga 

händelseförloppet. Genette (1980) kallar en icke-kronologisk ordning 

för anakronism och den kan sträcka sig bakåt eller framåt i tiden. 

Syftet är ofta att ge bakgrundsinformation som är viktig för 

förståelsen, eller skapa nyfikenhet inför kommande händelser i 

intrigen.  

 

Varaktighet handlar om skillnaden mellan den tid en händelse tar i 

verkligheten och det utrymme den tar i berättelsen. Genette (1980) 

anger fyra olika sätt att påverka tiden i texten: paus (uppehåll i 

händelseförloppet t.ex. på grund av en inskjuten beskrivning), scen 

(t.ex. en dialog som följer den verkliga tiden), summering som ökar på 

takten och ellipsis (tid och händelser utelämnas utan kommentar i 

texten). Genom att använda dessa grepp hjälper man läsaren att förstå 

hur viktiga olika händelser och karaktärer är, eftersom det som ges 

större utrymme i texten vanligtvis är det som är av störst betydelse 

medan mindre viktiga delar kan summeras eller utelämnas helt.  

 

Frekvens är också ett sätt att lyfta fram viktiga händelser. Genom att 

en händelse omtalas flera gånger, kanske av flera olika personer, ges 

den större vikt än om den bara omtalats en gång. På samma sätt verkar 

en återkommande händelse som bara nämns en gång inte speciellt 

viktig (Genette, 1980).  

3.7.2. Mood 

Mood står för avstånd och perspektiv. Avståndet mellan berättelsen 

och mottagaren är längre i text än i film och dramatik där berättelsen 

visas istället för berättas. Ett sätt att minska avståndet är att ibland låta 

berättaren stå tillbaka och låta karaktärerna tala mer eller mindre 

direkt och därigenom föra handlingen framåt.  

 

Perspektivet utgörs av ingen, extern eller intern fokalisering. 

Skillnaden ligger i om berättelsen fokuseras på eller genom en 

karaktär. När fokalisering saknas är berättaren allvetande och kan 

välja vad som ska avslöjas av både inre och yttre förhållanden. Vid 
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extern fokalisering är det yttre förhållanden, utseenden, ord och 

handlingar som beskrivs, medan man vid intern fokalisering får ta del 

av en eller flera personers känslor och tankar (Genette, 1980).  

Chatman (1993) kallar perspektivet för point-of-view och liknar 

karaktären vid ett filter som bara släpper igenom viss information så 

att läsaren aktivt får tolka och lägga till.   

3.7.3. Voice 

Rösten är detsamma som berättaren. När vi upplever att någon berättar 

har texten en röst, jämfört med en opersonlig och objektiv beskrivning 

(t.ex. ”vatten kokar vid hundra grader Celsius”). Berättaren kan vara 

frånvarande i berättelsen som han eller hon berättar, men kan också 

vara närvarande i form av en karaktär. Enklast är det att upptäcka 

rösten och vem den tillhör i en berättelse i jag-form. Rösten hänger 

nära samman med perspektivet och tiden i berättelsen; vem berättar, 

vem upplever vi historien genom och hur lång tid har gått mellan att 

en händelse sker och att den omtalas? Att rösten berättar om något 

som har hänt är vanligare än att den berättar om något som ska hända 

eller händer just nu. En röst som berättar om händelser som redan 

skett är färgad av nuet och tiden som gått, den har fått tid att sortera 

och analysera information och kan formulera sig väl, jämfört med en 

röst som rapporterar om nuet. Genom att ta hänsyn till tidens 

betydelse för rösten kan man skapa en känsla hos läsaren av att vara 

mitt i händelsernas centrum eller låta läsaren ta del av någons 

reflektioner kring eller tolkning av en tidigare händelse (Genette, 

1980).  
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4.  Metod och genomförande 

I detta avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt och de designval som lett 

fram till mitt förslag på informationsmaterial. Slutversionen av 

materialet är resultatet av synpunkter från den fokusgruppen som jag 

satte samman, samt de teoretiska perspektiven som jag beskrivit ovan.  

4.1.  Fokusgrupp 

Idéer, budskap och förslag på informationsmaterial bör testas på 

målgruppen innan man fattar beslut om den definitiva utformningen. 

Syftet är att undersöka om målgruppen förstår budskapet på önskat 

sätt och finner det tilltalande, samt om det är en lämplig sändare och 

kanal som används. Dessa undersökningar bör enligt Jarlbro (2004) 

vara kvalitativa eftersom det som eftersträvas är ”djupare kunskap om 

hur målgruppen kan tänkas uppleva och tolka t.ex. vissa specifika 

budskap” (s.93). När det dessutom handlar om en berättelse skriver 

Green (2008) att “[c]reating a story that will resonate with the 

audience can be a challenge. Pilot testing and formative research are 

essential steps to make sure that the story is engaging, the characters 

are realistic, and the intended message is being understood” (s.49).   

 

I Observing the user experience (2003) skriver Kuniavsky om 

fördelarna med att använda fokusgrupper. Boken handlar framför allt 

om utprovningar när man utvecklar programvara, men tankarna och 

råden är även applicerbara på andra inriktningar. Enligt författaren är 

fokusgrupper ett snabbt, billigt och enkelt tillvägagångssätt för att få 

veta vad och hur människor tänker om ett visst ämne: ”They reveal 

what people perceive to be their needs, which is crucial when 

determining what should be part of an experience and how it should 

be presented” (s. 201). Författaren poängterar alltså att man genom 

fokusgrupper kan få veta vad människor anser eller upplever är deras 

behov och varför. Detta överensstämmer inte alltid med deras verkliga 

behov men eftersom många beslut fattas utifrån en föreställning så är 

föreställningen lika viktig som det verkliga behovet (Kuniavsky, 

2003). 

 

Fokusgruppen bör inte sättas samman utifrån vad man tror är 

deltagarnas förförståelse och erfarenheter av ämnet, sådana 

förutfattade meningar kan påverka intervjun och resultatet. Avgörande 

för ett lyckat genomförande och resultat är att deltagarna känner sig 

bekväma i situationen och vågar föra en dialog. Antalet deltagare bör 

begränsas för att alla ska få en chans att yttra sig och för att 

informationsmängden inte ska bli ohanterligt stor.  

4.2.  Urval 

Jag fick genom VFU-handläggaren (ansvarig för praktikplatser på 

lärarprogrammet) på Mälardalens högskola kontakt med en skola där 
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jag kunde göra intervjuer med elever i årskurs 8. Jag förklarade för 

läraren mitt syfte och vilken typ av sammansättning jag ville ha i 

gruppen, alltså att den skulle vara homogen i fråga om ålder på 

deltagarna och helst bestå av lika delar pojkar och flickor, men att det 

därutöver gärna fick finnas skillnader. Läraren valde ut elever som 

hon ansåg skulle våga prata och stå för sina åsikter även om de skilde 

sig åt.  

 

Jag träffade eleverna två gånger och intervjuerna tog ungefär 90 

respektive 60 minuter. Vid det första tillfället bestod gruppen av två 

pojkar och två flickor. Vid det andra tillfället bestod gruppen av tre 

pojkar och tre flickor, eftersom jag ville ha flera synpunkter på texten, 

som utgör huvuddelen av mitt arbete.  

4.3.  Tillvägagångssätt 

Vid det första tillfället diskuterade vi först deltagarnas inställning till 

informationsbroschyrer, formgivning och sändare och därefter min idé 

och deras önskemål. Jag hade tagit med mig trycksaker med olika 

utseende för att vi lättare skulle komma igång och prata om format, 

färger, bilder och typografi. De broschyrer vi tittade på och 

kommenterade var: 

- Vem kör dig hem från festen? (från Vägverket, om rattonykterhet)  

- Var rädd om dig själv (från Vägverket, om bilbälte)  

- Visa dig med reflexer (från Vägverket, om reflexer) 

- Du bestämmer hur festen blir – inte alkoholen (från Statens 

folkhälsoinstitut, om alkoholkonsumtion)  

- Se oss (från Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i Eskilstuna 

kommun, om barn och våld i nära relationer) 

- Hur känns det nu då? (från Landstinget Sörmland, om 

Patientnämnden)  

 

Vi kommenterade inte broschyrernas textinnehåll, när vi pratade om 

språk och innehåll gjorde vi det enbart utifrån min idé om en fiktiv 

berättelse och de språkliga verktyg man kan använda sig av (se 

3.7.Språkliga verktyg). Jag förklarade för gruppen på vilka olika sätt 

man kan bygga upp en berättelse och hur det kan påverka hur 

berättelsen upplevs. Vi pratade framför allt om perspektiv, berättarröst 

och ordning men också om lämplig svårighetsgrad och längd samt för- 

och nackdelar med dialoger. Utifrån de synpunkter som framkom 

skrev jag en berättelse och en faktatext. Jag gjorde också enkla 

skisser, även de utifrån fokusgruppens synpunkter, som förbättrades 

av en illustratör. Vid det andra tillfället presenterade jag mitt text- och 

bildförslag för fokusgruppen. Ytterligare förändringar gjordes utifrån 

de synpunkter som framkom vid detta tillfälle och utifrån den 
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sekundära målgruppens synpunkter. Därefter färdigställdes 

slutresultatet (se bilaga 3).  

4.4.  Textarbete 

När det handlar om järnvägen så kan flera sorters olyckor inträffa. 

Eftersom det hade blivit alltför svårt och omfattande att behandla flera 

olika risker inom ramen för min berättelse så har jag valt att fokusera 

på elolyckor på bangårdar. De fakta som berättelsen och faktatexten i 

slutet bygger på är hämtade från två olika informationsbroschyrer från 

dåvarande Banverket; Järnvägens elanläggningar och Som från 

ingenstans. Lärarhandledning skolår 6–9. Nedan följer en beskrivning 

av fokusgruppens åsikter och de val jag gjort angående texten.   

4.4.1. Struktur och innehåll 

En berättelse består av händelser, sammanlänkade i en intrig som 

leder fram till en poäng. Intrigen skapas genom att en händelse leder 

till nästa och så vidare. Dessa händelser sker inte av sig själv utan 

intrigen drivs framåt av berättelsens karaktärer och deras handlingar 

(Chatman, 1993). Jag valde att begränsa textmängden så att den 

underskred 5000 tecken (ca två A4), för att inte avskräcka mottagare 

som undviker för långa texter. Detta påverkade valet av struktur och 

antalet karaktärer, eftersom en avancerad intrig med olika röster och 

perspektiv hade krävt mer textutrymme, något som inte tilltalar alla 

mottagare. Jag ville heller inte riskera att berättelsens poäng gick 

förlorad i en alltför avancerad intrig utan förblev tydlig för läsaren. 

Därför valde jag att göra en traditionellt uppbyggd berättelse med 

introduktion, stegrande handling, klimax, upplösning och avslutning 

(Chatman, 1993). Det traditionella upplägget tilltalade fokusgruppen. 

De ansåg att det var enkelt att följa med i berättelsen och att man 

därför kunde koncentrera sig på handlingen och känslorna som 

väcktes. Man behövde inte gå tillbaka eller stanna upp och fundera, 

något som kan leda till att vissa slutar läsa för att det blir för krävande. 

Berättelse och faktatext tog, skrivet i ett enda stycke utan bilder, 

mellan två och åtta minuter för fokusgruppens deltagare att läsa. Alla 

ansåg att det var en acceptabel tid att investera i en berättelse men 

några var tveksamma till om de varit beredda att lägga lika mycket tid 

på en ”vanlig”, saklig informationstext.  

 

Protagonisten är berättelsens huvudkaraktär. Denne kan stå i konflikt 

med ytterligare en framträdande karaktär; antagonisten. De flesta 

läsare föredrar dock det Chatman (1993) kallar round characters, 

alltså mer komplexa karaktärer med ibland motstridiga egenskaper, 

eftersom dessa känns mer verkliga och därför stannar kvar längre i 

minnet. Min berättelse har en tydlig protagonist men jag har försökt 

göra honom mer komplex än den klassiska hjälten. Enligt Slater och 

Rouner (2002) är ett av kriterierna för att mottagaren ska absorberas 

av en berättelse att han eller hon känner samhörighet med eller 
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igenkänning i en karaktär. I fokusgruppen höll alla med om att man 

fick någon form av relation till huvudkaraktären Jonas (”Man lär 

känna honom”, ”Man förstår honom”) och därför vill veta vad som 

händer honom.  

 

Val av personnamn gjordes utifrån en lista över de vanligaste namnen 

på nyfödda 1995 (www.alltombarn.se), vilket överensstämmer med 

berättelsens karaktärers födelseår. Fokusgruppen hade inga 

invändningar mot namnen.  

 

Karaktärerna befinner sig i en miljö fylld av rekvisita. Chatman 

(1993) skriver att vi genom tv och film har blivit så vana vid att snabbt 

kunna uppfatta i vilken miljö en berättelse utspelar sig att vi inte 

längre uppskattar långa beskrivningar i en skrift: ”We tend to take 

props and settings for granted. Sometimes we‟re even impatient with 

them because they seem to „slow down‟ the action” (s.63). Eftersom 

jag velat begränsa textmängden valde jag att inte ge så stort utrymme 

åt beskrivningar av miljöerna eller karaktärernas utseende, utan låta 

bilderna bidra till att förklara detta istället. Till min förvåning ansåg 

majoriteten av fokusgruppen att beskrivningar är ”bra” och ”viktiga” 

för förståelsen av karaktärerna och miljön och de tyckte inte att det var 

för mycket beskrivningar. Bara en person tyckte att det var ”lite segt 

med beskrivningen i början, innan det händer saker” medan en annan 

menade att ”man får bilder i huvudet så man förstår hur det ser ut där 

dom är”. Detta var innan jag visat bilderna som tillhör texten, men 

även efter att de sett bilderna tyckte majoriteten att det var lagom 

mycket beskrivningar av karaktärerna och miljön.  

 

Utifrån berättelsens tema väljer författaren vilka händelser och 

karaktärer som ska få en framträdande roll. Berättelsen har också en 

eller flera poänger, vilket inte är samma sak som tema. Chatman 

(1993) förklarar skillnaden på följande sätt:  

Point applies only to the fiction, whereas theme goes beyond the 

fiction, implying something about the real world. We can talk about a 

fiction‟s point only with respect to the imaginary world in which the 

story occurs, but a discussion of theme takes us beyond the characters 

and the events out to our own world. (s.11) 

 

Eftersom en berättelse kan visa sig ha olika poänger för olika läsare är 

det viktigt att undersöka vad målgruppen uppfattar som syftet med 

berättelsen. Enligt mig är poängen är att Jonas vill att Sofie ska se 

honom och inte tycka att han är mesig jämfört med Simon. Det slutar 

med att han mister sina ben och därför inte kan förverkliga alla sina 

drömmar, och Sofie kanske inte tycker om honom heller när han inte 

har några ben. Berättelsens tema är att man inte ska falla för 

grupptryck och göra sådant som känns fel eller som man vet är farligt 

utan vara sig själv och stå för det. Jag frågade fokusgruppen om de 
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uppfattade vad berättelsen handlar om (poängen) och vad den vill säga 

till läsaren (temat). Ingen av deltagarna tyckte att det var svårt att 

förstå vare sig temat eller poängen med berättelsen, men de tyckte 

ändå att det var bra med fakta i slutet som en sammanfattning. Detta 

överensstämmer med Gregorys (2002) undersökning av trycksaker 

som visar att de som använder känslor eller underhållning för att 

skapa uppmärksamhet och intresse också brukar innehålla sakliga 

fakta och argument för att tydliggöra kärnbudskapet.   

 

Om man använder sig av skräckbudskap eller på något sätt hotar med 

negativa följder av ett beteende så bör mottagaren enligt Jarlbro 

(2004) också uppleva att det finns en möjlighet att påverka hotbilden. 

Detta höll fokusgruppen med om och de tyckte att berättelsen och 

framför allt faktatexten tydligt förklarade hur man undviker att skadas. 

Jag presenterade därefter två olika berättelseslut för gruppen: 

 

Alternativ 1: ”Hur kunde jag vara så dum som trodde att Sofie inte 

skulle gilla mig om jag inte vågade klättra upp på vagnen? Kan hon 

gilla en korkad kille utan ben då?” 

 

Alternativ 2: ”Hur kunde jag vara så dum som trodde att Sofie inte 

skulle gilla mig om jag inte vågade klättra upp på vagnen? Kan hon 

gilla en korkad kille utan ben då? Jag hoppas det.” 

 

Jag ville veta om de föredrog att berättelsen slutar med en öppen fråga 

att reflektera kring eller med en mer hoppfull ton. Jag trodde att 

fokusgruppen skulle tycka bäst om det andra alternativet eftersom de 

enligt egen utsago lärt känna Jonas och brydde sig om hur det gick för 

honom i berättelsen. Tvärtemot vad jag trodde så föredrog hela 

gruppen det första alternativet med en fråga eftersom ”man fortsätter 

berättelsen i huvudet då”. Det andra alternativet tyckte deltagarna 

signalerade att det inte spelar någon roll om man gör något dumt och 

råkar ut för en svår olycka för det ordnar sig ändå. En pojke sa att 

”man kan leva jättebra fast man är handikappad, men det ska inte 

kännas så i den här berättelsen”.  

4.4.2. Val av språkliga verktyg 

I samtalen med fokusgruppen angående hur berättelsen borde byggas 

upp och förmedlas utgick jag från de språkliga verktyg som Genette 

(1980) ställt upp, och gjorde följade val: 

 

Berättelsen är inte kronologisk utan en tillbakablick på det 

händelseförlopp som är orsak till berättelsens nu. Genom att använda 

summering, ellipsis, scen och paus kunde jag fokusera på viktiga 

händelser och hoppa över stora stycken som inte var av lika stor 

betydelse för berättelsen. Detta var ett bra sätt att koncentrera 
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handlingen och minska textmängden. Fokusgruppen ansåg att en 

tillbakablick var det lättaste sättet att berätta om en olycka på ett 

trovärdigt sätt. Dessutom väckte berättelsens första stycke deras 

nyfikenhet och gjorde att de ville läsa vidare för att få svar på de 

frågor som uppkommit. En berättelse i nutid trodde de däremot skulle 

bli ointressant eftersom det skulle vara svårt att beskriva känslor på ett 

bra sätt ”medan det händer andra saker”.  

 

Gällande rösten i berättelsen ansåg fokusgruppen att det kändes mer 

personligt och blev mer intressant när det var en jagberättelse. 

Framför allt när det handlar om skrämmande saker blir det mer 

spännande än om andra personer berättar. De trodde inte att det skulle 

kännas på samma sätt att läsa om det varit Sofie eller någon av de 

andra som inte råkade illa ut som berättat vad de sett. Av 

utrymmesskäl och för att förstärka den personliga känslan valde jag 

därför att bara låta en person, huvudkaraktären Jonas, tala. Det är 

också Jonas perspektiv som gäller genom hela berättelsen och hans 

medvetande fungerar som ett filter. Läsaren får inte veta mer än det 

Jonas minns av händelseförloppet och får tillsammans med honom 

försöka förstå vem som har känslor för vem i berättelsen.  

 

Att berättelsen filtreras genom Jonas hindrar inte att det förekommer 

dialog som dels kan minska avståndet till texten så att den känns mer 

direkt, och dels ge en känsla av karaktärernas förhållanden till 

varandra. Vid mitt första möte med fokusgruppen diskuterades 

framför allt dialog. Vi var överens om att kvalitén på dialogen är 

viktig för berättelsens trovärdighet. Fokusgruppen ansåg att när en 

vuxen person försöker skriva eller låta som en yngre så blir det lätt 

överdrivet, känns påklistrat och mottagaren ”skrattar bara åt alltihop”. 

De ansåg att en vuxen skribent bör skriva så vanligt och ”normalt” 

som möjligt fast utan att använda svåra ord, och när det gäller dialog 

och jargong ta hjälp av yngre personer. När fokusgruppen läste min 

berättelse tyckte de att dialogerna fungerade bra och lät naturliga ”för 

att vara skrivet”. De tyckte också att det var lagom mycket dialog 

eftersom de föredrog att läsa Jonas tankar framför dialoger.  

 

4.4.3. Nivåanpassning 

Många unga är inte vana vid de texter och det språk som ofta möter 

oss i vuxenlivet, till exempel myndighetsinformation och avtalsregler. 

Enligt Sundin (2007) bör man därför ”överväga ett enklare språk i 

texter som riktar sig till ungdomar och unga vuxna” (s.167). Ett sätt är 

att utgå ifrån ungdomarnas förkunskaper och egna språk. Genom att 

låta fokusgruppen först prata fritt om tilltal, språk och stil och därefter 

kommentera utkastet till texten fick jag en god bild av vad som är en 

lämplig språklig nivå och vilka ordval som är att föredra. Jag valde till 

exempel medvetet bort ord som ”kontaktledning” och 

”högspänningsledning” eftersom skillnaden inte är relevant för 
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läsaren; det räcker med ”ledning” för att man ska förstå och dessutom 

passar ett mer ledigt ordval bättre in i berättelsen. Fokusgruppen 

tyckte inte att texten var svår eller innehöll några svåra ord. De ord 

som var ovanliga eller nya för dem, till exempel bangård och volt, 

förstod de genom sammanhanget. Ingen i fokusgruppen hade någon 

kritik mot faktatexten, de tyckte att den var enkel att förstå och hade 

ett bra språk och tilltal. De ansåg att faktatexten tog upp det viktigaste 

i berättelsen och att det var lagom mycket siffror.  

 

För att försäkra mig om att texten inte heller var för svår för den 

sekundära målgruppen lät jag en klass i årskurs 5 läsa och 

kommentera den. Totalt deltog 19 personer. Eleverna fick stryka 

under ord och meningar som de tyckte var svåra och ge en skriftlig 

kommentar om de förstod handlingen och vad de tyckte om 

berättelsen. En person sa sig ha problem med orden fördrev, fingrade, 

lastpallar och brädhögar. Jag valde ändå att ha kvar dessa ord eftersom 

de inte är avgörande för handlingen, och miljöskildringen där orden 

ingår uppskattades av majoriteten av fokusgruppen. Två personer 

tyckte att ”16 000 volt” var svårt att förstå, men jag ansåg att denna 

angivelse måste vara kvar. Det höga talet gör att det blir abstrakt och 

svårt att förstå men samtidigt visar det på de enorma krafter som kan 

finnas i en ledning.”16 000 volt” får sin förklaring i faktatexten där 

det också jämförs med ett vanligt eluttag, något som gör 

informationen mer konkret. I övrigt ansåg majoriteten att berättelsen 

var ”bra” eller ”jättebra” och att den var ”lättläst”, ”spännande”, 

”intressant” och ”verklig”.  

 

4.5.  Layoutarbete 

Jag kommer i detta avsnitt att beskriva mina val angående format, 

framsida, titel och bilder, alltså de element som enligt mina teoretiska 

utgångspunkter samspelar med texten för att skapa uppmärksamhet, 

intresse och förståelse. Jag har inte arbetat med andra moment i 

formgivningen än de som Gregory nämner och kommer därför inte att 

ta upp dem här. Eftersom jag fokuserat på textarbetet ska formgivning 

och bilder ses som en skiss som tillkommit för att visa på det 

helhetsintryck jag och fokusgruppen anser att broschyren där texten 

ingår ska ge. 

4.5.1. Format, framsida och titel 

Min utgångspunkt är att målgruppen initialt är ointresserad av 

budskapet som jag vill förmedla. Enligt Palm (1994), Jarlbro (2004) 

och Gregory (2002) bör man då använda sig av en emotionell 

framställning av informationen för att det ska kännas mer personligt. 

Första steget är dock att fånga mottagarens uppmärksamhet och skapa 

ett intresse för materialet. Enligt Gregory (2002) görs detta med fördel 

med hjälp av ett format och en framsida som skiljer sig från mängden. 
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Av de trycksaker som vi tittade på föredrog fokusgruppen de 

kvadratiska framför de som bestod av stående eller liggande A5, men 

poängterade också att formatet inte spelade så stor roll; layouten på 

framsidan, oavsett format, ansågs viktigare för det första intrycket. De 

ansåg också att broschyrer med vit bakgrund är tråkiga oavsett ämne, 

och när det handlar om information som vill skrämmas eller varna så 

passar mörka färger bäst eftersom ”det blir mer lockande då”. 

Fokusgruppen tyckte inte att det var nödvändigt med bilder på 

framsidan men att titeln bör sticka ut, gärna både språkligt och 

utseendemässigt.  

 

Gregory (2002) menar att en titel som inte direkt avslöjar trycksakens 

innehåll kan väcka nyfikenhet. Fokusgruppen höll med om detta men 

en person ville gärna utifrån titeln förstå ungefär vad trycksaken 

handlar om. Övriga i gruppen ansåg att det är viktigare att se på 

framsidan att trycksaken riktar sig till ungdomar än vilket ämne den 

handlar om. Majoriteten tyckte att en bra titel kunde vara utformad 

som en fråga eller vara ett utdrag ur texten.  

 

Jag valde att lyssna på fokusgruppen och bestämde mig för ett 

kvadratiskt format vilket de föredrog framför A5. Storleken är 

densamma som ett cd-fodral, något som fokusgruppen tyckte var bra 

eftersom det är ett välbekant format och ganska litet, ”så att man kan 

ta det med sig lätt”. Framsidan är mörk för att signalera att det handlar 

om något hemskt och titeln är slarvigt skriven och asymmetriskt 

placerad för att dra till sig uppmärksamhet. Jag hade stora problem 

med att uppfylla fokusgruppens önskemål angående titeln; jag kom 

inte på en tillräckligt lockande fråga och jag ville inte avslöja för 

mycket av intrigen genom att använda ett utdrag i titeln. Därför valde 

jag en kort och koncis mening; ”Hellre fega ur”, som inte avslöjar 

ämnet men ger en glimt av broschyrens budskap. Enligt fokusgruppen 

kan man se på framsidan att innehållet är skrämmande eller varnande 

och att broschyren riktar sig till ungdomar snarare än till vuxna. Man 

kan ana ungefär vad broschyren handlar om men inte exakt och då blir 

man lite nyfiken. Man förstår att det handlar om beteende och något 

som är farligt men inte vilket sammanhang: ”Det kan vara om alkohol 

eller trafik eller nåt annat”. Jag anser att det går att arbeta ytterligare 

med titeln för att göra den än mer intressant, både utseendemässigt 

och språkligt. 

4.5.2. Bilder 

Enligt Gregory (2002) kan bilder väcka uppmärksamhet och skapa 

intresse men framför allt kan de öka förståelsen för innehållet. 

Fokusgruppen ville att bilderna skulle vara skapade med tanke på att 

målgruppen är ungdomar. De var överens om att bildernas syfte är att 

väcka känslor eller vara så intressanta att man undrar vad det står i 

texten, eftersom ”man ser bilder och rubriker först”. När det gäller 

bilder till information som vill skrämmas eller varna ansåg gruppen att 
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det inte finns någon gräns för hur ”äckliga” bilderna får vara men att 

de värsta bilderna kanske inte alltid får önskad effekt. Tre personer 

uttryckte det så här med hänvisning till bilderna i broschyren Vem kör 

dig hem från festen? (en bild på en gravsten och en bild på en krossad 

blodig bilruta):  

 

Person 1: ”Skrämmande bilder är bra, det kan inte bli för hemskt för 

man är ganska van. Men det behöver inte vara en massa blod och sånt 

för det ser man på tv hela tiden. Bilden på gravstenen och så den 

hemska texten till är mer läskig än blodbilden.” 

 

Person 2: ”Om det varit helt groteskt eller en extrem händelse, jag 

skulle inte bli skrämd ändå. Om det är jättedetaljerat så kanske man 

bara tittar på bilderna och säger ‟blä!‟ och inte läser eller kommer ihåg 

vad det handlar om.”  

 

Person 3: ”Då är det bättre att skriva en text om hur det känns för 

någon än att visa en bild på någon som är jätteskadad, som typ här: 

‟Jag körde ihjäl henne‟. Man blir mer påverkad då.” 

 

De flesta informationsmaterial som vill varna eller skrämmas som jag 

har tittat på innehåller tecknade bilder som är strikt beskrivande eller 

instruerande, eller fotografier på ansikten eller föremål som ska väcka 

känslor (t.ex. den blodiga bilrutan och gravstenen som nämns av 

Person 1 ovan). Jag vill att bilderna i mitt förslag ska bidra till att det 

känns anpassat för ungdomar och inte signalerar 

myndighetsinformation. Bilderna måste också anpassas till att texten 

är en berättelse och inte en saklig informationstext. Därför valde jag 

att använda tecknade bilder framför fotografier. Man ska uppleva att 

det är huvudkaraktären som har ritat bilderna och de är därför mer 

personliga och slarviga än andra tecknade bilder som fokusgruppen 

tittat på och ogillat (t.ex. bilderna i broschyren Visa dig med reflexer). 

Genom att skapa en känsla av att det är en jämlike som både berättar 

och ritar hoppas jag kunna tona ner att sändaren är en myndighet. 

Eftersom jag vill påverka med text så är bilderna framför allt ett sätt 

att förstärka textens innehåll och väcka intresse för den. Bilderna är 

inte speciellt våldsamma eller blodiga eftersom sådana bilder enligt 

fokusgruppen mest väcker tillfällig fascination men inte påverkar 

andra känslor på samma sätt som en text kan göra.  
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5.  Avslutande diskussion 

 

Resultatet av mitt arbete är det som visas i Bilaga 3 i form av ett 

förslag på informationsmaterial åt Trafikverket. I rapporten kan man 

följa arbetsprocessen som ligger bakom detta resultat och ta del av de 

synpunkter och teorier som ligger till grund för mina olika designval.  

 

Jag önskade besvara ett antal frågor genom den arbetsprocess som jag 

genomgick. Jag måste vara ödmjuk och konstatera att de frågor som 

jag ställde var ytterst svåra att besvara. Jag kan beskriva min 

upplevelse av arbetet men baserat på dess ringa omfattning kan jag 

inte ge generella svar på vad något så subjektivt som upplevelsen av 

en berättelse beror på. Jag kan bara beskriva vad jag har upplevt att 

målgruppen föredrar i det enskilda fall som just min berättelse utgör. 

En annan sändare, genre, intrig och fokusgrupp skulle generera en helt 

annan produkt.  

 

Hur kan Trafikverkets säkerhetsinformation vävas in i en berättelse?  

Denna fråga kan ha flera svar eftersom informationen skulle kunna 

gestaltas på många andra sätt än det som jag har valt; genom att byta 

genre, karaktärer och händelseförlopp skulle man få en helt annan 

berättelse. Jag anser ändå att det finns ett kriterium som är avgörande 

för hur effektiv berättelsen är, oavsett genre och intrig, i fråga om att 

förmedla information och övertala målgruppen ungdomar 11-15 år. 

Jag anser att säkerhetsinformationen bör hamna i bakgrunden som en 

naturlig del av händelseförloppet eller miljön för att berättelsen ska bli 

intressant och trovärdig. Om säkerhetsinformationen är övertydlig 

riskerar man att läsaren känner sig underskattad. Berättelsen bör hellre 

kompletteras med en mer saklig faktatext om man vill försäkra sig om 

att budskapet ska gå fram. 

 

Vad krävs för att berättelsen ska tilltala målgruppen? 

Enligt Slater och Rouner finns vissa kriterier som berättelsen måste 

uppfylla för att läsaren ska absorberas av den, något jag inte har 

försökt undersöka om min berättelse lyckats med. Däremot har jag 

från fokusgruppen fått många förslag på vad de uppskattar med en 

berättelse vars syfte är att informera om ett svårt ämne, och vad som 

krävs för att de ska ta intryck av den. Dessa förslag ser jag som 

användbara redskap för liknande uppgifter. Framför allt bör 

berättelsen kännas personlig, till exempel genom att filtreras genom en 

jag-karaktär som man lär känna och vill följa. Intressanta karaktärer 

som man kan känna igen sig i är mycket viktigt. Även språket bör vara 

personligt och kännas målgruppsanpassat och ledigt. Detta kan 

åstadkommas genom att det är en jämlike som berättar och inte en 

auktoritet, samt att eventuella dialoger anpassas och känns naturliga. 

Slutligen måste berättelsen vara spännande att läsa, den måste 
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struktureras så att läsaren blir nyfiken på fortsättningen och villig att 

läsa vidare. 

 

Hur bör informationsmaterialet formges för att intressera 

målgruppen?  

Inte bara innehållet utan även formgivningen bör vara emotiv eller 

underhållande för att nå den ointresserade målgruppen. Jag fick 

genom fokusgruppen god insikt i hur de upplever olika sorters tryckt 

informationsmaterial, varpå det blev ganska enkelt att välja format, 

bildmanér och utseende på framsidan. Jag kan konstatera att det inte 

behöver vara självklart vad materialet handlar om så länge 

målgruppen känner att det är anpassat till dem. Känslan som utseendet 

ger är också viktigare för att skapa uppmärksamhet än att man förstår 

vad informationen gäller. Mörka broschyrer med en titel som sticker 

ut är speciellt lämpliga för att locka läsare och för att signalera att 

innehållet vill varna eller skrämmas.  

 

Jag gick in i projektet med en rädsla för att ha valt fel medium och sätt 

att informera: Tänk om målgruppen tycker att broschyrer är förlegat? 

Och vem vill läsa långa texter där budskapet inte är fullt synligt vid 

första anblicken? Måste det vara digitalt, interaktivt, överskådligt och 

fullt med skrämmande detaljer för att intressera målgruppen? Jag är 

glad att jag gjorde det här arbetet och att jag verkar ha haft fel på de 

flesta punkter. Enligt både teori och fokusgrupp så är berättelser ett 

bra sätt att förmedla information på och fokusgruppen ryggade inte för 

vare sig långa texter eller detaljerade beskrivningar. I vissa 

sammanhang sa de sig föredra broschyrer framför till exempel filmer 

och menade att en tilltalande broschyr är det enda som kan locka dem 

att besöka sändarens hemsida för att se om det finns mer information i 

samma stil där. 

 

Jag anser att fokusgruppen var ett bra metodval och valet av deltagare 

både lämpligt och representativt. Jag fick en god inblick i hur 

målgruppen tänker kring information, berättelser, informationsbilder, 

sändare och medium. Min upplevelse vid båda intervjutillfällena var 

att deltagarna var bekväma i situationen och sa som de tyckte i de 

ibland ganska livliga diskussionerna. Jag kände också att de vågade 

säga emot mig och kritisera mina förslag gällande text och bild istället 

för att bara hålla med av artighet. Däremot kan jag inte med säkerhet 

säga att jag inte hade fått andra svar av en annorlunda sammansatt 

fokusgrupp, varför det hade varit intressant att ha ytterligare grupper 

för att kontrollera detta. Tyvärr fanns det inte utrymme för det under 

den här begränsade tiden. Kritik kan också riktas mot att urvalet inte 

gjordes mer strategiskt och av mig personligen utan att jag fick förlita 

mig på en annan person vars omdöme och förförståelse jag inte vet så 

mycket om. Undersökningen i den sekundära målgruppen kan 

kritiseras för att vara ovetenskapligt genomförd eftersom det varken 

rörde sig om intervjuer eller regelrätta enkäter. Jag kan hålla med om 



 

26 

 

denna kritik, samtidigt som jag vill hävda att metoden i första hand 

var ett verktyg för mig i skrivprocessen och inte något som jag ämnar 

presentera som ett statistiskt tillförlitligt resultat.  

 

Min ursprungliga ambition var att intervjua personer ur målgruppen 

enskilt angående slutversionen av text och formgivning, något som det 

tyvärr inte fanns utrymme för. Det hade varit intressant att fråga 

personer som inte deltagit i skapandeprocessen hur de uppfattar 

informationsmaterialet. Samtidigt har jag genom att istället arbeta med 

en fokusgrupp insett vikten av att ta intryck av målgruppens åsikter 

under hela processen. Det talas om målgruppsfokus och 

målgruppsanalys men jag vill också förespråka 

målgruppsengagemang, det vill säga att engagera personer ur 

målgruppen tidigt i processen.  

 

Under utbildningen poängteras ständigt vikten av utprovningar för att 

man ska kunna säkerställa att informationsmaterialet är bra. På grund 

av tidsbrist och förutfattade meningar om målgruppen får 

utprovningarna ändå sällan den framträdande plats de förtjänar, utan 

utförs i all hast i projektets slutskede. Jag ser flera risker med detta:   

 

– materialet som presenteras är så pass färdigt att man är ovillig att 

göra förändringar utifrån utprovningspersonernas synpunkter. Man 

tror sig veta bättre än utprovningspersonerna eftersom man har 

utbildning och utprovningen har därmed i princip varit onödig.  

 

– utprovningspersonerna ger svar som enbart baseras på det material 

eller problemområde som de presenteras för, de får ingen möjlighet att 

förutsättningslöst tala om sina behov och intressen och hur de 

upplever olika sorters texter, bilder, färger och medier. Detta ger en 

skev bild av vad som är det verkliga behovet.  

 

Min slutsats är att en berättelse möjliggör ett emotivt 

framställningssätt som ofta är mer effektivt än ett sakligt när 

målgruppen inte är intresserad. Om berättelsen lyckas väcka känslor 

och eftertänksamhet så minns man informationen lättare och blir 

påverkad av budskapet. När säkerhetsinformationen sätts i ett 

sammanhang skapas inre bilder som gör att informationen känns mer 

personlig och verklig. Till min glädje så verkar alltså vare sig den 

skrivna berättelsen eller den tryckta broschyren har spelat ut sin roll, 

de behöver bara produceras med större målgruppsengagemang. Risken 

är annars stor att man förlitar sig på egna uppfattningar om 

målgruppens behov, intresse, smak och språkliga begåvning och 

därmed producerar ett material som inte är anpassat till någon. Jag kan 

därför inte nog betona vikten av att inhämta målgruppens åsikter både 

före, under och efter designprocessen. Det är det enda sättet man med 

någorlunda säkerhet kan skapa ett material som når hela vägen fram.  
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7. Bilagor 

 

7.1. Bilaga 1  

Berättelse   

 
Jag heter Jonas och är serietecknare. Eller ska bli. Skulle egentligen gå 

i nian nu och sen söka till fotbollsgymnasiet, för att jag älskar att spela 

fotboll. Men det blev inte så. Och hur det blir med Sofie vet jag inte 

heller. Det här är min historia.  

 

Det hände i somras. Jag hade inget sommarjobb utan åkte mest 

skateboard med Jalle. En eftermiddag satt vi vid rampen och ville hitta 

på något kul men visste inte vad. Sommarlovet var snart slut så vi 

hade börjat få slut på idéer. Och pengar. Då kom Simon Karlsson med 

sina kompisar, Filip och Anton. Dom hade inte heller nåt att göra. 

Sara och Sofie var också med. Sofie hade en ny mobil som hon 

fingrade på hela tiden. Jag gillar Sofie. Fast i hemlighet, inte ens Jalle 

vet. Hon är söt och snäll och har ett fantastiskt skratt. Fast mest är hon 

tyst, som jag. Vi är lite blyga båda två. Sen blev jag rädd att hon blivit 

ihop med Simon under sommaren för hon brukar inte vara med hans 

gäng i vanliga fall. Vi snackade en stund om allt möjligt innan vi 

bestämde oss för att gå hem till Jalle och kolla på film. Han bodde 

närmast. Vi fjantade oss på vägen, försökte åka skateboard på murar 

och skojbråkade och sånt. Jag tittade på Sofie för att kolla så att hon 

inte tyckte att jag var för barnslig. Jag frågade vad hon hade gjort på 

sommarlovet. Jag ville prata mer men visste inte vad jag skulle säga 

utan blev alldeles röd i ansiktet.   

– Vi går in här! ropade Filip plötsligt. Han pekade på området bakom 

järnvägen.  

– Okej, sa Sara utan att tveka och kröp under stängslet som Filip höll 

upp. Vi andra följde efter. Jag hade inte varit där sen jag var liten och 

lekte skattletare, men det såg precis ut som jag minns det. En massa 

skräp, lastpallar, betongklumpar, brädhögar. Sofie balanserade på 

rälsen och jag försökte hålla mig nära henne. Jag tyckte att Simon 

tittade på oss och det kändes jobbigt. Var han svartsjuk? Filip 

plockade upp stenar från marken och kastade mot några godsvagnar så 

att det small i plåten. På ett annat spår längre bort stod fler godsvagnar 

som var helt nerklottrade. Simon gick fram och låtsades inspektera 

vagnarna. Han tittade under dem, bankade på väggarna, ryckte i alla 

handtag och spakar.  
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– Kom, vi klättrar upp! sa han och knuffade till mig på armen. Om det 

var för att jag stod närmast eller för att han ville jävlas med just mig, 

kanske på grund av Sofie, det vet jag inte.  

– Nä… Jag tvekade. Jag var ingen bra klättrare och ville inte göra bort 

mig.  

– Men! Din mes! Kom då! tjatade Simon. Han fick tag i ett handtag 

och utan problem drog han sig upp på en liten avsats på vagnens sida. 

– Kom då! Är du man eller mus, Jonas? Man eller mus? Han gav sig 

inte och jag kände hur alla tittade.  

– Fan, viskade jag tyst för mig själv och så började jag dra mig upp. 

Inte alls lika vigt som Simon, det var jobbigt men det gick. Och det 

var rätt kul också måste jag erkänna. Jag började skratta och det fick 

mig att slappna av.  

När båda två kommit upp på vagnens tak gjorde vi en löjlig segerdans. 

Jag tittade ner, det var högt och där nere stod Sofie på min skateboard 

och log som bara hon kan. På min skateboard.  

– Akta er för ledningen där! ropade Sara nerifrån marken.  

– Det är väl ingen ström här nu, svarade Simon. Allt är ju helt dött här.  

Simon satte på högtalaren på sin mobil och spelade en låt som jag 

aldrig hade hört. Han håller på rätt mycket med musik och spelar i ett 

band men jag har inte så bra koll. Han knuffade till min arm igen och 

jag försökte att inte visa att jag var rädd för att trilla ner.  

– Kom igen då, pinnen. Dansa! ropade han och började själv dansa 

väldigt överdrivet. Jag tittade på Sofie och Jalle där nere och kände att 

jag blev röd i ansiktet. Jag var inte bra på att dansa men jag ville inte 

vara sämre än Simon heller. Just nu tittade de bara på honom och 

skrattade och jag ville att Sofie skulle titta på mig. Det kanske var 

något mellan oss och jag ville inte tappa det. Jag började försiktigt 

röra på mig där uppe på tågtaket och snart var jag helt inne i min 

löjliga dans tillsammans med Simon. Gjorde ett luftgitarrsolo.  

 

Sen minns jag inget mer. Man brukar säga att det blev svart, men jag 

minns inte om det blev det. Tiden är bara borta, som om den aldrig 

funnits. Det är en jättekonstig känsla.  

 

När jag vaknade på sjukhuset var löven gula på trädet utanför. Det var 

oktober och dom andra hade redan gått två månader i nian. Jag fattade 

ingenting, min femtonårsdag som var i september hade kommit och 

gått utan mig. Mamma och pappa sa bara att det hade hänt en olycka 

sen bad de en läkare förklara resten. Det kom en polis också som hade 

varit med. När vi dansade där på taket hade vi råkat komma nära en 

ledning som det var ström i. Tydligen kan det vara ström i ledningarna 

fast tåget står still. Och man behöver inte ens röra vid dem, kommer 

man bara tillräckligt nära så kan man få ström genom kroppen i alla 

fall.  

– Det är inte många som vet det, sa polisen.  
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Nä, vi visste det inte. 16 000 volt genom kroppen. Polisen sa att jag 

skulle vara glad som överlevt. Och glad att jag inte kom ihåg nåt från 

olyckan. Det dom andra såg var...  

 

Simon är död. Han dog direkt där på taket. Jag vet inte varför han och 

inte jag. Kan inte fatta. Att jag lever. Dom andra har hälsat på och 

berättat om allt. Ljusskenet från ledningen, hur vi föll till marken. Att 

våra kroppar luktade bränt och att kläderna smälte in i huden. Om 

ambulansen, om begravningen. Jag är fortfarande kvar på sjukhuset 

och snart är det jul. Jag tränar och ska lära mig ta mig fram med 

rullstol. Jag förlorade båda benen. Hela kroppen värker. Jag kan inte 

åka skateboard eller spela fotboll. Någonsin. Jag ritar och skriver för 

det kan jag fortfarande göra. Ritar och skriver av mig all skit och 

funderar på hur livet ska bli. Jag är arg mest hela tiden. Jag är arg på 

tiden som inte går att ta tillbaka. Och på Simon, även om det är 

orättvist att vara arg på nån som är död. Mest är jag arg på mig själv 

som inte vågade säga nej. Egentligen visste jag att det var farligt. Och 

förbjudet. Hur kunde jag vara så dum som trodde att Sofie inte skulle 

gilla mig om jag inte vågade klättra upp på vagnen? Kan hon gilla en 

korkad kille utan ben då?  
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7.2. Bilaga 2 

Faktatext 

 

Det finns en anledning till att det är förbjudet att vara på bangårdar 

och spårområden: Det är livsfarligt. Vagnar kan fjärrstyras och börja 

rulla utan förvarning och ledningarna är inte isolerade.  

 

Ledningarna som loket får ström ifrån innehåller 16 000 volt. Det är 

70 gånger mer än i ett vanligt eluttag.  

 

Du behöver inte röra vid ledningen för att få ström i dig. Det räcker att 

stå i närheten för att leda strömmen. 

 

Att få 16 000 volt genom kroppen är livsfarligt. Hjärtrytmen störs, 

andningen upphör och musklerna krampar. Man blir svårt 

brännskadad och oddsen att överleva är dåliga. 

 

Gör inget farligt bara för att dina kompisar tjatar. 

 

Våga säga ifrån när din kompis ska visa sig modig. 

 

På www.trafikverket.se finns filmer, spel och mer information om 

järnvägen och riskerna.  
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7.3. Bilaga 3 

Förslag till informationsmaterial 

 

Bild 1: Framsida (120x120 mm) 

 

 

Bild 2: Baksida (120x120 mm) 
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Bild 3: Uppslag 1 (eg. 240x120 mm) 

 

 

Bild 4: Uppslag 2(eg. 240x120 mm) 
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Bild 5: Uppslag 3 (eg. 240x120 mm) 

 

 

Bild 6: Uppslag 4 (eg. 240x120 mm) 
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Bild 7: Uppslag 5 (eg. 240x120 mm) 

 

 

Bild 8: Uppslag 6 (eg. 240x120 mm) 
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Bild 9: Uppslag 7 (eg. 240x120 mm) 

 

 

Bild 10: Uppslag 8 (eg. 240x120 mm) 
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Bild 11: Uppslag 9 (eg. 240x120mm) 

 

 

Bild 12: Uppslag 10 (eg. 240x120 mm) 
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Bild 13: Uppslag 11 (eg. 240x120 mm) 

 

 

Bild 14: Uppslag 12 (eg. 240x120 mm) 

 

 


