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Sammanfattning 
 
Mitt examensarbete gick ut på att framställa en broschyr om 

Tallbacken, som är ett barn-, ungdoms-, mödra- och 

skyddshem. Syftet var att informera om Tallbacken på ett 

sådant sätt att de som är i utsatta situationer och kanske 

funderar på att komma till Tallbacken, eller som nyligen har 

kommit dit känner att de kan få stöd och trygghet där. 

Broschyren ska även ge svar på frågor som dessa personer 

kan tänkas ha samt leda till att de vet vad de kan förvänta sig 

när de kommer till Tallbacken. Idag finns det nästan ingen 

information alls om Tallbacken och många vet inte ens om att 

det finns ett sådant här boende. 

Jag arbetade genom att söka information, göra intervjuer, 

göra en skiss och utprova den i en fokusgrupp, göra en mer 

färdig produkt och utprova den tillsammans med en testperson 

åt gången och slutligen färdigställa broschyren som 

korrekturlästes av mig och en vän till mig. 

Resultatet blev en broschyr med 16 sidor som ger 

information för ungdomar, kvinnor och blivande eller 

nyblivna mammor. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

 
När jag fick veta att temat för examensarbetet var ”säkerhet” 

tänkte jag genast på barn-, ungdoms-, mödra- och 

skyddshemmet Tallbacken. Det ligger tillräckligt nära mitt 

hem för att jag ska kunna åka dit och prata med de anställda, 

fotografera med mera. Jag känner även flera personer som 

bott där av olika orsaker och de hade i sin tur kontakt med 

andra som också bott där. Jag visste lite om Tallbacken sedan 

tidigare men det mesta jag fick veta var nytt för mig. Jag 

visste att ämnet skulle intressera mig och därför var det ett lätt 

beslut att ta kontakt med föreståndaren för Tallbacken och 

fråga ifall han var intresserad av att få något 

informationsmaterial om Tallbacken tillverkat av mig. Efter 

ett par dagars funderande tog föreståndaren kontakt med mig 

igen och sa att han gärna ville att jag gjorde ett par 

blädderexemplar av en broschyr eller mindre guide om 

Tallbacken. Blädderexemplaren skulle läggas ut på platser där 

personer som kan tänkas behöva information om Tallbacken 

vistas. Exempel på sådana platser är till exempel sjukhuset dit 

fysiskt skadade människor kommer och socialförvaltningen 

dit människor med sociala problem kommer samt psykiatriska 

mottagningen dit människor kommer för att prata om sina 

problem. 

Idag finns det nästan ingen information om Tallbacken 

som är tillgänglig för andra än socialarbetare, psykologer och 

liknande yrkesgrupper. Det finns ett par små broschyrer om 

våld mot kvinnor och ett par om barnskydd och liknande där 

Tallbacken nämns, men det är allt. Det behövdes något som 

berättar mer om Tallbacken och som får utsatta människor att 

våga komma dit, tyckte både föreståndaren och jag. 

Människor i behov av skydd och stöd vet för lite om 

Tallbacken för att våga ta kontakt och komma dit. De vet inte 

vem som får komma dit, hur man kommer dit och på vilket 

sätt man kan få hjälp där. Många vet inte ens att det finns ett 

barn- och ungdomshem, mödra- och skyddshem på Åland. 

 

 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet var att informera om Tallbacken på ett sådant sätt att 

människor som funderar på att komma dit, eller som nyligen 
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kommit dit, känner att Tallbacken kan erbjuda stöd och 

trygghet, att de vet vad som väntar dem när de kommer dit 

och att de är välkomna dit. Broschyren ska även informera lite 

om människors rättigheter, vad misshandel och sexuella 

övergrepp är och annat som människor i olika utsatta 

situationer behöver veta. 

Min samarbetspartner ville även att broschyren skulle vara 

enkel och billig att framställa och fungera under en längre tid 

samt gärna gå att uppdatera på något sätt om möjligt. 

 

 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Utgående ifrån min samarbetspartners önskemål och mina 

egna förväntningar på arbetet formulerade jag två 

frågeställningar som jag ska försöka besvara. 

Frågeställningarna blev dessa: 

 Hur informerar man om Tallbackens barn-, ungdoms-, 

mödra- och skyddshem så att informationen fungerar 

för målgruppen kvinnor och ungdomar i utsatta 

situationer? 

 Hur får man genom informationsdesign läsaren att 

känna att han eller hon är välkommen till Tallbacken 

och att Tallbacken kan erbjuda trygghet, stöd och 

hjälp? 

 

 

 

1.4 Problemformulering 

 

Hartman (2003:16) menar att problemformuleringen är det 

nav som den övriga texten utvecklas och struktureras kring. 

Han förklarar att det är här som författaren beskriver sin 

utgångspunkt och redogör för det perspektiv som problemet 

kommer att betraktas i. Jag har använt mig av ett 

informationsdesignperspektiv då jag framställt min broschyr 

och det är det perspektivet som ligger till grund för alla val 

jag gjort under arbetets gång. Jag har försökt att åtsadkomma 

god informationsdesign. 
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Vad är då god informationsdesign? Till att börja med vill 

jag beskriva informationsdesign genom att använda Rune 

Petterssons (2003:284) definition:  

 

”ett flervetenskapligt akademiskt ämne som omfattar ett 

helfetsperspektiv på studier av teknik och porcesser för 

utformning och användning av informationsmaterial. 

Informationsdesign tar utgångspunkt i  informationsflödet från 

sändare till mottagare och analyserar varje del av 

kommunikationsprocessen på ett kritiskt sätt.” 

 (Pettersson 2003:284) 

 

Pettersson (1998:13) menar även att ett bra 

informationsmaterial har en tydlig struktur, är relevant, läsligt, 

läsbart och läsvärt för de avsedda mottagarna. Det ska 

uppfylla högt ställda krav på god ekonomi, korrekt innehåll 

och god språklig och teknisk kvalitet. Läslighet handlar om 

teknisk kvalitet och är oberoende av om vi förstår innehållet i 

texter och bilder, medan läsbarhet avser läsarens möjligheter 

att uppfatta och förstå innehållet i texter och bilder. 

(Pettersson 2003:390,392) Läsvärde är en subjektiv värdering 

av texternas och bildernas innehåll och en subjektiv värdering 

av hur detta är presenterat för läsaren. En text eller bild som är 

läsvärd är helt enkelt värd att läsa eftersom innehållet är 

intressant för oss. (Pettersson 2003:396) Mitt mål är att ta 

hänsyn till de olika faktorer som tillsammans bildar god 

informationsdesign samtidigt som materialet ska tilltala mina 

testpersoner och godkännas av min samarbetspartner. 

 

 

 

 

1.5 Målgrupp 

 
Jag har genom att använda testpersoner ur min tilltänkta 

målgrupp försökt att målgruppsanpassa både broschyrens 

layout och språk så mycket som möjligt.  

 
”Att anpassa sitt budskap till den tänkta målgruppen är en 

grundläggande förutsättning för all god informationsdesign. Det 

kan handla om allt ifrån att använda rätt språk, lämplig 

formgivning och manér till att använda rätt distributionskanaler 

för att nå ut till sin målgrupp.”  

(Meldert, 2004:270).  
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I min uppgift var distributionskanalen redan bestämd av 

samarbetspartnern, men i övrigt har jag getts fria händer och 

därmed kunnat målgruppsanpassa broschyren efter bästa 

förmåga. 

Tallbacken är till för barn, ungdomar och kvinnor som 

utsätts för misshandel, hot eller sexuella övergrepp, barn som 

inte får den omsorg de behöver, mödrar som behöver stöd och 

hjälp i sin roll som förälder och alla kvinnor, barn och unga i 

andra utsatta situationer. Jag har i min broschyr valt att rikta 

mig främst till ungdomar och kvinnor, eftersom det är svårt att 

rikta sig till både yngre barn och vuxna kvinnor samtidigt. 

Dessutom brukar inte barn läsa information av det här slaget. 

Jag har dock valt att använda ett språk som inte är så 

komplicerat för att även yngre ungdomar ska kunna förstå det 

och för att målgruppen jag vänder mig till ofta mår psykiskt 

dåligt på grund av det de utsätts för i hemmet. En människa 

som mår psykiskt dåligt och kanske känner sig stressad har 

svårare att ta in information än en lugn och välmående 

människa. Min målgrupp skulle kort kunna förklaras som en 

ungdom eller kvinna som har vissa tillfälliga problem med 

koncentrationen och därför behöver klar och tydlig 

information.  

Strömquist (2003:18) anser att det kan vara bra att välja en 

representant för målgruppen och sedan ha den personen i 

tankarna medan man skriver. Det blir då lättare att skriva en 

text som förmedlar information utan att behöva 

kommunikation, det vill säga att läsaren ställer frågor till dig 

och du svarar, eller kringinformation. Jag har därför valt ut en 

kvinna som relativt bra representerar målgruppen. Kvinnan 

bor med en man som hon nyligen avslutat sitt förhållande 

med. Hon bor kvar med mannen i väntan på att få flytta till sin 

nya lägenhet och det är nu mycket bråk hemma hos dem, 

vilket gör henne ledsen och stressad. Hon spenderar mycket 

tid på sitt jobb eller hos vänner för att slippa vara hemma med 

mannen. Hon har inte för avsikt att söka hjälp hos Tallbacken 

i dagsläget, men skulle kunna göra det ifall hon ansåg att 

situationen blev ohållbar. Hon är dock intresserad av 

information om Tallbacken, men har knappt några 

förkunskaper om dess verksamhet. Den här kvinnan har jag 

haft i tankarna när jag skrivit texten och hon har även ingått i 

testgruppen. 
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1.6 Avgränsningar 

 
Broschyren vänder sig inte till män, då Tallbacken inte tar 

emot män. Den vänder sig heller inte till barn, som sällan på 

eget bevåg vill komma till Tallbacken. Jag har inte heller tagit 

hänsyn till personer med läs- och skrivsvårigheter, förutom att 

jag använt ett sådant språk att man även då man känner sig 

stressad ska kunna ta in informationen utan större problem.  

Språket i broschyren är svenska eftersom det är Ålands 

officiella språk. Man skulle kunna tänka sig att i framtiden 

även ge ut information på engelska och finska, då engelska är 

ett språk som en stor del av människor med annat modersmål 

kan förstå och finska är det näststörsta språket på Åland 

(Ålands statistik- och utredningsbyrå [ÅSUB], 2010), men då 

behöver man mer tid än de tio veckor jag hade till förfogande 

nu. 

 

 

 

 

1.7 Arbetsmetod 

 
Jag har arbetat utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, vilket 

innebär att dialog har stor betydelse för arbetet. Själva ordet 

hermeneutik betyder ”tolkningskonst” eller ”tolkningslära” 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001:221). Den 

hermeneutiska spiralen är ett känt begrepp och under ett varv i 

spiralen händer följande: Först har forskaren/utredaren en 

förförståelse om det problemområde som ska undersökas. 

Med hjälp av förförståelsen formulerar forskaren problem, 

frågor, idéer, hypoteser med mera och inleder med dessa en 

dialog med undersökningsmaterialet. Forskaren ställer frågor 

och tar intryck av de svar han får. Med tolkningen av dialogen 

som grund gör forskaren en tolkning och får en ökad 

förståelse. Den ökade förståelsen leder till nya frågor som 

leder till ny dialog och så vidare. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul 2001:222–223) 

I mitt arbete har jag först själv granskat det jag gjort och 

sedan låtit testpersonerna granska det. Jag har fört en dialog 

med testpersonerna och de svar de har gett har jag sedan 

samlat ihop och tolkat. Sedan har jag gjort om mitt arbete 

utgående ifrån tolkningen jag gjort, granskat det igen och 

sedan låtit testpersonerna granska det på nytt, fört en ny 

dialog med dem, fått nya svar, gjort en ny tolkning och så 

vidare, inspirerad av den hermeneutiska spiralen. 

Strömquist (2003:14) berättar kortfattat om skrivprocessen 

och menar att dess arbetsmoment består av analys av 
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skrivuppgiften, stoffsamling, sovring, fokusering, 

organisering, strukturering, formulering, bearbetning, utskrift, 

korrekturläsning och publicering. Jag har steg för steg arbetat 

med alla de nämnda momenten. Först analyserade jag 

skrivuppgiften och valde att skriva om Tallbacken. Jag tog 

reda på vilka som får komma dit och använde dem som min 

målgrupp. Sedan samlade jag stoff genom böcker, broschyrer, 

internet och intervjuer. Jag gjorde en sovring genom att se 

över materialet jag samlat in och välja ut det som skulle vara 

med i min broschyr. Jag fokuserade på vad Tallbacken kan 

erbjuda och för vem. Materialet organiserade jag hade genom 

att sätta rubriker som ”barn och ungdomar”, ”kvinnor” och 

”övrigt” på det. Jag strukturerade sedan materialet genom att 

välja ordningsföljden ”allmänt om Tallbacken”, ”barn- och 

ungdomshemmet”, ”skyddshemmet” samt ”mödrahemmet”. 

Under dessa större kategorier valde jag sedan ordningsföljd på 

ett antal underrubriker. Jag formulerade mina tankar till skrift 

och skrev ett utkast till texten samt gjorde ett utkast på 

layouten. Sedan bearbetade jag mitt utkast genom att låta 

mina testpersoner granska det och därefter gjorde jag om det 

efter deras önskemål och mina egna idéer och testa igen. Jag 

gjorde en utskrift på den färdiga broschyren och 

korrekturläste själv och bad även en vän att korrekturläsa 

broschyren. Sedan gjorde jag de ändringar som behövdes. 

Publicering blir det sista steget. 

 

 

 

 

1.8 Testmetoder 

 
I första testet testade jag layouten och ville ha spontana 

reaktioner, kommentarer och idéer. Därför valde jag att träffa 

testpersonerna i en så kallad fokusgrupp. Maria Sundin 

(2007:259) menar att en fördel med en fokusgrupp är att det 

uppstår intressanta diskussioner mellan testpersonerna om vad 

som är bra och vad som är dåligt med materialet. Nackdelarna 

är dock att testpersonerna kan påverka varandra och ha svårt 

att koncentrera sig samt att det kan hända att en person tar 

över diskussionen helt medan någon annan inte vågar yttra 

sig. Jag ansåg att diskussioner ofta leder till att man får nya 

idéer, därför var denna metod lämplig för att testa layouten. 

För att alla skulle komma till tals började jag med att alla i tur 

och ordning fick säga några ord om hur de uppfattade 

layouten, något som Sundin (2007:259) rekommenderar. 

Sedan släppte jag diskussionen fri. Jag förberedde även några 

frågor att ställa till de jag uppfattade som mer tystlåtna för att 

även de skulle komma med i diskussionen. Jag lade också 
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fram papper och pennor till alla deltagare och bad dem att 

efter diskussionen anteckna i punktform vad de tyckte att var 

bra och vad som var dåligt med layouten samt ge tips på 

förbättringar. Genom detta kunde alla skriva vad de tyckte 

utan att behöva ge sig in i en diskussion med de andra. 

Vid det andra testet hade jag en färdig broschyr och ville 

testa både layout och text mer ingående. Därför träffade jag 

testpersonerna en åt gången och gjorde utvärderingar med 

hjälp av tänka-högt data, som innebär att testpersonen 

instrueras att säga högt vad han eller hon tänker vartefter 

texten läses (Allwood 1998:70). Jag antecknade vad 

testpersonerna sade och jämförde sedan vad de olika 

testpersonerna sagt, vad flera av dem sagt och vad bara en 

person sagt. Fördelarna med att träffa testpersonerna en i taget 

är att de får gott om tid på sig och inte blir avbrutna eller 

påverkade av andra. Du kan också ställa frågor till 

testpersonen (Sundin 2007:259)  

 
 
 
 
1.8.1 Testpersoner 

 
Jag använde mig av sex testpersoner, vilket Molich (2002) 

rekommenderar.  

 
”Min erfarenhet är att sex testdeltagare är optimalt. Om du 

använder färre testdeltagare kan du lätt komma att förbise 

viktiga problem. Om du använder fler än sex testdeltagare 

kommer du att finna att när den sjunde, åttonde, osv. 

testdeltagaren öppnar munnen för att säga något så vet du i 

förväg precis vad han kommer att säga.” 

 (Molich 2002:156) 

 

Jag använde samma testpersoner till fokusgruppen och till 

utvärderingarna med tänka-högt data. Testpersonerna var 

dessa: 

 Kvinna på 26 år som bor med sin före detta pojkvän 

och är stressad och ledsen över bråken mellan dem. 

 Kvinna på 47 år som bor med sina två tonårsbarn 

och sin make som periodvis missbrukar alkohol. 

 Kvinna på 51 år som genomgår en jobbig 

skilsmässa. 

 Tjej på 14 år som bor med sin deprimerade mamma 

samt emellanåt hos sin mormor och morfar, då 

mamman mår som sämst. 

 Kille på 15 år som bor med sin mamma som 

missbrukar alkohol. 
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 Tjej på 17 år som fick veta att hon var gravid först 

när hon var i 22:a veckan. Nu försöker hon vänja 

sig vid tanken på att bli mamma. 

 

 

 

 

1.9  Diskussion kring källor 

 

Enligt Leth och Thurén (2000:18) har det fastställts fyra 

kriterier för källkritik. Dessa är: äkthet, tid, beroende och 

tendens. 

Äkthetskriteriet handlar om att källan ska vara äkta, det vill 

säga inte en förfalskning. Förfalskningar kan med lite 

skicklighet upptäckas genom att man kan se att en skriven text 

raderats, en bild retuscherats eller att det har gjorts andra 

ändringar. Med elektroniska källor är det dock svårare, 

eftersom man där kan göra tillägg och ändringar utan att 

lämna syndliga spår (Leth & Thurén 2000:24–26). 

Tidskriteriet innebär att man måste ta hänsyn till att 

människor kan glömma. Ju längre tid det har gått sedan en 

händelse desto mindre tillförlitliga är de vittnen som berättar 

om händelsen. På Internet handlar det om när sidan 

uppdaterats. Var det länge sedan den uppdaterades kan 

uppgifterna som finns där vara föråldrade och kanske 

felaktiga (Leth & Thurén 2000:23). 

Beroende handlar om att trovärdheten blir lägre om 

informationen traderats, det vill säga gått i flera led, än om 

den kommer direkt från primärkällan. En etablerad princip är 

också att man inte ska tro på något – åtminstone inte något 

kontroversiellt – om det inte bekräftats av två källor som är 

oberoende av varandra och inte har pratat med varandra och 

påverkat varandra. På Internet kan man kontrollera om två 

nätplatser är beroende av varandra genom att se hur stora 

likheter det finns mellan dem. Man kan även kontrollera med 

en oberoende källa (Leth & Thurén 2000:23–24). 

Kriteriet om tendens innebär att en källa som har ett 

intresse i något alltid kan misstänkas för att vara otillförlitlig, 

tendentiös. Den källkritiska regeln kan uttryckas så här: 

  
Varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga 

sanningen måste också misstänkas för att göra det.  

(Leth och Thurén 2000:26). 

 

Genom att se till dessa kriterier när jag granskade mina 

källor har jag bildat mig uppfattningen att alla källor jag 

använt mig av är tillförlitliga och lämpliga att använda sig av. 
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2 Projektets genomförande 
 
 
2.1 Informationssökning 

 
Att hitta information om Tallbacken var svårt, då det knappt 

finns någon sådan alls. På Mariehamns stads hemsida finns 

lite information som jag haft användning av, men den mesta 

informationen har jag fått genom intervjuer med Tallbackens 

föreståndare, personal och boende. Jag har även hämtat 

inspiration från hemsidor om andra barnhem, ungdomshem 

och skyddsboenden. Till texterna om barns rättigheter, om 

misshandel, sexuella övergrepp och liknande har jag använt 

information jag hittat på bland annat barnombudsmannens och 

kvinnofridslinjens hemsidor samt i olika broschyrer från 

BRIS. 

 

 

 

 

2.2 Första utkastet 

 
Det första utkastet som jag gjorde en utprovning på bestod av 

bara sex sidor. Texten var påbörjad, men inte helt klar. Detta 

utkast gjordes för att jag skulle kunna testa layouten jag tänkt 

använda mig av. 

Broschyren var i A4-format och gick i vitt och olika rosa 

toner. Längst till höger på alla sidor fanns en ljusrosa spalt där 

jag tänkte skriva sådant man bör lägga märke till, citat och 

andra kortare texter. Texten var uppdelad i två spalter och det 

fanns sju bilder fördelat på de sex sidorna. 

Jag gjorde även förstasidan i tre andra varianter vad gäller 

färg. En i orangea toner, en i blåa toner och en i gröna toner. 

Detta för att se vilken färg testpersonerna föredrog. 

 

 
De två första sidorna av första utkastet. 
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2.2.1 Utprovning av första utkastet 
 
Det första utkastet utprovades i en fokusgrupp och de flesta 

testpersonerna gillade inte alls layouten jag använt. Ett par 

ansåg att första sidan var ok, men att det sedan hade kunnat 

vara mer variation. Flera tyckte att det var för många onödiga 

bilder som störde mer än de gjorde nytta. De flesta gillade 

bilderna från utsidan och insidan av Tallbacken, men inte de 

på människorna. Två av testpersonerna tyckte att layouten var 

för stel och borde mjukas upp, kanske med lite rundare och 

mjukare former emellanåt för att bryta av från rutorna. Flera 

av testpersonerna ansåg att den ljusrosa spalten till höger var 

tråkig, men att idén att markera viktiga saker på något sätt var 

bra. De ansåg att man kunde göra det på något annat sätt. En 

person föreslog att man istället kunde ha textrutor placerade 

på olika ställen i texten, men en annan menade att det då 

skulle se så kantigt och tråkigt ut. Formatet A4 ansåg alla 

utom en att var för stort och klumpigt att bläddra i. 

Hälften av testpersonerna gillade inte alls den rosa färgen, 

medan den andra hälften tyckte att den var ok. När jag visade 

den blåa, den gröna och den orangea varianten av första sidan 

tyckte den hälft som inte gillade den rosa att jag borde 

använda den orangea varianten istället. Det var ingen som 

föredrog den gröna eller den blåa första sidan. 

 
 
 
 
2.2.2 Slutsatser av första utprovningen 

 
Efter utprovningen av första utkastet drog jag slutsatsen att 

jag måste göra om layouten helt. Jag valde att lyssna på 

testpersonernas önskemål om ett mindre format och bytte 

därför till storleken A5. Då jag själv börjat föredra den 

orangea färgen, och hälften av testpersonerna föredrog den 

framför den rosa, valde jag att arbeta vidare med den.  Jag tog 

bort spalten till höger och lade istället viktig information i 

orangea cirklar vars storlek anpassades till sitt innehåll. Att 

cirklarna fick olika storlek ansåg jag att gjorde layouten mer 

varierad och mindre stel, något som fokusgruppen gett 

önskemål om. Jag gjorde även den nedersta fjärdedelen av 

sidan orange för att ge intrycket av att det inte var så mycket 

text per sida. Detta för att läsarna inte ska avskräckas av stora 

textblock som täcker nästan hela sidan och gör att vissa läsare 

anser att det är för mycket text för att de ska orka läsa. Jag såg 

även över bilderna och bytte ut ett par bilder till andra samt 

minskade ner på bilder överlag. 
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2.3 Andra utkastet 

 
Det andra utkastet var i stort sett en färdig produkt med 16 

sidor, där de enda ändringarna som skulle göras var de som 

utprovningen visade att behövdes. Här testade jag både layout 

och text. 

Broschyren hade nu fått formatet A5 och gick i orangea 

toner. Den färgade spalten till höger hade jag tagit bort och 

istället hade jag lagt in orangea cirklar med extra viktig 

information i. Texten var fortfarande uppdelad i två spalter 

och det fanns fortfarande bilder, men nu bara sex bilder 

uppdelat på 16 sidor.  

Jag hade även gjort ett omslag i orange med texten 

”Välkommen till Tallbacken” i brunt och i stor storlek, texten 

”Ett barn- och ungdomshem och ett mödra- och skyddshem” i 

svart och i lite mindre storlek samt en svart siluett av en 

kvinna. 

 

 
De två första sidorna av andra utkastet. 

 
 
 
 
2.3.1 Utprovning av andra utkastet 
 
Utprovningen av det andra utkastet testades genom ett tänka-

högt test med en testperson i taget. Det andra utkastets layout 

fick betydligt bättre respons än vad det första utkastets fick. 

Kommentarerna handlade bland annat om att broschyren var 

ljus och luftig, hade fina färger och såg inbjudande ut. 

Testpersonerna gillade cirklarna med viktig information i och 

tyckte att de gav ett mindre stelt intryck än vad spalterna på 

högersidan gjorde i det första utkastet. 

Testpersonerna förstod texten och gillade att jag valt att 

skriva i du-form. ”Det känns som att broschyren riktar sig till 

just mig.” sa en av testpersonerna. ”Det låter inbjudande.” 

menade en annan. De ansåg att jag fått med all nödvändig 
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information och att texten var intressant att läsa. Dock lade de 

märke till ett flertal mindre slarvfel och tyckte att 

spaltindelningen kunde förbättras på vissa ställen. 

Angående omslaget sade flera personer att det var fint och 

passade bra ihop med broschyrens insida. När jag frågade hur 

testpersonerna uppfattade kvinnans kroppsspråk tyckte 

testpersonerna att hon såg ut att ha självförtroende, styrka och 

mod, vilket var precis vad jag hoppats på. Kvinnan på 

framsidan symboliserar hur man på Tallbacken kan hjälpa 

kvinnor, barn och ungdomar att bli – starka, självständiga 

individer. 

 
 
 
 
2.3.2 Slutsatser av andra utprovningen 
 

Efter andra utprovningen drog jag slutsatsen att jag inte skulle 

ändra layouten speciellt mycket, utan bara rätta alla slarvfel 

och se över spaltindelningen. Jag bestämde mig även för att 

inte göra fler utprovningar, utan bara ta hjälp av en person 

som korrekturläsare när broschyren var klar. Jag ansåg att det 

var så få ändringar som skulle göras att en till utprovning inte 

var nödvändig. 

 

 

 

 

2.4 Resultat 

 
Få ändringar gjordes i layouten efter utprovningen av det 

andra utkastet. Spaltindelningen justerades lite, vissa texter 

flyttades, jag lade till två bilder och flyttade om några av de 

orangea cirklarna samt lade till en orange cirkel. Broschyren 

fick även i fortsättningen innehålla 16 sidor ha formatet A5 

och gå i orangea toner samt ha texten uppdelad i två spalter. 

 

 
 
 
2.4.1 Språket 

 
Jag anpassade inte texten för människor med läs- och 

skrivsvårigheter, men ville skriva klarspråk. Vad är då 

skillnaden mellan lättläst och klarspråk? Enligt Sundin 

(2007:149) utgår både klarspråk och lättläst från samma 

grundprinciper. Man ser till läsarnas behov, förtydligar 

budskapet i texten, använder en tydlig struktur och formulerar 



16 

 

lättlästa meningar med begripliga ord. Skillnaden är att lättläst 

är mycket mer förenklat än klarspråk. Klarspråk skrivs heller 

aldrig med frasanpassat radfall och man undviker inte 

metaforer såsom man gör när man skriver lättläst. 

För att göra texterna lätta att läsa och förstå har jag, trots 

att jag inte skrivit en lättläst text, tänkt på vissa av punkterna 

från Sundins checklista för lättlästa texter (2007:146-147) 

som till exempel dessa: 

 Tilltala läsaren direkt. 

 Undvik ordet man (till exempel ”man borde...”). 

 Välj ord som läsarna förstår. 

 Formulera tydliga huvudrubriker och informativa 

underrubriker. 

 Ge exempel. 

 Undvik ironi. 

 Använd vardagliga ord. 

 Skriv ut förkortningar. 

Jag har valt att rikta mig direkt till läsaren genom att skriva 

i du-form. Detta är något som språkkonsult Jenny Forsberg 

(18 april 2007) rekommenderar. Hon förklarar också att ett 

personligt tilltal gör att läsarna lättare tar till sig textens 

budskap. 

 
 
 
 
2.4.2 Layouten 

 
Jag har valt att använda mig av formatet A5, eftersom det 

oftast är mest ekonomiskt att använda sig av ett 

standardformat såsom A4, A5 med flera format ur A-serien, 

då tryckerier och papperstillverkare anpassat sig efter dem 

(Frank 2004:205). Det stående formatet är att föredra om man 

ska tillverka ett informationsmaterial som till största delen 

består av löpande text, menar Frank. Det stående formatet ger 

nämligen en bra läsrörelse och passar sättet vi läser på här i 

västvärlden, det vill säga från vänster till höger och uppifrån 

och ner (Frank 2004:207). Nackdelen med formatet är att det 

kan verka vanligt och tråkigt, men jag anser att man i detta 

fall bör prioritera funktion före form, då det är viktigt att 

läsarna läser och tar in texten. Mitt informationsmaterial 

består främst av text, med bara ett fåtal bilder, därför föll valet 

på det stående formatet. 

För att hålla nere produktionskostnaderna har jag valt att 

använda vitt papper som grund, istället för färgat papper. För 

att ändå ge lite färg har jag använt mig av orangea toner på en 

bred yta nere på sidorna och på cirklarna med viktig, 

kortfattad text i. Även bilderna är i färg och omslaget, som 
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ska locka läsare, är i färg. Texten är svart, eftersom svart text 

på vit bakgrund är lätt att läsa. I de orangea cirklarna är texten 

vit för att ge variation. Rubrikerna har en mörkorange färg för 

att skilja sig från den övriga texten. Detta för att rubrikerna 

ska synas tydligt, så att läsarna kan välja vad de vill läsa om. 

Till exempel är kanske inte texten om förlossningsdepression 

något som intresserar en tonåring som varken har barn eller är 

gravid. Tonåringen läser troligen hellre texten om dennes 

rättigheter på Tallbacken och liknande. 

Alla bilder utom de inifrån Tallbacken har jag fotograferat 

själv. De inifrån Tallbacken fick jag tillstånd att använda och 

personalen föredrog att jag använde dem, då rummen var 

städade och fina på de bilderna, samt att de tyckte att bilderna 

var bra i övrigt. De ansåg även att vi inte skulle besvära de 

boende i onödan och fotografera i deras rum.  

Jag placerade bilderna och textblocken asymmetriskt, det 

vill säga att de olika objekten balanserar mot varandra i 

diagonala riktningar (Frank 2004:204). Man uppnår balans på 

sidan genom olika storlek och styrka på objekten. Att använda 

sig av asymmetri ger ett dynamiskt intressant formspråk och 

man får mer flexibilitet i sitt arbete med layouten, enligt 

Frank. 

Texten delade jag upp i två spalter per sida, vilket gav 

cirka 25-40 tecken per rad. Frank (2004:213) menar att man 

ska undvika rader som är längre än 55-60 tecken då det ger 

långa ögonrörelser. Det medför att läsaren riskerar att tappa 

bort sig i texten och får söka sig tillbaka för att hitta rätt, 

vilket ger dålig läsrytm och leder till att texten upplevs som 

svårläst. Han menar vidare att man även ska undvika rader 

som är kortare är 35-40 tecken, då kortare rader ger en 

sönderhackad och styltig läsrytm. Min radlängd ligger därmed 

på gränsen till vad Frank anser vara för kort, men han 

fortsätter med att förklara att färre tecken per rad kan fungera 

i kortare stycken där man tar till sig innehållet snabbare. Detta 

ledde till att jag bestämde mig för att ändå använda två spalter 

med lite kortare rader än det önskvärda, som man då får anta 

att bör vara mellan 35-40 och 55-60 tecken. 

Jag vänsterjusterade texten, vilket genom den raka 

vänsterkanten ger en tydlig start på raderna och genom den 

ojämna högerkanten ger en varierad och dynamisk form på 

stycket (Frank 2004:209). Genom vänsterjusteringen 

minimerar man också behovet av avstavningar. Frank menar 

att den ojämna högerkanten dock kan ge ett rörigt intryck om 

texten är uppdelad i många spalter. Jag har dock endast två 

spalter per sida, vilket gör att jag anser att vänsterjusterad text 

fungerar bra. 
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Teckensnitten och storlekarna jag använde var: 

 Century Gothic storlek 28 till huvudrubrikerna. 

 Century Gothic storlek 14 (fet) till 

mellanrubrikerna. 

 Garamond storlek 10 till brödtexten. 

 Century Gothic storlek 10 till texten i de orangea 

cirklarna. 

Garamond är en så kallad antikva, medan Century Gothic är 

en så kallad sanserif. Enligt Pettersson (2003:25) är antikva en 

bokstavsform med breda lodräta och smala vågräta streck, 

seriffer, runda öglor och tydligt åtskilda bokstäver. Han 

berättar att Garamond och Bodoni har varit stilbildande bland 

antikvateckensnitten. Sanserif är enligt Pettersson (2003:536) 

en teckenfamilj med optiskt lika tjocka linjer. De har inga 

seriffer. Seriffer är de avslutande tvärstreck på bokstäver som 

tillhör den antikva bokstavsformen (Pettersson 2003:540). 

Anledningen till att jag valde antikvan Garamond till 

brödtexten är att antikvor har god läslighet (Meldert 

2003:261). De fina nyansskillnaderna i detaljerna som bygger 

upp bokstäverna gör att vi snabbt kan tolka och läsa texten. 

Serifferna hjälper till att bilda tydliga textrader, vilket också 

bidrar till att göra texten mera lättläst. Sanserifen Century 

Gothic valde jag till rubriker och kortare texter eftersom det 

ger kontrast till brödtextens antikva. Den är dessutom relativt 

neutral och jag gillar dess utseende. 

 

 

 

 
2.5 Möjlig fortsättning på arbetet 

 
Med mer tid och resurser skulle man kunna informera om 

Tallbacken även på finska, som är Åland näststörsta språk och 

engelska som är ett språk som många med annat modersmål 

förstår. Man kanske inte behöver göra en finskspråkig och en 

engelskspråkig variant av hela broschyren, då det skulle bli 

höga kostnader. Det kanske skulle räcka med att man i slutet 

av broschyren gjorde en sammanfattning på de båda språken 

där man berättade det viktigaste. 

Man skulle även kunna göra en hemsida om Tallbacken. 

En hemsida är lätt att uppdatera vid behov och bra ur 

miljösynpunkt. Den skulle även nå ut till många, speciellt 

ungdomar som ofta använder internet för att söka information. 
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3 Slutdiskussion 
 
 
3.1 Problem och lösningar 

 
Det ena större problemet som jag har haft under arbetets gång 

var att jag trodde att arbetet skulle gå fortare att göra än vad 

det sedan visade sig. Som tur var upptäckte jag i ett tidigt 

skede att min tidsplanering var på väg att spricka och därför 

försökte jag göra arbetet effektivare. Ett sätt att göra arbetet 

effektivare var att stiga upp tidigare på morgonen och göra så 

mycket som möjligt då, eftersom jag märkte att jag jobbar 

bäst på morgonen när hjärnan är tömd på gårdagens intryck, 

jag är pigg och redo att tänka till och arbeta med projektet. Jag 

tog därför som vana att alltid jobba med projektet 3-4 timmar 

före jag for till mitt jobb, sedan ett par timmar på kvällen och 

resterande timmar på lördags- och söndagsmorgnarna, -

förmiddagarna och tidiga -eftermiddagarna. Jag märkte en 

tydlig skillnad på hur mycket jag fick gjort på morgonen och 

hur mycket jag fick gjort på kvällen. Dessutom fanns det färre 

slarvfel i det jag hade skrivit på morgonen. 

Det andra större problemet var att jag inte kunde få ledigt 

från jobbet för att komma till Eskilstuna för handledning. Jag 

arbetar måndag-fredag på Åland där jag bor och det fanns 

ingen som kunde vikariera för mig så att jag kunde komma 

iväg till skolan för att få handledning. Jag fick ta ut mina 

semesterdagar för att kunna komma och redovisa, försvara 

och opponera, men mer fanns det inte möjlighet till. För att 

kompensera det har jag läst mycket om hur man skriver 

rapporter och försökt ta reda på så mycket som möjligt som 

kan vara till hjälp under arbetet. Att jag även har arbetat under 

tiden för examensarbetet har annars inte varit något större 

hinder. Jag har ändå hunnit arbeta 40 timmar i veckan med 

examensarbetet. 

Mindre problem har varit sådant som att Tallbackens 

föreståndare har varit svår att få tag på, att det var svårt att 

hitta en tid som passade för alla testpersonerna i fokusgruppen 

och att vissa böcker som jag har velat låna från biblioteket har 

varit svåra att få tag på. Sådana problem har jag löst genom att 

ta itu med en annan del av projektet tills föreståndaren för 

Tallbacken gick att nå, testpersonerna hade möjlighet att 

samlas eller boken jag behövde kom tillbaka till biblioteket 

efter att ha varit utlånad. 

Ett problem som jag varit medveten om, men valt att inte ta 

hänsyn till, är miljöaspekten. En pappersbroschyr är kanske 

inte förstahandsvalet om man vill vara miljövänlig, utan då 

hade man kanske gjort en hemsida eller något istället. Nu ville 
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ju min samarbetspartner ha ett par blädderexemplar av en 

broschyr, vilket ledde till att till exempel en hemsida var 

uteslutet för mig att göra. Därmed valde jag att inte fokusera 

på miljöaspekten. 

 

 

 

 

3.2 Lärdomar 

 

Att arbeta med ett projekt från början till slut har varit läririkt, 

då jag fått prova på flera olika uppgifter som att planera 

arbetet, skriva, göra layout, fotografera och så vidare. Det har 

krävts självdisciplin, något som för mig ökade vartefter jag 

arbetade. Det har även krävts att jag kunde förkasta mina 

idéer och nästan börja om helt, speciellt när testpersonerna 

inte gillade min första layout. 

Min samarbetspartners önskemål har hjälpt mig att sätta 

upp ramarna för mitt arbete genom att jag visste att jag måste 

tänka på att broschyren inte skulle bli för dyr att tillverka, att 

den skulle fungera under längre tid samt gärna gå att 

uppdatera om möjligt. Genom att använda ett standardformat, 

vita papper som bakgrund med lagom mycket färgbilder och –

texter samt inte göra onödigt många sidor lyckades jag göra 

en broschyr som var relativt billig att framställa. Jag försökte 

skriva informationen på ett sådant sätt att den skulle gå att 

använda länge. Den måste skrivas om ifall Tallbacken byggs 

om, byter telefonnummer, byter arbetsuppgifter eller liknande, 

men annars ska den fungera under lång tid. Angående 

uppdatering så är det svårt att göra med en broschyr. Jag gav 

dock som förslag till min uppdragsgivare att texten kunde 

läggas ut på en hemsida under rubriker som ”Om 

Tallbacken”, ”För barn och ungdomar”, ”För kvinnor” eller 

liknande. På en hemsida skulle det gå lättare att vid behov 

göra uppdateringar. 
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Bilaga 1: Första utkastet 
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Bilaga 2; Den färdiga broschyren 
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