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Sammanfattning 
I följande rapport redogör jag för mitt examensarbete vid 
Mälardalens högskola våren 2010. Eskilstuna Kommun-
fastigheter AB använder ordet ”trygg” i deras affärsidé på 
webbsidan (kfast.se). Det finns dock ingen utförlig information 
i anslutning som förklarar för befintliga och potentiella 
hyresgäster vilka åtgärder som har genomförts för att öka 
tryggheten. Syftet med detta arbete har därför varit att dels 
undersöka vilka brister det finns i den befintliga texten om 
trygghet på webbsidan, dels att skriva en ny textversion. De 
metoder som använts är textanalys, kvalitativ intervju samt 
utprovning. Jag har haft informationsdesign samt handböcker i 
skrivande för webben som utgångspunkt när jag har utformat 
den nya textversionen. Med riktlinjerna att texten ska vara mer 
informativ, jämn, personlig och konkret. Mina utprovningar 
visade på att texten även uppfyllde dessa kriterier. 
Examensarbetet kan förutom för Eskilstuna Kommun-
fastigheter AB, vara intressant för studenter såväl som för 
yrkesmänniskor som arbetar med text på webben. 
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1. Inledning 
Allt fler människor oroar sig för brottsligheten i samhället,  
det visar den Nationella trygghetsundersökningen 2009 från 
Brottsförebyggande rådet. ”De två grupper som uppger 
otrygghet och oro i störst utsträckning är kvinnor och utrikes 
födda personer” (Irlander & Westfelt 2009, s.12). De upplever 
sig exempelvis mer oroliga för att utsättas för brott samt en 
större otrygghet i att vistas sent ute en kväll (ibid.). Vi vill 
känna oss trygga i våra hem och när vi rör oss i exempelvis 
trappuppgången och tvättstugan. Men när det gäller våra 
bostadsområden så kan det vara svårt att själv påverka till 
exempel belysning, kodlås och andra åtgärder som ökar 
tryggheten. 
 
Att arbeta med trygghetsfrågor är viktigt för Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB, det finns dock endast ett kort 
textstycke om trygghet på deras webbsida. Jag menar att det är 
viktigt att informera om allt arbete som faktiskt genomförs. 
Information är inte en lösning på att människor känner sig 
otrygga, men att på ett tydligt och enkelt sätt informera om hur 
och att man arbetar för att öka tryggheten är ett steg på vägen. 
I denna rapport har jag undersökt bristerna i Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB:s befintliga webbtext med en 
textanalysmodell, där fokus ligger på textens stil. Jag har 
analyserat ytterligare en text som jag upplever fungerar bättre 
och rett ut varför. Denna text kommer från fastighetsbolaget 
Mimers webbplats, där Mimer ägs av Västerås stad. Resultaten 
från textanalyserna har använts som ett underlag när jag har 
utformat en tydligare och mer informativ text, i syfte att hjälpa 
läsarna att förstå hur företaget arbetar med trygghetsfrågor. Jag 
har tagit avstamp inom teori kring ämnena informationsdesign 
och stilistik. Utöver textanalys har metoderna kvalitativ intervju 
samt utprovning använts. 
 

 
1.1. Bakgrund 
Det ursprungliga syftet med den befintliga texten på Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB:s webbsida var att beskriva arbetet i en 
intern rapport på företaget. Eftersom arbete med trygghets-
frågor är något de tycker är viktigt så finns en rubrik vid namn 
”Trygg och säker” i den globala navigationslisten på 
webbsidan. Texten kopierades ur rapporten och lades in som 
en beskrivning över företagets arbete med trygghets- och 
säkerhetsfrågor (se bilaga 1). Tanken var bland annat att texten 
inte skulle behöva bytas ut eller uppdateras genom att vara 
generell och abstrakt. Den skulle kunna finnas på sidan en lång 
tid eftersom det inte fanns tid att skriva en mer konkret text 
(Lindblom 2010). De är dock medvetna om att texten har 
brister och därför kommer jag att ta fram en ny textversion. 
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Texten ska förutom att vara tydligare och mer informativ även 
vara anpassad för webben och förmedla deras arbete med 
trygghetsfrågor till målgruppen.  
 

 
1.1.2. Målgrupp  
Målgruppen för min produkt är på inrådan av Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB, deras befintliga och potentiella 
hyresgäster. Den primära målgruppen är enligt dem 
barnfamiljer, vilket jag också har sett som den primära 
målgruppen för min text. Deras sekundära målgrupp är 
ungdomar såväl som äldre, vilket jag har tagit hänsyn till i 
utformningen av den nya texten (Fjeldstad 2010). Målet har 
varit att anpassa trygghetstexten så att den fungerar för så 
många som möjligt eftersom målgruppen är väldigt bred. 
 
Ungefär 25 procent av den vuxna befolkningen har läsproblem, 
det är två miljoner människor. De behöver tydliga, enkla och 
välredigerade texter för att inte stöta på problem (Englund & 
Sundin 2004, s.41). ”Krångelspråk på en webbplats kan 
utestänga massor av blivande kunder och besökare, medan ett 
lättläst språk ökar användarnas möjligheter att begripa 
budskapet i texten” (ibid. s.49). För att nå så många personer 
ur målgruppen som möjligt har jag använt de råd som Englund 
& Sundin presenterar i sin bok Tillgängliga webbplatser i praktiken 
(2004). Detta handlar inte om stora anpassningar så som 
frasanpassat radfall eller liknande, utan mindre åtgärder som 
kan underlätta för alla användare och inte bara för dem med 
läsproblem.    

 
 
1.1.3. Ordval 
Eskilstuna Kommunfastigheter AB är min samarbetspartner i 
detta examensarbete. De använder själva oftast det kortare 
ordet ”Kommunfastighet” på sin webbplats (kfast.se). Jag har 
därför valt att fortsättningsvis använda Kommunfastighet som 
benämning på företaget. 
  
Trygghet är ett brett begrepp som har olika innebörd för olika 
individer (Irlander & Westfelt 2009, s.12). I rapporten 
Årstafältet: trygghetsstudie definieras trygghet som avsaknad av 
rädsla (Engvall 2010, s.4). I Bonniers svenska ordbok (1999) lyder 
definitionen ”trygg: utom fara, skyddad; säker, pålitlig; lugn, 
förtröstansfull, obekymrad, ombonad.” När jag har använt 
ordet trygghet menar jag avsaknad av rädsla, att man känner sig 
utom fara, skyddad och säker.  
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1.2. Syfte 
Syftet med detta examensarbete har varit att reda ut vilka 
brister det finns i Kommunfastighets trygghetstext samt att 
producera en mer informativ och tydlig text till deras webbsida. 
Denna text ska informera befintliga och potentiella kunder om 
hur företaget arbetar för att öka tryggheten i deras bostäder 
och bostadsområden.  
 

 
1.3. Problemformulering 
Man skulle kunna hävda att det inte behövs information om 
trygghet på webbsidan för att det inte är något som människor 
prioriterar eller vill veta när de söker en ny bostad. Då trygghet 
är ett grundläggande psykologiskt behov hos människan, anser 
jag att information om detta bör finnas tillgänglig på 
Kommunfastighets webbsida. Psykologen Abraham. H. 
Maslow menar att våra behov kan delas in i en behovstrappa 
där nästföljande nivå inte blir aktuell förrän den tidigare är 
tillgodosedd. På nivå ett handlar det om fysiologiska behov 
som att inte vara hungrig eller törstig. Trygghetsbehovet 
kommer som nivå två och inkluderar bland annat stabilitet och 
skydd samt frihet från rädsla, ångest och kaos (Maslow 1987, 
s.18).  
 
Ytterligare en anledning till att ha en informativ text om 
trygghetsfrågor på Kommunfastighets webbsida är 
användandet av ordet ”trygg” i företagets affärsidé: 
 

Vi är ett ledande fastighetsbolag i ständig utveckling. Genom 
affärsmässighet och nytänkande är vi ett attraktivt val för våra 
kunder och anställda. Med professionalism, respekt och 
helhetssyn säkerställer vi vårt ansvar för en trygg och hållbar 
framtid (kfast.se 2010). 
 

För att Kommunfastighets befintliga och potentiella kunder 
ska känna att det finns en trovärdighet i detta påstående och 
inte uppleva att det är så kallade ”tomma ord”, är det viktigt att 
ha tydlig och relevant information om deras arbete med detta. 
Kunderna kan inte veta på vilket sätt Kommunfastighet tar 
ansvar för en trygg framtid om denna information inte framgår 
någonstans i anslutning på webbsidan. 
  
 

1.4. Frågeställningar 
 Vilka brister finns det i Kommunfastighets text om 

trygghetsarbetet på deras webbsida?  

 Hur utformas en ny text om trygghetsarbetet som är 
tydligare och mer informativ? 
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1.5. Avgränsningar 
Det hade varit intressant att undersöka och förbättra brister i 
hela webbsidans utformning. Jag avgränsade mig dock till delen 
om trygghetsarbetet, då det var mer rimligt inom de tidsramar 
som fanns. Däremot utformade jag den nya texten utifrån 
informationsdesignsprinciper som berörde de delar jag kunde 
påverka. Dessa delar var bland annat: typsnitt, satsyta, 
radavstånd och radlängd. 
 
Som jag nämnt tidigare heter rubriken på webbsidan ”Trygg 
och säker” och i samråd med Kommunfastighet har jag 
avgränsat mig till att förmedla deras trygghetsarbete. Det finns 
redan en del information om säkerhet i hemmet via länkar på 
webbsidan. De delar även ut broschyrer rörande exempelvis 
brandsäkerhet. Konkret information om trygghetsarbetet 
saknas dock, vilket är en anledning till denna avgränsning. 
 
Gällande målgruppen är det som sagt hyresgästerna som är i 
fokus. Det är till dem som trygghetstexten i första hand vänder 
sig mot idag, och det är så Kommunfastighet vill att det ska 
fortsätta. Detta beror mycket på att det är främst för 
hyresgäster de arbetar med trygghetsfrågor (Lindblom 2010). 
 
Jag är medveten om att det finns människor med lässvårigheter 
som behöver speciella lättlästa texter. För att underlätta för 
invandrare som nyligen kommit till Sverige, som utgör en del 
av denna grupp, arbetar man i nuläget med att informationen 
på webbsidan ska finnas på engelska (Fjeldstad 2010). Det hade 
varit bra med en särskilt lättläst text som komplement, men 
detta ligger utanför ramarna för mitt projekt. 
 

 
1.6. Teoretiska utgångspunkter 
Jag har tagit avstamp i två teorier: stilistik och 
informationsdesign. Stilistik är en självständig vetenskap som 
har sitt ursprung i retoriken (Liljestrand 1993, s.17) Stilistik 
kallas det ämne som behandlar stil och betyder ”läran om stil”. 
Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne som har 
informationsflödet mellan sändare och mottagare som 
utgångspunkt där man analyserar varje del av 
kommunikationsprocessen (Pettersson 1998, s.13).  
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1.6.1. Stilistik 
Jag använt stilistiken i mitt arbete genom en form av textanalys 
som kallas stilanalys, det är ordet för den praktiska 
tillämpningen av stilistik. Där stilistiken och stilanalysen 
försöker förklara frågor som exempelvis: 
 

 Vad i språket har bidragit till en given stil? 

 Vad påverkar läsbarheten och språkets svårighetsgrad? 

 Hur kan man ändra och förstärka en stil?  
           (Lagerholm 2008, s.10)  
 
Stilistiken och stilanalysen har hjälpt mig att svara på min första 
frågeställning, vilka brister det finns i Kommunfastighets text. 
Till min andra stilanalys hjälpte ovanstående frågor mig även 
att reda ut varför jag upplever att Mimers text fungerar bättre. 
Jag har haft vad Lagerholm kallar för ett ”värderande syfte” 
eftersom jag har bedömt språket funktionellt och inte bara har 
förklarat och beskrivit syftet (ibid. s.25).  
 
Stilistiken innehåller två centrala begrepp som är särskilt 
relevanta för mitt arbete: stilmarkör och stildrag. ”En 
stilmarkör är en språklig konstruktion som har bidragit till en 
stilistisk egenskap”(ibid. s.31). Genom att undersöka vilka 
stilmarkörer som finns i Kommunfastighets och Mimers 
trygghetstexter kan jag svara på vilka effekter dessa har. Ett 
stildrag är i sin tur en egenskap som texten har, och den kan 
förklaras med hjälp av stilmarkörer. En text kan till exempel 
vara formell, abstrakt, högtidlig, berättande och talspråklig.  
Flera stilmarkörer kan alltså resultera i att en text får ett stildrag 
(ibid. s. 34). Dessa begrepp kommer att ge mig en möjlighet att 
sätta ord på vilka egenskaper texterna har. Genom att jag 
systematiskt har följt en textanalysmodell har jag objektiviserat 
min stilanalys. Det är inte en samling åsikter utan en 
beskrivning över vilka brister respektive fördelar som finns 
i Kommunfastighets och Mimers trygghetstexter. 
 
Till mina textanalyser använde jag Cassirers textanalysmodell ur 
boken Stil, stilistik och stilanalys (2003). Cassirers teori grundar 
sig på att stil i en text är ett förhållande mellan form, innehåll 
och effekt. Om trygghetstexterna på Kommunfastighets och 
Mimers webbsidor inte inger trygghet hos de boende, så bör de 
enligt Cassirers teori omformuleras och få en annan stil.  
 
Stilistikens utgångspunkt är frågan hur, som alltid förutsätter ett 
vad? (Cassirer 2003, s.13). Frågan hur handlar om hur saker i 
texten framställs och vilka upplevelser det ger upphov till, som 
exempelvis att en text är rolig, tråkig eller långsam. Frågan vad 
handlar om vad som sägs och vilket intryck det gör på läsaren, 
till exempel om läsaren håller med eller protesterar (ibid.). 
Melin och Lange menar att det är ”hur- det sägs” som bör vara  
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utgångspunkten för stilanalysen (Melin & Lange 1995, s.7).  
Om Kommunfastighet till exempel är väldigt uppmanande och 
ställer krav på läsaren, så kan man ifrågasätta om det är rätt stil 
att ha på en text som ska förmedla mjuka värden som trygghet. 
Det förutsätter kanske snarare en intimitet och finkänsla i 
textens stil. I det här fallet menar jag även att vad som sägs är 
väldigt viktigt, eftersom kommunikationsprocessen misslyckas 
om läsaren protesterar och inte alls tror på det som texten ska 
förmedla. 

 
 
1.6.2. Informationsdesign 
Informationsdesign rör utformning och användning av allt från 
broschyrer till instruktioner, skyltar och webbsidor. I boken 
Information i informationsåldern tar författaren Rune Pettersson 
upp följande kriterier för god informationsdesign:  

 Tydlig struktur 

 Relevant, läsligt, läsbart och läsvärt för de avsedda 
mottagarna 

 Uppfylla höga krav på god ekonomi, korrekt innehåll samt 
ha god språklig och teknisk kvalitet (Pettersson 1998, s.13). 

 
God informationsdesign går ut på att mottagaren förstår 
budskapet, om de inte gör det har man misslyckats med att 
kommunicera informationen och budskapet blir meningslöst.  
Pettersson presenterar vad som kan kallas en enkel 
kommunikationsmodell:  
 

Vid kommunikation vill en eller flera personer, sändare, förmedla 
en eller flera idéer, eller budskap, till en eller flera andra personer, 
mottagare. Eftersom det ytterst sällan fungerar med tanke-
överföring använder sändaren en representation för att förmedla 
sitt budskap till mottagaren. En representation är ett medium 
med ett specifikt budskap. När mottagaren uppfattar budskapet 
som sändaren har avsett så kan vi anse att kommunikationen är 
lyckad (ibid. s.43). 

     
Jag har tidigare redogjort för den sändare, det budskap och de 
mottagare som kommunikationen berör i detta arbete. För att 
utvärdera om min representation av budskapet har lyckats har 
jag genomfört utprovningar på den nya texten.  
 
Den teoretiska delen av informationsdesign kallas för infologi 
och ”omfattar studier av kommunikationsprocessen och olika 
typer av presentationer” (Pettersson 1998, s.13). Infografi är ett 
annat begrepp som rör själva processen att utforma och 
presentera information. Det handlar om arbetet med hur text, 
bild, ljus, ljud, rörelse och grafisk form integreras till färdiga 
verbo-visuella budskap (ibid. s.14). Många av dessa aspekter 
finns redan på webbsidan och är saker jag inte kan påverka. Då 
min inriktning på arbetet är textdesign har jag fokuserat på text 
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och till viss del grafisk form. Textdesign är en del av 
informationsdesignen och Petterssons definition av textdesign 
är ”[…] den kreativa processen att skapa en text, hela vägen 
från idé till färdigt manus” (Pettersson 2003, s.585).  
 
Läslighet, läsbarhet och läsvärde är centrala begrepp inom 
informationsdesignen som påverkar läsprocessen och hur 
budskapet tolkas av mottagarna. Där läslighet handlar om 
textens praktiska utformning (Pettersson 1998, s.58f).  Jag har 
anpassat val av typografi och layout för att min text ska få en 
god läslighet. Hur texten ska anpassas beror exempelvis på 
mediet, där jag har tagit hänsyn till att webben är mediet för 
den nya texten. Läsbarhet står för läsarens möjlighet att uppfatta 
och förstå budskap i form av text och bild (ibid.). Detta 
innebär att texterna måste anpassas efter mottagarnas 
kunskaper och deras läsprocess. Om en text har ett läsvärde 
avgörs av varje enskild läsare, det handlar om en subjektiv 
värdering (ibid.). Ett budskap som är intressant för en person 
kan alltså vara tråkigt för någon annan. Jag har sett läslighet 
och läsbarhet som två väldigt viktiga aspekter att uppnå  
i texten. Läsvärdet är svårare eftersom det handlar om ett 
enskilt tyckande men jag har strävat efter att tillhandahålla ett 
intressant budskap om trygghetsarbetet.  
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2. Metod  
Följande metoder har använts i detta examensarbete: 
textanalys, kvalitativ intervju och utprovning. När jag har tolkat 
mitt material har jag använt mig av ett hermeneutiskt synsätt. 

 
 

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt 
Jag har haft ett hermeneutiskt synsätt där hermeneutik enligt 
Andersson innebär ungefär ”allmän tolkningslära”(Andersson 
1979, s.13). Jag har själv tolkat materialet och försökt att finna 
en betydelse eller mening (ibid. s.31). Jag har sett till helheten 
och i vilken kontext materialet finns. 
 
 

2.2. Arbetsprocess 
Pettersson anser att vi måste definiera ämnet och syftet med 
budskapet, samt känna till målgruppen och mottagarna innan 
vi börjar skriva. Sedan måste vi samla in material, planera, 
disponera och strukturera framställningen. Eftersom vi inte 
kan berätta allt får vi göra ett urval i det tillgängliga 
textmaterialet. Vi måste även välja texttyp, grafisk form och 
medium (Pettersson 1998, s.53). Den första delen av 
arbetsprocessen såväl som målgrupp och mottagare har jag 
redan redogjort för. Jag har använt mig av Rune Petterssons 
process för design av ett meddelande ur boken It Depends: 
 

 
            (Pettersson 2007, s.13). 
 
Petterssons modell innehåller alltså fyra processaktiviteter där 
den första är analys och synopsis (1).  Jag sammanställde och 
analyserade material genom intervju och textanalys, sedan skrev 
jag två utkast (2) som jag diskuterade med uppdragsgivaren. Jag 
genomförde en första utprovning, valde ett av dessa utkast och 
skrev om texten efter utprovningens resultat. Jag gjorde om 
texten till ett manus (3) och gav den en tänkt layout. Jag 
genomförde utprovning två där jag visade texten i sitt medium 
och gjorde ändringar efter kommentarerna jag fick. Sedan 
färdigställde jag ett original (4) där uppdragsgivarens feedback 
var att texten kommer att komma till användning. 
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Pettersson menar att det inte går att utveckla några fasta regler 
för hur man ska utforma informationsmaterial. ”In each 
specific case an information designer must be able to analyse 
and understand the information problem, and find one- or 
more- practical design solutions” (Pettersson 2007, s.14).  Då 
det enligt Petterson som sagt inte finns några fasta regler har 
jag analyserat och försökt förstå informationsproblemet genom 
min textanalys. Sedan har jag använt mig av handböcker i hur 
man skriver tydlig och bra text på webben, för att få inspiration 
och tips till min nya textversion. Jag har använt dessa 
handböcker som verktygslådor och plockat ut det som hjälpt 
mig att uppfylla Petterssons riktlinjer för god informations-
design.  
 

 
2.3. Textanalys 
Textanalysen på Kommunfastighets text har fungerat som ett 
underlag till den nya versionen på så vis att jag undvikit att göra 
om samma misstag. Jag har undersökt om språket och 
innehållet samverkar på ett sätt som fungerar och om stilen är 
anpassad efter målgruppen. 
 
Inom vetenskapen är det viktigt att kunna upprepa ett 
analytiskt förfarande och bekräfta eller falsifiera sina resultat, 
för att få en säker slutsats. Om detta skriver Cassirer: ”Vid en 
stilanalys är mätinstrumentet emellertid vi själva; det följer av 
en stildefinition som inbegriper begreppet effekt” (Cassirer 
2003, s. 235). Jag tolkar det som att vi inte kan analysera en text 
utan insikten att vi själva påverkar resultatet i viss mån, 
eftersom analysen är beroende av den effekt som texten har på 
oss. Cassirer menar att resultaten av en stilanalys kan variera 
utan att man begått något metodologiskt fel, eftersom 
undersökningen är beroende av oss själva (ibid.). För att 
objektivisera min stilanalys i möjligaste mån har jag som sagt 
lyssnat till Cassirers råd att genomföra den systematiskt efter en 
på förhand utprovad mall.  Jag har gått igenom hans mall för 
stilanalys steg för steg och sedan samlat det som varit intressant 
för mitt arbete i två sammanfattningar. Textanalysmodellen 
består av följande två delar: 
Stilanalys 
Jag har tittat på olika beståndsdelar i texten ur bestämda 
formella och innehållsliga kategorier för att få en uppfattning 
om textens stil (ibid. s.17).  
Stilbeskrivning 
Stilbeskrivningen bygger på analysens resultat och är en ny 
syntes som är annorlunda strukturerad än den analyserande 
texten. I den nya syntesen systematiserar jag mina iakttagelser 
med utgångspunkt i deras stilistiska relevans (ibid.).   
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2.3.1. Förarbete inför textanalys 
Jag undersökte hur andra kommunala fastighetsbolag har 
skrivit om trygghet på deras webbsidor, för att få inspiration, 
material till en textanalys samt se hur vanligt det är att ha 
trygghetsinformation. Jag upptäckte att många kommunalägda 
fastighetsbolag skriver om trygghet i någon form. Det är 
däremot endast Kommunfastighet som har valt att ha med 
ordet trygg i en rubrik i den globala navigationslisten. Jag 
menar att det är bra att ha denna rubrik, men att man då 
behöver ha en informativ och tydlig text där. 
 
Lunds Kommuns Fastighets AB skriver på sin webbsida att 
trygghet är ett av deras ledord för verksamheten (lkf.lund.se 
2010). Under deras rubrik ”Boinflytande” finns viss 
information rörande trygghet även om det mest handlar om att 
öka tryggheten genom att gå med i hyresgästföreningen och på 
så vis få inflytande. De skriver även att företaget ”erbjuder ett 
brett utbud av prisvärda hyreslägenheter, trygghet, service och 
bra standard för alla krav och ett miljöanpassat boende”(ibid.). 
Vidingehem i Växjö har stort fokus på tillgänglighet och 
miljö, vilket enligt dem också resulterar i ett tryggt boende. De 
har dock ingen konkret trygghetstext (vidingehem.se 2010). 
Karlstads bostads AB skriver att en del av deras vision är att 
ge sina boende ett tryggt hem (kbab.se 2010). Men av vad jag 
kunde se har de inte någon information om hur de arbetar för 
att öka tryggheten. Det är alltså vanligt att nämna ordet 
trygghet i mål, visioner och affärsidéer, men det finns ont om 
mer djupgående information och exempel på vilka åtgärder de 
faktiskt genomfört. 
 
Jag upptäckte till slut att företaget Mimer i Västerås har en text 
om deras trygghetsarbete på webben (mimer.nu 2010). Texten 
innehöll det jag hade saknat på andra webbsidor: information 
och konkreta exempel rörande trygghetsarbetet. Det var därför 
intressant och relevant för mitt arbete att göra en textanalys på 
Mimers text, så att jag kunde reda ut vilken stil den har och 
varför jag upplever den som bättre i jämförelse med Kommun-
fastighets text. Detta gav mig även inspiration till den nya 
textversionen. Till att börja med genomförde jag min textanalys 
på Kommunfastighets text. 
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2.3.2. Textanalys på Kommunfastighets 
trygghetstext 
Kommunfastighets trygghetstext finns i bilaga 1. 
 

Stilanalys 
Meningsstrukturen i texten är komplicerad vilket kan bero på 
att skribenten har anammat ett ålderdomligt mönster (Cassirer 
2003, s.64). Det motverkar ett flyt i läsningen och texten 
uppfattas som hackig eller orytmisk. En lång mättad mening 
med en inskjuten sats försvårar läsningen och påminner om 
genren som kallas kanslistil.  
 
Texten är formell och innehåller fackord som ”system-
tänkande” och ”riskanalyser”. Det finns en risk att stilnivån är 
för hög, att målgruppen inte är bekant med dessa ord och 
därför inte heller förstår vad de innebär. ”Experterna talar ett 
språk, som lätt upplevs som obegripligt av alla oss som är 
oinvigda. Den som inte kan koden lämnas utanför” (Pettersson 
1998, s.44). Det finns en hög grad av allmängiltighet i texten 
vilket är typiskt för exempelvis kanslistil. Mottagaren får ingen 
konkretion, inga exempel på vad som menas med bland annat 
”ett robust och enkelt system”.  
 
Aktiv och passiv form av verb har också ett stilistiskt värde. 
Passiva verb är vanliga i formell stil där personligheten ska 
tonas ner, vilket ofta leder till ett mer abstrakt och opersonligt 
innehåll (Lagerholm 2008, s.110). I texten finns passiva verb i 
form av ”inletts” och ”konkretiserats”, till skillnad från den 
aktiva formen ”inledde” och ”konkretiserade”. Det är ett 
vardagligt innehåll som framställs med en något svår stil.  
 
Stilbeskrivning 
Första intrycket av texten bör sannolikt vara att den är generell, 
vilket förstärks av bristen på konrektion och exempel. Om de 
kortare meningarna hade skrivits om kunde texten fått ett 
bättre flöde. Den långa meningen kunde i sin tur förkortats. 
Passiven kunde omformulerats så att texten hade fått en mer 
lättläst och lättförståelig karaktär.  
 
Den opersonliga stilen förstärker inte budskapet om trygghet. 
Genom abstraktionsnivån, fackorden och komplexiteten riktar 
sig texten snarare till insatta personer på företaget, istället för 
potentiella och befintliga hyresgäster. Den som har skrivit 
texten har uppfattningen att de som kommer att läsa den inte 
har några problem att förstå den, eller så har man inte lagt 
någon vikt vid om mottagarna förstår eller inte. Dessa faktorer 
bidrar till att motverka textens syfte att informera. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att texten är olämplig 
som information för hur Kommunfastighet arbetar med 
trygghetsfrågor. 
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2.3.3. Textanalys på Mimers trygghetstext 
Mimers trygghetstext finns i bilaga 2. De har ett sextiotal 
exempel på genomförda åtgärder på deras webbsida i 
anslutning till trygghetstexten. Jag har valt att endast ta med de 
första av dessa exempel för att visa hur de ser ut. Då texten i 
dessa endast innehåller genomförd åtgärd samt gata och 
gatunummer har jag inte analyserat dem. 
 

Stilanalys 
Meningsstrukturen är logisk och har ett bra flyt fram till en mer 
komplicerad mening: ”Grannsamverkan, gemenskap, kodlås 
och riktade åtgärder som är anpassade till respektive område, är 
aktiviteter som genomförts för att öka känslan av trygghet.” 
Detta är ett exempel på en mening med vänstertyngd, som 
betyder att det finns förhållandevis mycket information i 
början av meningen. Det är typiskt för en mycket skriftspråklig 
stil med bland annat hög grad av komplexitet (Lagerholm 2008, 
s.131). Texten har i övrigt ett vardagligt språk och stilnivån är 
varken hög eller låg, trots en del svårare ord som ”inventerat”, 
”kartlagt” och ”axplock”. Textens skriftspråk som helhet drar 
inte åt varken kanslistil eller talspråk. Den innehåller konkreta 
exempel och stilen är inte abstrakt.  
 
Texten har en personlig stil där det framgår vilken den tänkta 
avsändaren och den tänkta mottagaren är (ibid. s.81). De har 
använt ”du” som tilltalsord vilket ökar känslan av en personlig 
stil. Ordet trygg förekommer i någon form i varje mening: 
”tryggt”, ”trygghetskänslan”, ”tryggheten” och ”trygghet”. 
Detta tydliggör temat och syftet med texten. Texten innehåller 
dock ett skrivfel: ” Här nedan ser du ett axplock var vi gjort för 
att öka tryggheten i ditt område”. I skriftspråk strävar man 
alltid efter att vara korrekt, vilket man har misslyckats med  
i denna mening (ibid. s.87). Där felet i texten är ”var vi gjort” 
som borde vara ”av vad vi har gjort”. 
 

Stilbeskrivning 
Första intrycket av texten borde vara att den har en stilnivå 
någonstans mellan låg och hög, med en personlig stil. Att ordet 
trygg finns med i någon form i varje mening gör att temat 
framgår och bidrar till att budskapet når fram. Det finns dock 
ett inslag av typiskt skriftspråk i form av meningen med 
vänstertyngd, som kunde anpassats ytterligare efter 
målgruppens behov. Skrivfelet i texten kan ge ett intryck av 
slarv och påverka trovärdigheten negativt (Englund & 
Guldbrand 2004, s.215). Helhetsintrycket är ändå att texten är 
konkret och har exempel vilket passar det vardagliga innehållet. 
Bortsett från några små problem skulle jag säga att Mimer 
lyckas förmedla på ett relativt tydligt sätt vilket arbete de gör 
med trygghetsfrågor. 
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2.3.4. Slutsatser av textanalyserna 
Efter genomförda textanalyser kunde jag konstatera att jag till 
min nya textversion skulle använda en lägre stilnivå och en 
personligare stil som är anpassad efter målgruppen. Det 
behövdes dessutom ett språk och en form som är anpassat till 
mediet. Kommunfastighets text brister i hur de förmedlar 
känslan om trygghet på grund av abstraktion och avsaknad av 
exempel. För att kunna komma med konkreta exempel har jag 
därför genomfört en intervju med en anställd på 
Kommunfastighet om deras arbete med trygghetsfrågor. 
 
I jämförelse med Kommunfastighets text så har Mimers text en 
mer personlig stil. Detta är förmodligen en bidragande faktor 
till att Mimers text tilltalar mig mer, jag menar att det är 
lämpligt att vara personlig när det handlar om att förmedla en 
känsla som trygghet. En annan stor fördel som Mimers text har 
är konkreta exempel på genomförda åtgärder, jag menar att 
detta är nödvändigt för att budskapet ska nå fram. Det finns 
dock några saker i Mimers text som jag har undvikit: 
vänstertung mening, skrivfel och onödigt svåra ord. Slutsatsen 
av detta är att jag har skrivit den nya texten i syfte att vara 
konkret, personlig, jämn och informativ. 
 

 

2.4. Kvalitativ intervju 
Syftet med min intervju var att få reda på information om 
Kommunfastighets trygghetsarbete samt vilken målgrupp de 
har. Jag blev hänvisad till Annette Fjeldstad som är 
områdesutvecklare på Kommunfastighet och arbetar med 
trygghetsfrågor. Jag genomförde en kvalitativ intervju som 
kännetecknas av att man ställer enkla och raka frågor, som man 
får komplexa och innehållsrika svar på (Trost 2005, s.7).  
Eftersom jag inte alls visste hur de arbetade hade det varit svårt 
att ställa detaljerade frågor och få de svaren jag behövde.  Jag 
förberedde mig med en intervjuguide som innehöll de punkter 
jag behövde information om (se bilaga 3). Exempel på dessa 
områden är: trygghetsarbetet, målgruppen och om det fanns 
något skriftligt material. Att ha dessa breda ämnen som ingång 
underlättade under intervjun, då jag kunde ställa passande 
följdfrågor och på så vis få ut det jag behövde veta. I kvalitativa 
intervjuer har man en låg grad av standardisering, vilket innebär 
att man till exempel tar frågorna i den ordning de passar. Den 
intervjuade får gärna styra ordningsföljden och man formulerar 
sina följdfrågor beroende av tidigare svar (ibid. s.20). 
Informationen från intervjun som blev grunden till den nya 
textversionen finns som en sammanfattning (se bilaga 4). 
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2.5. Utprovningar och urval 
Jag valde utprovningspersoner som stämmer överens med den 
målgrupp texten har. Personerna skulle därför bo i lägenhet 
och tillhöra någon av följande kategorier: barnfamiljer, yngre 
eller äldre. Det går inte att generalisera och påstå att åsikterna 
som kom fram representerar vad alla barnfamiljer samt yngre 
och äldre personer skulle ha att säga om texten. Det 
huvudsakliga syftet med mina utprovningar var dock att se om 
texten är lätt att läsa och är informativ samt tydlig. Jag menar 
att mina utprovningar har gett mig svar på detta.  
 
Nielsen menar att man får bäst resultat på sina utprovningar 
om man inte testar på fler än 5 användare, och gör flera små 
test. ”Elaborate usability tests are a waste of resources. The 
best results come from testing no more than 5 users and 
running as many small tests as you can afford” (Nielsen 2000). 
Han menar att man efter den femte användaren inte lär sig så 
mycket nytt utan att man slösar tid på att få reda på samma 
problem om och om igen. Jag genomförde därför två 
utprovningar med fem personer åt gången. 
 
 

2.5.1. Utprovning 1 
I den första utprovningen fick utprovningspersonerna läsa två 
textförslag (se bilaga 5) och svara på ett flertal frågor om varje 
text (se bilaga 6). Dels för att få insikt i eventuella stora 
problem som texterna hade men också för att få fram det 
exempel de ansåg fungerade bäst. Jag formulerade mina frågor 
efter Englund och Guldbrands checklista för webbtext ur 
Klarspråk på nätet (Englund och Guldbrand 2004, s.294). Jag 
gjorde ett urval av denna lista och anpassade frågorna efter vad 
som passade mitt arbete och syftet med utprovningen. 
 
Innehållet i båda textförslagen ansågs vara relevant och 
språknivå samt stilnivå upplevdes vara lagom. De tyckte även 
att syftet och budskapet var tydligt samt att texten hade en 
logisk struktur i båda förslagen. Alla valde dock textförslag 
nummer två som sin favorit och därför valde jag att arbeta 
vidare med det. De ansåg att den texten var lättläst, tydlig och 
koncis. De tyckte även att den väckte ett starkare intresse att 
läsa vidare och att punktlistan lättade upp texten.  
 
Någon tyckte att titeln till textförslag två var bättre, men alla 
upplevde att rubrikerna till båda förslagen var informativa. Jag 
fick några kommentarer på ordval och en efterfrågan på en 
tydligare meningsbyggnad på ett ställe som jag ändrade. En av 
mina utprovningspersoner är dyslektiker och hade inga 
problem att läsa textförslagen, vilket kändes som en bra 
indikation på att de är lätta att läsa. 
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2.5.2. Utprovning 2  
Till min andra utprovning mötte jag mina utprovningspersoner 
på individuella möten där de fick se en ”dummy” över texten 
och hur den skulle kunna se ut på webbplatsen. Även om jag 
endast har arbetat med en liten del av webbplatsen menar jag 
att det är viktigt att utprovningspersonerna får uppleva texten i 
det sammanhang och medium den är tänkt att publiceras i. De 
fick svara på frågor som jag återigen hade formulerat utefter 
Englund och Guldbrands checklista (Englund & Guldbrand 
2004, s. 294).  Jag fokuserade på frågor kring utformning, hur 
texten fungerade i sitt medium samt på textens innehåll och 
funktion (se bilaga 7). 
 
Den andra utprovningen visade att texten fungerade bra i sitt 
medium med lagom långa rader, lagom stor text och en tydlig 
uppställning. De flesta tyckte att texten var personlig då de 
kände att den talade till läsaren. Någon tyckte att texten var 
formell, men att den var ”jättebra” eftersom den var kort och 
koncis utan några ”konstigheter”. Alla tyckte att rubriken var 
informativ men någon tyckte att den var lite klyschig. Jag 
funderade själv mycket kring rubriken och kände att den hade 
vissa brister. Jag valde att byta till den rubrik som textversion 
nummer ett hade i den första utprovningen, eftersom alla 
utprovningspersoner tyckte att även den var informativ. Den 
rubriken har även en starkare koppling till företaget då det är 
något de nämner i deras affärsidé (se avsnitt 1.3. Problem-
formulering). 
 
Texten kunde varit lite större enligt en person. Då detta är så 
beroende av webbläsare och inställning samt att det går att 
anpassa texten på Kommunfastighets webbsida till större 
storlek valde jag att följa litteraturens rekommendationer. Även 
i denna utprovning var en person dyslektiker och hade inte 
några problem att ta till sig informationen. Denne tyckte att 
texten var informativ och att det var skönt att inte behöva läsa 
den flera gånger för att förstå.  
 
Eftersom jag endast genomförde små ändringar efter 
utprovning två visas bara en ”dummy” över den färdiga texten 
och hur den skulle kunna se ut på webbplatsen (se bilaga 8).  
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3. Resultat 
Svaret på frågan vilka brister det finns i Kommunfastighets text 
om trygghet på webbsidan, fick jag genom en textanalys, som 
visade att texten var abstrakt, orytmisk, formell och saknade 
konkreta exempel. Slutsatsen blev att trygghetstexten, på grund 
av tidigare nämnda brister, inte är lämplig som information 
över företagets trygghetsfrågor. Textanalysen på Mimers 
trygghetstext visade att de använt en personlig stil och konkreta 
exempel som framförde budskapet om företagets trygghets-
arbete på ett relativt bra sätt. Det visade sig dock att den hade 
ett skrivfel, några svåra ord och på något ställe ändå hade inslag 
av kanslistil. Trots att Mimers text hade vissa brister menar jag 
att jag ändå fick ut några riktlinjer för den nya texten. 
Sammantaget från de båda analyserna så har den nya texten 
skrivits i syfte att vara mer konkret, personlig, jämn och 
informativ. 
 
För att svara på frågan hur en ny text ska utformas för att vara 
tydligare och mer informativ har jag utöver resultaten från 
mina analyser, utformat den nya trygghetstexten med hjälp av 
Rune Petterssons riktlinjer inom informationsdesign. För att 
uppfylla kriterierna för god informationsdesign behövde jag 
handfasta tips på hur en text ska skrivas och utformas för att få 
en tydlig struktur, en god språklig och teknisk kvalitet samt 
vara läsbar, läslig och ha ett läsvärde. Pettersson har mycket 
goda tankar och idéer om hur information ska vara i slutskedet, 
men då jag saknade konkreta exempel på hur jag kunde gå 
tillväga på vägen dit, sökte jag inspiration i handböcker om 
skrivande för webben. Eftersom webben är mitt medium och 
det är en viktig del i kommunikationsprocessen blev det ett 
naturligt val att ha den typen av litteratur. Handböckerna jag 
använde mig av var Tillgängliga webbplatser i praktiken (2004) av 
Helena Englund och Maria Sundin samt Klarspråk på nätet 
(2004) av Helena Englund och Karin Guldbrand. 
 
Pettersson menar att en informationsdesigner bör: 

 Hålla det enkelt. Använda en aktiv röst och undvika för 
många detaljer. 

 Använda en stilguide och göra meddelandet förståeligt 
för de tänkta mottagarna. 

 Göra en helhetskoll på språk, skrivsätt och terminologi 
innan man kan bekräfta texten som ett original. 

            (Pettersson 2007, s.30) 
 
Den första punkten anser jag att jag uppfyllt genom att jag har 
använt mig av Englund och Sundins råd för hur man skriver 
bra texter på begriplig svenska. Där jag exempelvis har skrivit 
för läsaren och lättat upp informationen med en punktlista. 
Enligt Englund och Guldbrand är punktlistor ”[…] oslagbara 
när det gäller att presentera information på ett överskådligt sätt, 
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och de samspelar väl med skumläsningstekniken eftersom ögat 
får fäste vid varje punkt” (Englund & Guldbrand 2004, s.93f). 
Jag testade som sagt två olika texter i min första utprovning, en 
med punktlista och en utan, där alla föredrog texten med 
punktlista. Jag har strävat efter att låta budskapet om trygghet 
synas, att ha lagom långa meningar samt använda begripliga 
ord. Jag försökte även att skapa en relation till läsaren med ett 
personligt tilltal (Englund & Sundin 2004, s.49).  
 
Pettersson menar att det antagligen finns en passande stilguide 
tillgänglig för alla, det är dock upp till en själv att hitta dessa 
(Pettersson 2007, s.30). Jag menar att jag hittade en passande 
stilguide för min text genom mina stilanalyser där jag kom fram 
till att en personlig stil är att föredra. Jag har även gjort en 
helhetskoll på språk, skrivsätt och terminologi genom mina 
utprovningar. 
 
Verdana är standardvalet för typsnitt på Kommunfastighets 
webbsida och eftersom det är anpassat till webbtext har jag valt 
att behålla detta (Pettersson 2007, s.24). På skärm kan tecknen 
bli ganska lika varandra, särskilt i liten text, och då är luften och 
teckenbredden viktig. Verdana är särskilt lämpat för webbtext 
eftersom det finns lika mycket luft mellan tecknen, 
teckenformen är bred och teckenmellanrummet är ganska stort 
(Englund & Guldbrand 2004, s.142). Brödtexten sattes i 
Verdana med storleken 10 punkter och till huvudrubriken 
användes samma typsnitt i 12 punkter med fetstil. Jag har även 
använt vänsterställd text, allt enligt Englund och Guldbrands 
rekommendationer för webbtext (ibid. s.143). För att få ett 
lagom luftigt innehåll har jag begränsat radlängden till 55-65 
tecken per rad, delat upp texten i mindre stycken och haft 
blankrad för nytt stycke istället för indrag på första raden (ibid. 
s.159). Med dessa åtgärder behövde jag inte öka radavståndet 
med mer än ett par punkter (ibid. s.156). Informationen om 
trygghetsarbetet i texten kommer som sagt från min kvalitativa 
intervju, meningen om enkäter kommer dock från ett samtal 
med Marknadsansvarig på Kommunfastighet (Misiak 2010).   
 
Kommentarerna i mina utprovningar visade på att den nya 
versionen är tydlig, informativ och lätt att läsa. De menade 
också att den hade ett personligt tilltal och vände sig mot 
läsaren. Med detta resultat vågar jag påstå att min nya text 
uppfyller sitt syfte och att budskapet når fram. 
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3.1. Den nya trygghetstexten 
Texten finns även i sin helhet, hur den skulle kunna se ut på 
webbsidan i bilaga 8. 
 

Vi tar ansvar för en trygg framtid 

Vi på Kommunfastighet arbetar aktivt med trygghetsfrågor  

för att du ska kunna känna dig trygg. Vi genomför aktiviteter 

och åtgärder för att förbättra våra bostäder och bostads- 

områden. Detta är några exempel på vad vi har gjort hittills: 

 

 • Trygghetsvandringar med både vuxna och barn. 

 • Tillgänglighetsvandringar med äldre boende. 

 • Temakvällar med bland annat polisen, kvinnojouren 

     och tjejjouren. 

 • Evenemang som ”Hunden och hyresgästen” med  

    tipspromenad och hunduppvisning. 

 • Förbättrat belysning och provat ny teknik för  

    stolpbelysning utomhus. 

 • Börjat byta ut hönsnät i källarförråd mot säkrare  

       alternativ. 

 • Områdesutveckling, stadsplanering, informations- 

     möten och mycket mer…  

 

För att du ska få en möjlighet att berätta för oss var du  

känner dig otrygg så genomför vi enkätundersökningar med  

jämna mellanrum. Dina svar hjälper oss att planera var vi ska  

göra åtgärder, så att du kan känna dig trygg hos oss. 

 
 

3.2. Slutdiskussion 
Informationsdesign handlar i grund och botten om huruvida 
budskapet når fram eller inte. Därför kändes det självklart för 
mig att göra utprovningar på texten. Jag hade inte kunnat påstå 
att mitt budskap har gått fram utan att genomföra en 
utprovning. En svårighet var att hitta utprovningspersoner som 
jag inte känner och som är en del av målgruppen. Det bästa 
hade varit att utprova på Kommunfastighets befintliga 
hyresgäster, det fanns dock inte tid till att organisera det. 
Urvalet av utprovningspersoner som baserades på vissa 
kriterier gav mig ändå personer som tillhör Kommunfastighets 
målgrupp. 
 
Tanken har slagit mig att det kanske hade varit bra att göra en 
utprovning på den befintliga texten som ett komplement till 
textanalysen. Jag är dock osäker på om jag hade fått ut så 
mycket av det med tanke på att texten är väldigt kort. Det hade 
dock varit intressant att se vad folk har för åsikter om texten. 
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En annan tanke som dök upp under arbetets gång var huruvida 
jag skulle utforma ett komplement till min nya text för de 
personer som har lässvårigheter. Detta kunde ha varit en 
särskilt lättläst text. Eller en text på engelska för de med en 
annan nationalitet, då en webbsida på engelska enligt 
Kommunfastighet är deras lösning på det problemet. Jag ställer 
mig frågande till huruvida en text på engelska kommer att 
underlätta för alla invandrare. Jag är inte så säker på att alla 
invandrare har goda engelska kunskaper. Särskilt lättlästa texter 
på svenska kanske hade varit den rätta vägen att gå. Om 
exempelvis invandrare inte kan engelska så är det ändå svenska 
de kommer att få lära sig i första hand, och då hjälper en text 
på engelska inte alls. Sedan kan man fundera över om de nu 
nyligen har invandrat till Sverige, kommer de verkligen att söka 
information på Kommunfastighets webbsida? Det finns förstås 
en grupp människor som har lässvårigheter och inte är från ett 
annat land, exempelvis personer med funktionshinder. Det 
finns en hel teori kring lättläst och hur sådana texter ska 
utformas. Det fanns inte plats för detta inom ramarna för mitt 
projekt. Men man skulle alltså kunna arbeta vidare med detta 
och ta fram lättlästa texter som ett komplement till all viktig 
information på webbsidan. Ytterligare ett sätt att gå vidare 
skulle kunna vara att göra djupintervjuer och enkäter med 
kommunfastighets hyresgäster för att reda ut exakt vilken typ 
av information de vill ha.  
 

 

3.3. Källkritik 
Handböckerna som jag har använt till trygghetstexten är från år 
2004, vilket inte är särskilt längesedan. Men med tanke på hur 
snabbt internet utvecklas så är sex år ganska mycket. Jag tror 
ändå att de tips och riktlinjer som finns i dessa böcker 
fortfarande fungerar, om inte annat så har mina utprovningar 
visat på att det är så. 
 
Det var svårt att hitta passande litteratur till mina utprovningar. 
Det mesta handlar om så kallade användbarhetstest där man 
provar ut hur hela webbplatser fungerar. Jag har dock förstått 
att utprovningar ofta handlar om att anpassa dem efter vad 
syftet med utprovningen är. Jag tyckte att det gick ganska bra 
att anpassa litteraturen om användartester till mina 
utprovningar eftersom det handlar om samma medium. Jag 
kunde till exempel använda mig av checklistan i Klarspråk på 
nätet (2004) då de hade en separat sådan för just webbtext.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Kommunfastighets trygghetstext 
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Bilaga 2: Mimers trygghetstext 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 
Arbete med trygghetsfrågor 
Skriftligt material 
Bostadsområden 
Målgrupp 
Genomförda undersökningar 
Stadsplanering 
Samarbeten 

 

Bilaga 4: Sammanfattning av intervju 
 
Annette Fjeldstad jobbar med integrations- och trygghetsfrågor 
i Kommunfastighets bostadsområden. Deras trygghetsarbete 
handlar bland annat om att byta ut hönsnäten i källarförråd till 
säkrare alternativ, förbättra belysning och prova ny teknik för 
stolpbelysning utomhus. De samarbetar med kommunen och 
hyresgästföreningen, ibland även unga örnar. 
 
Kommunfastighet har haft trygghetsvandringar, nattvandringar 
och tillgänglighetsvandringar. När det gäller tillgängligheten har 
äldre boende fått vandra runt tillsammans med personal och 
tittat på vilka åtgärder som kan tas i området för att underlätta 
för dem. De gick i grupper och tittade på tvättstugor, gropar i 
asfalten, höga trösklar och annat som kan ställa till problem. 
En annan form av trygghet är den sociala biten. De har bjudit 
in till kvällar där man fått möjlighet att prata om trygghet och 
säkerhet. De har även haft en studiecirkel med temat ”Att våga 
leva livet” som bland annat skulle hjälpa äldre människor att 
känna sig trygga och att våga röra sig utomhus. En temakväll 
kom polisen, kvinnojouren och tjejjouren på besök och 
berättade om sitt arbete och vad de kan hjälpa till med. 
På bostadsmötena brukar Kommunfastighet berätta vad de har 
gjort för att öka tryggheten och säkerheten. De arbetar även 
med brandsäkerhet och har numera brandinformation 
anpassad till barn. De har även haft trygghetsvandringar ur 
barns perspektiv. Hur ser världen ut om man är en meter 
kortare? Barnen fick exempelvis berätta var någonstans det 
kändes läskigt att gå. 
 
De har haft ett jippo som kallades ”Hunden och hyresgästen” 
då man bland annat hade tipspromenad och hunduppvisning. 
Det var ett sätt för hundägare och andra nyfikna i området att 
mötas. Detta gjordes även för att förebygga rädsla för 
exempelvis kamphundar. 
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Kommunfastighet har ett seniorboende med mycket aktiviteter 
för de äldre. De har en egen lokal som de träffas i och umgås. 
Sedan så har de bytt telefonlistor så att de kan ringa varandra 
om de exempelvis blir sjuka. Det inger en trygghet eftersom 
många bor ensamma. Kommunfastighet besöker 
seniorboendet två gånger om året för grillning och andra 
aktiviteter. 
 
Kommunfastighet organiserar dessutom alla möjliga andra 
sorters möten som går ut på att grannar ska kunna mötas för 
att få en ökad gemenskap. De arbetar med områdesutveckling 
och strävar efter att få så mycket folk i rörelse som möjligt. 
Stadsplanering är en annan del av arbetet där man arbetar med 
exempelvis färgglada entréer och säkra vägar. I samarbete med 
stadsbyggnadsförvaltningen funderar man över gator och vad 
som fungerar bäst och blir tryggast. Det kan också handla om 
större arbeten som exempelvis att öppna upp en väg med 
körförbud, som många kör på trots förbudet. 
 
Kommunfastighet har lägenheter som är från ett upp till åtta 
rum och kök. De har dock flest treor och fyror. Deras största 
målgrupp är barnfamiljer men de har även ungdomar och äldre 
som kunder, samt personer med många olika nationaliteter. En 
annan sak de jobbar mycket med är hantering av störningar. 
Om till exempel grannar spelar för hög musik, eller att någon 
skriker och bråkar arbetar de för att snabbt få tyst på det. 
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Bilaga 5: Textförslag till utprovning 1 
 
Exempel 1 
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Exempel 2 

 

Bilaga 6: Frågor till utprovning 1 
 
- Framgår syftet och huvudbudskapet med texten? 
- Har texten en logisk titel? 
- Är innehållet relevant? 
- Har texten en logisk struktur? 
- Har texten en lagom nivå på språket? 
- Har texten en lagom nivå på stilen? 
- Är texten lätt att läsa?  
- Saknar du någon information? 
- Har du några övriga kommentarer? 
- Vilken av dessa två förslag föredrar du och varför? 
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Bilaga 7: Frågor till utprovning 2 
 
- Är texten lätt att läsa? 
- Är raderna lagom långa? 
- Har texten lagom storlek? 
- Är texten uppställd på ett lämpligt sätt?  
 (t.ex. punktlista, styckeindelning, underrubriker) 
- Är språket personligt eller formellt? 
- Är tonen och den språkliga stilen enhetlig? 
- Är rubriken informativ? 
- Är innehållet tillräckligt för att man ska förstå 
 sammanhanget? 
- Är meningar och ord enkla, korta och rakt på sak? 
- Har du några övriga kommentarer? 
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Bilaga 8: Den färdiga webbtexten 

 

 

 

 


