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Förord 
Innan ni läser min rapport vill jag börja med att tacka alla som jag har fått möjligheten att 

träffa genom hela min arbetsprocess. Det har varit spännande att få höra Östersunds 

kommuns perspektiv på en oväntad krissituation. Jag har fått träffat väldigt trevliga och 

hjälpsamma mellanstadieelever och lärare. Sist men inte minst vill jag tacka mina nära och 

kära som har stöttat mig i mitt examensarbete och trott på mig i alla lägen. 
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Sammanfattning 
I Sverige kan det ske oväntade krissituationer. Hösten 2010 drabbades flera tusen invånare i 

Östersunds kommun av att det lokala dricksvattnet förorenats av parasiten 

cryptosporidium. Östersunds kommun hade ingen tidigare erfarenhet av en sådan 

omfattande händelse. Några månader senare skedde ett liknande fall i Skellefteå. Vid en 

sådan krissituation är informationen till invånarna en avgörande faktor för antalet smittade. 

Personer som inte får ta del av all viktig samhällsinformation, missar lätt hur de ska hantera 

sin vardag för att slippa bli sjuk av parasiten. 

 

Idag är det en brist på lättlästa texter från kommuner gentemot yngre målgrupper. Yngre 

målgrupper har inte fått samma tillgång till viktig samhällsinformation som personer som 

vanligtvis läser standardsvenska. 

 

Jag har utifrån insamlad data utformat en tilltalande och lättläst broschyr om parasiten 

cryptosporidium för mellanstadieelever. Syfte har varit att sammanfatta det allra viktigaste 

som målgruppen måste veta vid en sådan krissituation. Broschyren är till alla Sveriges 

kommuner, som i sin tur kan dela ut den i tryckt format på grundskolor. Målgruppen ska få 

möjlighet att bära med sig informationen var de än går och enkelt återkomma till innehållet. 

Broschyren kan bidra till att fler vet hur en krissituation med parasiten cryptosporidium ska 

hanteras. På så sätt kan antalet smittade personer minska inför framtida situationer. 

 

 

Nyckord:  
Krissituation, Cryptosporidium, lättläst, tillgänglighet, informationsdesign, tilltalande, broschyr 
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1.0 Inledning 
I detta kapitel redogör jag min utgångspunkt för mitt examensarbete. Här presenterar jag bakgrund, problem, syfte, 

frågeställningar, avgränsning och målgrupp. Dessutom förklarar jag mitt personliga mål med examensarbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Akademin för Innovation, design och teknik presenterade flöden och processer som årets tema 

för examensarbete vårterminen 2011, på Mälardalens högskola. Under mina tre år på 

Informationsdesignprogrammet växte ett stort intresse fram för gestaltning av information 

till yngre målgrupper. När jag var med om en ovanlig och omfattande krissituation förra 

året, fann jag ett informationsproblem som behövde förbättras. Krissituationen bestod av 

att parasiten cryptosporidium upptäcktes i det lokala dricksvattnet. Under hela 

händelseförloppet var samhällsinformation till invånarna en viktig del i kommunens arbete. 

Trots det upptäckte jag en svår tillgång till lättläst information om parasiten. Jag fann 

intresset i att undersöka ungas synpunkter på den krisinformation som de fått ta del av i 

skolan. Årets tema fick vi studenter vinkla i princip hur vi ville, så jag valde att fokusera på 

en förbättrad tillgång och ett anpassat läsflöde i samhällsinformation. 

 

Jag börjar med att berätta om krissituationen, eftersom alla inte känner till händelsen eller 

har personliga erfarenheter från den. Ett tjugotal rapporter om sjukdomsfall med parasiten 

cryptosporidium kom in under november månad till Smittskyddsenheten i Jämtlands län. 

Till slut behövdes det göras en utredning kring rapporterna. Den 26 november 2010, gick 

kommunen ut till invånarna med att dricksvattnet befaras innehålla parasiten 

cryptosporidium. Kommunen bad invånarna att koka vattnet i minst en minut innan de 

drack det. Anmälningarna om smittade personer ökade med tiden och fler stannade hemma 

från både skola och arbete. Vissa personer blev så pass sjuka att de blev tvungna att söka 

upp sjukhus.  

 

Tarmparasiten crytosporidium var anledningen till att invånarna som druckit vattnet fått 

magsmärtor, huvudvärk, diarré och feber. Det visade sig vara en avloppsledning som var 

felkopplad till dricksvattnet. Uppskattningsvis var det 12 000 personer som smittades i 

Östersund av parasiten. Invånarna fick koka sitt dricksvatten eller köpa rent vatten i 

butiker, från november 2010 till februari 2011. 

 

Vid ett senare tillfälle skedde ett ytterligare omfattande fall av parasiten cryptosporidium i 

Sverige. Den 19 april 2011 uppmanade Skellefteå kommun sina invånare att koka 

dricksvattnet, eftersom ovanligt många personer blivit sjuka. Dessa händelser i Sverige visar 

på hur viktigt det är med tydlig samhällsinformation, för att i god tid förbereda invånarna 

på en stor omställning. Skellefteå kommun fick ta del av Östersunds kommuns tips, råd 

och erfarenheter, för att i sitt område kunna informera sina invånare. 
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En krissituation i samhället då parasiten cryptosporidium är inblandad kan ske när som 

helst och i flera kommuner. Eftersom det är en nylig händelse i Östersund och i övrigt en 

ovanlighet i Sverige, vill jag passa på att gestalta användbar information inför framtiden. 

Alla Sveriges kommuner ska kunna ta del av denna förberedande information. Jag arbetar 

med examensarbetet individuellt, med akademin för Innovation, design och teknik som 

uppdragsgivare.  

 

1.2 Problemformulering 

Krissituationen då parasiten cryptosporidium upptäcktes i Östersunds dricksvatten var 

oväntad och omfattande för Östersunds kommun. Det betyder att det fanns brist på 

erfarenhet och informationsmaterial att använda till invånarna. En sådan här omfattande 

händelse är en ovanlig förekomst i Sverige och troligtvis något som andra kommuner helst 

vill slippa hantera.  

 

Enligt Smittskyddsinstitutet blev 3,5 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 10-14 år 

smittade av cryptosporidium under året 2010. Fler unga hade kunnat slippa bli sjuka av 

parasiten, om de fått information i tid eller haft mer tillgång till kunskap inom ämnet. 

Anledningen till att så många unga blev sjuka kan bero på brist av information, ointresse 

för ämnet, oerfarenhet eller glömska. Vid en sådan här händelse är lättläst och 

sammanfattande material inom ämnet både svåråtkomligt och ibland obefintligt, både i 

tryck och på webb. Om unga inte har tillgång eller äger en dator är det desto svårare att 

finna lättläst information. Det är svårt att över huvudtaget hitta lättläst information från 

kommuner (Läs 2.1 Tidigare forskning)  

 

1.3 Syfte och egen målsättning 

Syftet med mitt examensarbete är att förbättra information som ges ut av kommuner till 

mellanstadieskolor vid krissituationer, specifikt om parasiten cryptosporidium befaras 

smitta invånare. Informationen kommer att belysa vad som är viktigast att eleverna vet vid 

en sådan här krissituation. Mitt mål är att skapa ett lättläst informationsmaterial i tryck, som 

ska innehålla den information som de behöver veta. Materialet ska på alla sätt och vis vara 

anpassat för en yngre målgrupp. Unga ska få möjligheten att bära med sig 

informationsmaterialet var de än går, för att öka tillgängligheten till informationen. 

Informationen om parasiten cryptosporidium ska sammanfattningsvis bli mer lättillgänglig, 

tilltalande och förståelig. Materialet kommer inte att vara anpassat till specifikt en kommun, 

utan kommer att vara användbar i flera. Detta för att så många mellanstadieelever som 

möjligt ska få ta del av informationen. 

 

Min egen målsättning är att utvecklas kring gestaltning av samhällsinformation för yngre 

målgrupper och fördjupa mig inom mitt eget område informationsdesign. I en sammansatt 

gestaltning vill jag visa mina kunskaper inom både text, bild och form, för att visa min 

mångsidighet. Jag vill vara en hjälp för de yngre målgrupperna, i syfte att dem ska få vara 

mer förberedda och delaktiga i krissituationer i samhället. 
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1.4 Frågeställningar 

Vad kan teorier inom lättläst informationsdesign tillföra för att förbättra kommunens 

information om parasiten cryptosporidium till mellanstadieelever? 

 

Hur kan informationen om parasiten gestaltas med text, bild och form på ett intressant, 

lättillgängligt och lättförståeligt sätt? 

 

1.5 Avgränsning och förtydliganden 

Fokus i mitt arbete har varit att studera hur målgruppen mellanstadieelever i Östersunds 

kommun har upplevt krissituationen när parasiten fanns i dricksvattnet. Jag har valt att ta 

reda på vad målgruppen har fått för lättläst information från sin skola, eftersom de dagligen 

inhämtar kunskap därifrån. För att inte göra mitt examensarbete allt för omfattande, 

undviker jag att undersöka vad familj och andra informationskällor har informerat 

målgruppen. Informationsmaterialet är planerat att främst användas i tryckt material och 

ges ut i undervisningsmiljö. På så sätt kan ungdomar som inte har daglig tillgång till dator få 

möjligheten att ta med sig materialet var de än går. Jag kommer att undvika att prata med 

lärare kring vad de har berättat för eleverna, för att i första hand tolka elevernas 

uppfattning av situationen och informationen. 

 

Med tanke på att jag tar examen i informationsdesign utan en specifik inriktning, har jag 

valt att målgruppsanpassa både text, bild och form i en helhet. Jag går därför inte in på 

djupet kring en specifik del. Målet är att skapa en färdig trycksak, som kommuner kan ta del 

av så snart som möjligt. Jag gör inga djupa jämförelser med Östersunds kommuns lättlästa 

texter, utan använder endast deras fakta som underlag till min egen text. Jag låter 

informatörer på kommunen få följa min gestaltningsprocess, för att få deras synpunkter på 

innehållet. Det är viktigt att allt i materialet blir korrekt. Jag mäter eller analyserar inte 

kommunikationsprocessen mellan kommun och målgrupp, eftersom det kan bli för 

omfattande och svårt. I min undersökning analyserar jag målgruppens upplevelse av 

läslighet, läsbarhet, läsvärde och deras åsikter kring helheten av mitt informationsmaterial. 

 

1.6 Målgrupp 

Informationsmaterialet är tänkt för ungdomar mellan 10 till 12 år. Dessa åldrar går 

vanligtvis i mellanstadiet, på grundskola och läser lättlästa texter. En del unga har inte alltid 

tillgång till dator, och då behövs andra resurser till viktig samhällsinformation. Jag vill 

försäkra mig om att informationen om parasiten blir begriplig, intressant och lättillgänglig 

för de flesta mellanstadieelever, med eller utan dator. 

 

I boken Lättläst – så funkar det (2007) förklarar författaren Maria Sundin att ”Lättlästa texter 

bidrar till att fler kan delta i det offentliga samtalet.” (s.13) Målgruppen kan med mer 

tillgång och kunskap inom krissituationer, delta aktivt i samhällsdiskussioner. Diskussioner 

leder till ökad lärdom inför framtida krissituationer. 
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1.7 Begreppsbeskrivning 

Dessa begrepp nedan kopplas till informationsdesign. Eftersom mitt arbete kommer att 

belysa både text, bild och form, använder jag begreppen som nyckelord i min rapport. 

Begreppen är nödvändiga för att gestalta information på bästa sätt till målgruppen – både 

genom det innehållsmässiga och utseendemässiga. 

 

Lättillgänglig – information som är lätt att återkomma till 

Tilltalande – något att vilja återkomma till och behålla 

Läsvärde – det som är intressant att läsa för målgruppen 

Läsbarhet – möjlighet att tolka och förstå texten (t.ex. ordval, innehåll, nivå, kontext, 

bakgrundsljus, textsammanhang, meningslängd, rubriker, radfall, meningsbyggnad) 

Läslighet – teknisk kvalitet (t.ex. typografi, formgivning, tryckkvalitet) 

2.0 Teori 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning inom informationsdesign och som jag kopplar till min egen forskning. Här 

redovisas även de teorier som har bidragit till mina gestaltningsidéer och förståelse för vad som behöver tillämpas.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Det finns en mängd forskning kring hur barn och ungdomar lockas och tilltalas till läsning. 

Genom att ta del av andras forskningsteorier inom ämnet kan jag med mer trovärdighet 

grundlägga mina egna teorier. I forskningsrapporten ”Children’s and Young People’s 

Reading Habits and Preferences” (2005) har forskarna Christina Clark och Amelia Foster 

som syfte att utforska varför vissa elever väljer att läsa och andra inte. I undersökningen tar 

de reda på barns och ungdomars läsbeteenden, genom att dela ut flera frågeformulär på 

skolor. Enligt resultaten av undersökningen är det viktigt för många låg- och 

mellanstadielever att information gestaltas på ett intressant sätt, gärna med mycket bilder:  

 

 Both groups indicated that they would read more if they had more time and  if they 

 enjoyed it more. A greater proportion of pupils receiving FSMs stated that they 

 would read more if books had more pictures, if someone read aloud to them, if 

 libraries were closer and if their family encouraged them more.  

 (Clark & Foster, 2005, s.4) 

 

I forskningsrapporten ”Informationssystem för krishantering” (2008) av Josefin Karlsson 

undersöks värdet i kommunens arbetssätt och kommunikation gentemot invånare – hur 

information förmedlas och vikten i samarbetet med andra myndigheter. Enligt Karlssons 

undersökning är det kommunens arbetssätt som avgör hur invånare uppfattar 

samhällsinformationen. Kommunen kommunicerar till invånarna genom utvalda resurser, 

såsom olika medier. Dessa resurser är avgörande faktorer om invånarna känner trygghet 

eller inte. Karlsson beskriver krisinformationens betydelse: ”Efterfrågan på information 

ökar drastiskt i den akuta fasen, det vill säga den fas då krisen är ett faktum. Därför är det 

viktigt att informationen som förmedlas i det här läget är ”sann, lättillgänglig, entydig och 

samordnad” (Karlsson, 2008, s.4) 
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I boken Lättläst (2007) beskrivs kommuners brist på lättläst information (Sundin, s.233) 

Sundin berättar om att nyhetstidningen Sesam gjort ett reportage 2006 och granskat elva 

kommuner som erbjudit lättläst information. Kommunerna som erbjöd lättläst hade stora 

brister i sina texter. Sesams undersökning byggde också på att: ”Bara det att så få av landets 

290 kommuner över huvud taget har information på lättläst är värt att notera.” (s.233) 

Forskningen visar på att fler lättlästa texter behövs framställas till kommuner, så att fler 

unga kan känna trygghet och delaktighet i samhället. 

 

2.2 Semiotik 

Semiotik kan användas i sammanhang där krisinformation är nödvändigt: ”För att kunna 

förmedla och dela med oss av vår kunskap, våra idéer, insikter och varningar behöver vi 

uttrycksmedel, tecken.” (Bergström, 2009, s.286) Bo Bergström, författare med fil kand 

examen inom konstvetenskap och pedagogik, beskriver vidare på samma sida att: ”Tecknet 

består av uttryck (visar något) och innehåll (betyder något) och kan brytas ned i följande 

delar: Ikon, Index, Symbol” (Bergström, s.286, 2009) Semiotik kan vara användbart i mitt 

informationsmaterial för att förtydliga och förklara texten. 

 

2.2.1 Piktogram 

Ett så kallat piktogram är en symbol och är en del av semiotiken. Vi människor bestämmer 

att en symbol ska betyda något. Östersunds kommun använde ett piktogram när de 

varnade invånarna för vad som hänt. Piktogrammet fanns bland annat på 

informationsaffischer. Affischerna sattes upp på anslagstavlor i bland annat skolor under 

krissituationen, då parasiten fortfarande fanns i dricksvattnet. Intill piktogrammet 

informerades det textligt om att det kommunala dricksvattnet innehöll cryptosporidium. 

Piktogrammet visar på en kopp som blir fylld med vatten under en kran, med ett 

förbudsmärke om att kranvattnet inte fick drickas. Jag kommer att använda mig av 

kommunens piktogram i mitt informationsmaterial, för att tydligt informera kring förbudet. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Piktogrammet som Östersunds kommun använde 

 
I boken Bildens tysta budskap (2009) skriver författaren Yvonne Eriksson att: ”Man behöver 

ha tillgång till någon form av kontext eller tidigare erfarenhet som innebär att bilden blir 

möjlig att tolka.” (Eriksson, 2009, s.39) Genom att placera piktogrammet tillsammans med 

tillhörande förklaring, visar jag i vilket sammanhang den kan användas. På så sätt lär sig 

målgruppen piktogrammets budskap och kan vid framtida krissituationer känna igen den. 
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2.2.2 Bilder 

På Östersunds kommuns hemsida fanns inga bilder som förklarade eller instruerade de 

lättlästa texterna om parasiten. Författaren Sundin (2007) skriver att man i samband med 

lättlästa texter ska låta bilder förstärka innehållet (s.179). Sundin skriver även att ”varken 

bilder eller text ska innehålla för mycket detaljer” (2007, s.179) Sundins teorier uppfattas 

som trovärdiga och något som jag vill till min egen gestaltning. 

 

Författaren Eriksson (2009) har en teori kring bilders betydelse för minnet: ”Bilder 

underlättar för människor att komma ihåg eftersom de ger yttre form åt föreställningar och 

därmed inte belastar minnet i samma utsträckning som mentala bilder, det vill säga 

föreställningar man skapar sig då man läser en text eller hör någon berätta.” (s.158) 

Avsaknaden av informativa bilder kan ha bidragit till att målgruppen inte minns särskild 

information som de fått veta av vid krissituationen. 

 

Pettersson (2002) skriver att:”Illustrations can also be used to break up longer blocks of 

texts and make the pages more appealing.” (s.108) På samma sida berättar han att bilder 

kan vara en kompensation för personer som har svårt för att läsa, för att läsaren bättre ska 

förstå, lära sig och minnas saker (Pettersson, 2002, s.108) 

 

Eriksson har teorier kring bildtexters betydelse: ”Idag förutsätts, som tidigare nämnts, att 

elever på egen hand ska kunna tolka bilderna och ytterst få anvisningar förkommer i 

läroböcker som anger hur och när bilden ska läsas. Även om bilder på många sätt kan vara 

tydligt framställda blir det ett problem när eleven ska förklara bildens innehåll.” (Bildens 

tysta budskap, 2009, s.159) Genom att ha en förklarande bildtext bredvid bilder behöver 

inte målgruppen ta onödig tid till att tolka dem, speciellt när det handlar om att ta till sig 

information så fort som möjligt. Dessutom kan bilderna tolkas på helt fel sätt om inte 

bildtexter förklarar bilderna. Pettersson (2002) stödjer teorin kring bildtexters värde 

tillsammans med bilder, eftersom bilder utan text ofta är tvetydiga och de då kan behöva en 

beskrivning:  

 

 A picture without a caption or legend has a limited informational value. A picture 

 is usually too ambiguous on it’s own. A picture legend must describe the picture and 

 guide the reader to the interpretation that the information designer wanted to 

 convey to the reader. (Petterson, 2002, s.191) 

  

I mitt gestaltningsarbete tillämpar jag författarnas teorier kring bilder och bildtexter, för att 

underlätta läsningen för målgruppen. 

 

2.3 Kommunikation 

Krissituationen med parasiten cryptosporidium var enligt Sylvia Nord, pressinformatör på 

kommunen, både oväntad, krävande och chockerande (Läs 3.2 Metoder) Det blev en 

process att i månader bemästra, i syfte konstant informera och uppdatera invånarna.  

Författarna Kraft och Strandberg, kommunikationsdirektör och kommunikationskonsult 

beskriver krishantering av offentlig sektor: ”Verksamheten slutar att fungera och hela 
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organisationens fokus blir bara KRISEN! Ändå handlar hela cirkusen i princip inte om 

något annat än att bemästra kommunikationen.” (Samhällskommunikation, 2006, s.121) I 

situationen då parasiten upptäcktes flyttades andra kommunprojekt fram i tiden, på grund 

av att all fokus lades på att gestalta krisinformation. Hade kommunen förberett material, 

hade troligtvis andra projekt inte behövt skjutas upp lika mycket. Eftersom kommuner i 

Sverige känner till händelsen i Östersund och Skellefteå, är det viktigt att alla kommuner 

förbereder lättläst information inför framtiden. 

 

Kraft och Strandberg beskriver myndigheters arbete under en kris: ”ändå avsätts inte tid 

eller resurser när det väl händer, utan frågan blir som i de flesta andra situationer mest 

något som skapar irritation.” (Kraft m.fl., 2006, s.121) Det kan skapas irritation bland unga 

om de inte får nog med lättläst information.  

 

 
Shannon & Weaver, Kommunikationsmodell (Fiske, 1990, s. 18) 

 
Jag har valt att belysa denna kommunikationsmodell, eftersom den visar det grundläggande 

problemet i att unga inte har tillgång till nog mycket lättläst information om parasiten 

cryptosporidium. Under krissituationen fick kommunen (sändaren) till uppgift att ge 

information så snabbt och tydligt som möjligt till mellanstadieeleverna (mottagarna). Men 

när varken kommunen eller målgruppen tidigare hade erfarenhet eller vetskap om en sådan 

krissituation, skapades ett ”brus” i kommunikationen. Bruset bestod av att mycket 

information var ny för unga, svår att få tag på och svårbegriplig. 

 

 

2.4 Grafisk formgivning 

Bo Bergström m.fl. skriver i boken Bild & form för informationsdesign (2004) att: ”Grafisk 

form handlar om att visuellt berätta och förmedla information, underhållning eller budskap 

av olika slag.” (s. 201) Vidare skriver författarna att grafisk form är ”ett medel för att 

förtydliga, förstärka och övertyga med.” (Bergström, 2004, s.201) Med grafisk form 

anpassas layout, typografi och hur helheten blir lättläst och estetiskt tilltalande (2004, s.201) 

Jag behöver använda mig av grafisk formgivning för att skapa ett tilltalande material för 

målgruppen. 

 

2.4.1 Färger 

Färger är en kommunikativ kraft som främst används för att ”Attrahera, Skapa stämning, 

Informera, Strukturera, Pedagogisera.” (Bergström, 2009, s.256) Dessa sätt att 

kommunicera är viktiga element som behövs för att fånga målgruppens intresse och 



12 
 

uppmärksamhet. Enligt Bergström är färg något som påverkar arbetsresultatet, om 

arbetstempot blir effektivt eller inte, och att ”det sägs att röda och orangea färger aktiverar 

hjärnan medan blågröna lugnar.” (Bergström, 2009, s. 256) Författaren Bruce-Mitford 

beskriver i sin bok Tecken & symboler i färg, färgers generella betydelse och inverkan på vår 

hjärna.(Bruce-Mitford, 1999, s.106) Enligt Bruce-Mitford är rött farans färg och 

anledningen till varför varningsmärken är röda (1999, s.106) Dessa färgteorier kan 

användas för att dela upp varje avsnitten i texten och skapa nyfikenhet för materialet. 

 

2.4.2 Trycksak 

Författarna Kaj Johansson m.fl. (2008) nämner i sin bok Grafisk kokbok att ”Det har 

betydelse för vilken typ av trycksak man ska göra, hur den utformas, vilka material man 

väljer och hur den ska nå användaren.” (s.19) Det är alltså innehållet och ändamålet som 

avgör vilken trycksak som fungerar är bäst. Trycksaker används för olika syften, exempelvis 

”för att informera, för att sälja, för att underhålla, för att förpacka” (Johansson m.fl., 2008, 

s.19) Johansson m.fl. ger förslag om att: ”Om man vill informera kanske man istället gör en 

tidning eller folder.” (Johansson m.fl., s.19, 2008) Om det kan behövas mycket text, kan det 

alternativt göras en broschyr, eftersom det är en slags förlängning av en folder. Jag har en 

teori om att när elever får hem ett papper med bara text, så kastas det fort i soporna och 

glöms bort. Anledningen till det bristande intresset kan vara att det både innehållsmässigt 

och utseendemässigt inte tilltalar en och därmed inte värd att spara. 

 

2.4.3 Form 

Formen i ett material är viktigt för att mottagaren ska orientera sig rätt och förstå ordningen av 

rubriker, bilder och andra element i ett informationsmaterial (Bergström, 2009, s.229) Inom 

formgivning finns det specifika lagar att anpassa sig till, så kallade gestaltningslagar. Bergström 

(2009) beskriver att gestaltlagarna bland annat består av närhetens lag, likhetens lag och 

slutenhetens lag.  

Närhetens lag säger ”att de former, som uppträder nära varandra, upplevs höra samman.” 

(Bergström, 2009, s.231) Likhetens lag ”påpekar att former som liknar varandra hör samman” 

(Bergström, 2009, s.231) Likheterna kan till exempel vara att typografi, vinjetter, ikoner och 

färger (Bergström, 2009, s.231) och hjälper mottagaren att hitta och känna igen sig. Slutenhetens 

lag avgränsar och visar ett slut på en viss information, med hjälp av exempelvis en ram eller 

färgplatta (s.231) Jag kommer i mitt arbete att använda dessa formprinciper, för att mitt material 

ska bli så tydligt som möjligt för min målgrupp. 

 

2.4.4 Layout 

Läslighet 

Författare Lars Melin skriver i sin bok Nyfiken på texten (2009) att: ”Texter har mycket att 

lära oss, men de kan också bjuda motstånd, förvirra och störa.” (s.17) Typografiskt sätt är 

det då vårt ansvar att lägga fokus på hur innehållet presenteras och inte på vad texten 

innehåller. Det är därför viktigt att den tekniska kvalitén, såsom typografi, formgivning och 

tryckkvalitet är anpassad med metoder för lättläst. 
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I Lättläst (2007) förklarar Sundin att huvudrubriker ska vara tydliga, för att fånga läsarens 

uppmärksamhet och ge läsaren en snabb uppfattning om vad innehållet handlar om 

(Sundin, 2007, s.100) Det är då lättare att vägleda dem genom texten. Enligt Sundin är 

korta meningar bra att tillämpa, eftersom läsaren annars lätt tappar bort sig i texten och 

måste börja om läsningen (2007, s.96).  

 

Sundin (2007) skriver att teckensnittet ska vara ett så vanligt som möjligt, eftersom läsare 

oftast läser bättre om de känner igen ett teckensnitt (s.142). Calibri är ett relativt nytt 

standardteckensnitt för brödtext i Microsoft Office 2007 och har ersatt det tidigare 

teckensnittet Times New Roman (Daily Pennsylvanian, 2007) Jag har därför en teori om att 

Calibri borde vara lika läsvänlig i löpande text som Times New Roman. Min teori bygger 

även på att min fokusgrupp (Läs 3.2.3 Fokusgrupp), ansåg att Calibri är ett mer behagligt 

teckensnitt än Times New Roman. 

 

För läsrytmen är 12-14 punkter en bekvämlig grad att läsa på papper (Sundin, 2007, s.142) 

När det gäller kontraster är svarta bokstäver mot vit bakgrund den skarpaste kontrasten för 

ögat (Sundin, 2007, s.142) och därmed en nyttig teori att utgå ifrån. Pettersson (2002) 

stödjer teorin om kontraster: ”The best combination is black text on white or yellow 

background”(s.204) 

 

Läsbarhet 

Läsbarhet syftar till de typografiska uttrycksmedel vi använder i en formgivning. Sundin 

(2007) har gjort en checklista för hur lättlästa texter enligt henne ska vara formulerade, där 

hon bland annat skriver att lättlästa texter helst ska vara förutsatta att läsaren inte har 

förkunskaper (s.146) Fackord eller allmänt svåra ord kan förvirra läsaren, vilket kan sluta 

med att de inte läser färdigt texten. (Sundin, 2007, s.147) Det är bättre att använda enkla 

ord, utan sammansättningar. Sundin skriver att det heller inte ska vara allt för mycket 

onödigt innehåll i informationen, utan som skribent är det viktigt hålla sig till 

kärnmeningarna, eftersom det annars kan bli för tungt att läsa för läsaren och att hålla reda 

på allt (Sundin, 2007, s.108) Om det ibland måste användas svåra ord ”kan du på ett enkelt 

sätt förklara ordet” (Sundin, 2007, s.135) 

 

Läsvärde 

Läsvärde är den grad av intresse som målgruppen anser om en text eller ett material i 

helhet. Intresset kan bero på hur lätt det är att hitta i ett material och om målgruppen får 

svar på sina frågor. Även layout och färger är en faktor till om läsaren tycker att det är 

informationen är motiverande. Läsvärdet är viktigt för mig att anpassa i 

informationsmaterial, eftersom att ett högt läsvärde kan innebära att målgruppen vill 

återkomma till materialet. Om målgruppen vill återkomma till mitt material får de mer 

repetition och lärdom om hur de ska hantera en krissituation. 
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2.5 Text 

Syftet med informationstexten är att förklara något rätt så komplicerat, för att lära 

målgruppen om något som de visste mindre om innan. 

 

2.5.1 Språk 

Ungdomar har idag fortfarande svårt att förstå den standardsvenska som vuxna är vana vid, 

särskilt i texter från bland annat myndigheter, så ”det är klokt att utgå från de kunskaper 

ungdomar har och det språk de är vana vid.” (Sundin, 2007, s. 167) Därför är det mer 

effektivt ”att överväga ett enklare språk i texter som riktar sig till ungdomar och unga 

vuxna.” (Sundin, 2007, s. 167)  

 

Jag som riktar mig till mellanstadieelever med en informationstext ska enligt Sundin (2007)  

tilltala dem med ”du”, för att de ska få känna sig som individer och inte som en abstrakt 

massa (s.247) 

 

2.5.2 Disposition 

Det finns flera textprinciper som avgör hur en läsare uppfattar information. Så därför är 

det viktigt för mig att använda en disposition som uppfattas som naturlig. Författaren 

Cassirer (2003) skriver att ”med disposition eller komposition betecknar vi den 

ordningsföljd i vilken en text är uppbyggd” (s.146) och avgör hur vi förstår innehållet. 

Enligt Cassirer avgör dispositionen om texten är ”klar eller rörig och spännande eller 

tråkig” (s.146) och även hur läsaren tolkar innehållet. Det är viktigt att själva 

huvudinformationen presenteras tidigt i texten, för att presentera vad den kommande 

texten handlar om och även locka till läsning. Syftet är att få ett bra läsflöde i en text, det vill 

säga att personen som läser inte ska behöva haka upp sig i texten eller störa sig på något.  

 

Jag kommer att använda en så kallad ”naturlig disposition” (Cassirer, 2003, s.150), då oftast 

få överraskningseffekter sker. Överraskningseffekter sker mer i kronologiska berättelser, 

för att medvetet skapa dramatik. I en logisk disposition ska jag presentera ”termer av orsak 

och verkan, fördelar gentemot nackdelar, problem och lösning, nutid och framtid” 

(Cassirer, 2003, s.150) för att både informera och instruera. 

 

2.6 Källkritik 

Jag anser att författarna till litteraturen som jag har använt i mitt forskningsarbete är 

trovärdiga. De flesta av författarna är verksamma inom de områdena som presenteras i 

deras litteratur, vilket ökar tilliten i deras teorier och resonemang. Litteraturen och de 

elektroniska källorna är till största delen utgivet under 2000-talet och uppfattas därför som 

nyliga och uppdaterade källor. Tidssambandet mellan krissituationerna med parasiten 

cryptosporidium och de publicerade nyheterna inom ämnet är nära inpå varandra. De 

muntliga källorna som använts i mitt forskningsarbete (Läs 3.1 Val av metoder) uppfattas 

som trovärdiga, eftersom informatören och eleverna detaljrikt har återberättat sina 

upplevelser av situationen. Eftersom de själv påverkades och befann sig i mitt i händelsen 

förra året, har de erfarenhet och färska minnen att återberätta. 
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3.0 Metod och empiri 
I detta kapitel presenterar jag de metoder som jag har använt i min undersökning och redovisar resultaten. 

Dessutom analyserar jag all insamlad data. 

 

3.1 Val av metoder 

Jag har valt att använda båda kvantitativa och kvalitativa metoder i mitt forskningsarbete, 

för insamling av data. Både kvantitativa och kvalitativa metoder tillför mitt arbete på olika 

sätt, beroende på vilken typ av data jag har velat få fram. Genom urval har jag bestämt vilka 

frågor som ska undersökas, i syfte att förstå grundproblemet bättre. När jag har utfört mina 

metoder har jag även tillämpat de tidigare presenterade teorierna, för att granska om de 

stämmer.  

 

Kvalitativa metoder använder jag för att få en helhetsbild av totalsituationen, eftersom det 

ger ”en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang (systemperspektiv)” (Holme 

& Solvang, 1997, s.79) Dessa metoder kan exempelvis vara intervjuer, fokusgrupper och 

observationer. Med kvantitativa metoder får jag som forskare fram siffror och statistik, 

genom ”mer formaliserade och strukturerade” (Holme& Solvang, 1991, s.14) frågor som är 

präglad av kontroll från mig som forskare. Kvantitativa metoder kan exempelvis vara 

enkätundersökningar.  

 

Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder är en fördel eftersom: ”Med detta 

kan vi också stärka tilliten till analysresultaten. När olika metoder leder till likartade 

analysresultat, är detta ett tydligt tecken på att resultaten inte är en följd av de speciella 

metodredskap vi använt oss av.” (Holme & Solvang, 1991, s.86) 

 

I mitt arbete har jag använt kvalitativa intervjuer, för att få en djupare förklaring och 

förståelse för kommunens arbete. Jag valde att göra en enkätundersökning i skolorna, för 

att procentuellt se hur stort behov det finns av lättläst och tillgänglig information. Genom 

att träffa en fokusgrupp vid två tillfällen, får jag tillfälle att sätta mig in i målgruppens 

vanor, behov och tankebanor. Jag har dessutom samlat in fakta och information från 

litteratur, forskningsrapporter och Internet. Syftet med mina metoder är att klargöra det 

grundläggande problemet, behovet och ta reda på hur problemet kan lösas. 

 

3.2 Insamlad data 

Litteratur 

Litteraturen har varit betydelsefull i mitt forskningsarbete, eftersom jag därifrån har hämtat 

många användbara teorier inom informationsdesign och målgruppsanpassning. Samtlig 

litteratur har gett mig stöd och insikt kring vilka resurser som behöver tillämpas i ett lättläst 

informationsmaterial. 
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Internet 

Jag har i de flesta fall inhämtat information om parasiten på Östersunds kommun och 

Smittskyddsinstitutets hemsida. Deras information om parasiten har uppfattats som den 

mest trovärdiga. Genom kommunens nyhetsarkiv har jag sett vad invånarna har haft 

tillgång till för information. Jag har även inhämtat statistik över procentuellt smittade inom 

min utvalda målgrupp. Dessutom har inhämtat och analyserat forskningsartiklar som 

kopplar till mitt eget forskningsarbete. Forskningsrapporterna har varit till stöd i mina och 

andra författares gestaltningsteorier. 

 

3.2.1 Kvalitativ intervju 

Jag kontaktade Sylvia Nord, pressinformatör på Östersund kommun, för att prata om hur 

kommunikationsarbetet och informationen såg ut mellan kommunen och skolor. Mitt syfte 

var att ta reda på hur dagens tillgång till lästlästa texter ser ut, för att analysera vad som 

eventuellt behövde förbättras. 

 

Jag hade två huvudfrågor till Sylvia, för att låta henne prata fritt från hennes perspektiv på 

händelsen. 

 

Frågorna 

– Hur såg informationen ut som var riktad till skolorna? 

– Hur såg kommunikationen ut mellan kommunen och grundskolorna? 

 

Frågorna som jag ställde till Sylvia var till största delen öppna frågor. Öppna frågor ”lägger 

bevisbördan på den du intervjuar och bäddar för citatvänliga svar som innehåller mer bilder 

och dramatik.”(Häger, 2007, s. 55) Frågorna kräver svar som utvecklar och förklarar. 

Öppna frågor består oftast av ”vad?” ”hur?” och ”varför?” (Häger, 2007, s.57) På så sätt 

fick jag djupare insikt i kommunikationsarbetet. 

 

Sylvia och jag träffades på Rådhuset i Östersund, där hon dagligen arbetar med 

information. Vid vår träff hänvisade Sylvia mig till Östersunds kommuns hemsida, 

eftersom all deras allmänna och externa information finns att hämta i nyhetsarkivet. Hon 

mejlade mig dokument på hur meddelandena från kommunen till skolorna såg ut. Det 

visade sig att det mesta av informationen var till lärare eller föräldrar, eftersom 

meddelandena inte var lättlästa.  
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Markerade exempel på att kommunens matinfo till grundskolorna inte var lättlästa 

 

Enligt Sylvia har kommunen inte gett interna anvisningar på hur parasitinformationen ska 

presenteras till eleverna. Hon berättade att kommunen heller inte ansvar för vad lärarna 

väljer att berätta för eleverna. Sylvia sa att lärarna själva ansvarar för att hämta information 

på kommunens hemsida, för att föra informationen vidare till eleverna. Jag frågade henne 

om hon tror att många elever känner till att Östersunds kommuns hemsida har lättlästa 

texter. Sylvia svarade att hon förmodar att många unga inte har så stor koll på hemsidan. 

Sylvia berättade att hon var glad över att jag ville hjälpa till att utforma ett sammanfattande 

och lättläst informationsmaterial. Enligt henne är det nödvändigt med mer information 

inom ämnet. 

 

3.2.2 Enkäter 

I boken Gruppobservationer (2002) förklaras det att fördelen med enkäter är ”att metoden är 

ekonomisk, ger standardiserade svar samt att forskaren som person inte påverkar i så hög 

grad.” (Einarsson & Hammar Chiriac, s. 29) Genom en enkätundersökning på två 

mellanstadieskolor, har jag fått se hur målgruppen har uppfattat informationen på olika 

platser i Östersund. Jag besökte en klass fyra och en klass fem på både Tavelbäcksskolan 

och Odenslundsskolan. Jag valde att dela ut enkäter i två olika årskurser för att se 

åldersskillnaden kring vad de minns från händelsen. Enkäten som jag delade ut till eleverna 

bestod av fem frågor (Se frågorna och resultaten i Bilaga 1) På ett A4-papper samlade jag 

frågor kring vad de minns från händelsen, om de fick med sig information på papper hem, 

vad de tyckte om informationen och om de besökt Östersunds kommuns hemsida. I det 

stora hela ville jag veta deras behov av information och synpunkter på den information 

som de fått, för att förstå deras situation. 
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Vid mina besök berättade jag till en början om mitt projekt, gick igenom frågorna och 

berättade att de är anonyma i min undersökning. Holme & Solvang (2008) skriver att 

anonymitet ”innebär vidare att vi i vårt arbete skyddar psykiskt och fysik integritet för den 

enskilde som bidrar med information.” (s.32) Enligt författarna är anonymitet en viktig och 

”grundläggande utgångspunkt för all form av samhällsforskning” (Holme & Solvang, 2008, 

s.32) 

 

 
Enkäter från min undersökning 

 

Det jag främst vill belysa från enkätresultaten är att det var få mellanstadieelever som hade 

besökt Östersunds kommuns hemsida för att läsa de lättlästa texterna om händelsen.  

 
 

Resultat från fråga 5: Har du varit inne på Östersunds kommuns hemsida för att läsa mer om parasiten 

och om händelsen? 
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Vissa elever hade inte fått ta med informationen hem från skolan. Resultatet visade stora 

skillnader mellan skolorna och åldrarna. 

 
 

Resultat från fråga 3 Fick du i skolan information på papper, som du kunde ta med dig hem? 

 

Troligtvis känner målgruppen inte till hemsidan eller har ett intresse av att besöka den. De 

flesta elever hade fått information om parasiten i skolan, men var och en hade delade 

meningar om vad de lärt sig. Det förkom även delade meningar om informationen som de 

fått från lärare. I de flesta fall lutade åsikterna mer åt det tråkiga hållet. Resultaten visar 

också på skillnader mellan skolorna, vilket betyder att eleverna inte fått ta del av exakt 

samma information. 

 

3.2.3 Fokusgrupp 

Fokusgrupper som metod förklaras i boken Gruppobservationer (2002): ”Metoden är en form 

av diskussionsbaserad gruppintervju i syfte att utröna människors erfarenheter eller åsikter 

kring vissa fokuserade frågeställningar som på förhand är bestämda av forskaren.” 

(Einarsson & Hammar Chiriac, s.31) Enligt författarna Einarsson m.fl. består gruppen 

”således av människor som har något gemensamt och deltagarna diskuterar utifrån ett 

fokus som anges av forskaren.” (Gruppobservationer, 2002, s.31) och där 

”diskussionsämnena är tydligt specificerade” (Gillham, 2008, s.97) Jag valde att träffa en 

fokusgrupp på sex elever i klass fyra, eftersom ”Antalet personer inblandade är oftast minst 

sex och högst tio; en grupp med färre en sex deltagare är svår att få igång, eftersom 

kvaliteten är ganska ’tunn’ när det gäller mängden ämnen som dyker upp och debatten som 

följer”(Gillham, 2008, s. 97)  

 

Jag valde specifikt att träffa en klass 4 för att lyssna till de yngsta mellanstadieeleverna. 

Anledningen var att jag ville försäkra mig om att språket blir förståligt för de flesta 

mellanstadieelever. Jag bad läraren i klass fyra att sätta ihop gruppen åt mig, med elever 

som frivilligt ville delta. Mitt mål med fokusgruppen var att inhämta elevernas åsikter kring 

form, färger, bilder, format, layout och text. 

 

Gruppen träffade jag vid två tillfällen, för att få ut så mycket som möjligt av deras åsikter 

kring vad de tycker om och är vana vid. På så sätt kan jag anpassa mitt material till 

målgruppen. Vid första tillfället träffade jag de sex eleverna för att diskutera 

informationsmaterialets yttre. Vid det andra tillfället fick de kommentera mina illustrationer 

och läsa mina texter. Jag bad dem att stryka under de ord och meningar som var svåra att 
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förstå. Deras kommentarer gav mig förståelse för de ord och meningar som behövde bytas 

ut eller vidare förklaras.  

 

Tillfälle 1 

Den 11 maj 2011 besökte jag min fokusgrupp. Vid vårt första tillfälle satte vi oss ned och 

diskuterade form, material, färger och bilder, för att anteckna deras åsikter och idéer. Först 

av allt visade jag fyra broscher i olika format, för att ta reda på vilken form som drog mest 

uppmärksamhet. Jag lät dem prata om vad de tyckte var positivt och negativt med var och 

en. Slutligen fick de alla välja en favorit och det blev brochyren i storlek 10x21cm, med 

motiveringen att: ”den är skön att hålla i och får plats i bakfickan och ryggsäcken”. 

Dessutom frågade jag gruppen om vad de tycker om för material. Jag visade på ett glättat 

papper och ett matt. Majoriteten valde matt, eftersom ”det annars blir alldeles för glansigt 

för ögonen”.  

 

När vi pratade om bilder visade jag tre olika typer av illustrationer från boken Illustrated 

Children’s Books (2009) och frågade vilken bild som mest likande de bilderna i deras 

skolböcker. Sedan fick de välja vilken typ av illustrationsstil de föredrog. Den ena 

illustrationen var mer detaljerad än den andra. Till slut valde de illustrationen som var 

lagom detaljerad (Se bilden nedan), eftersom ”den liknade illustrationerna i skolböckerna 

och var finast”. Jag valde att exemplifiera illustrationer från Illustrated Children’s Books (2009) 

för att den innehöll oändligt många olika typer av illustrationer för barn och ungdomar. 

Boken var för övrigt utsedd till bästa illustrerade barnboken 2010 av New York Times 

Book Rewiew. 

 

 
 

Illustrationen som eleverna valde som sin favorit, 

ur boken Illustrated Children’s Books (2009) 

 

 När vi pratade om färger visade jag två bilder från samma barnbok (McCorquodale m.fl., 

2009) – en färgstark med klara färger, och den andra med ljusa och naturnära färger. Alla 

föredrog den färgstarka bilden, eftersom den andra bilden med naturnära färger var 

”deppig och tråkig”. Därefter tog jag fram en informationsaffisch som kommunen 
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utformat och frågade om de kände till den. Syftet var att se om de hade uppmärksammat 

skolans anslagstavlor. Alla elever kände till den och berättade vad piktogrammet betydde. 

Sist av allt bad jag dem att skriva ner sina idéer och önskemål om vad de vill att ett lättläst 

informationsmaterial om cryptosporidium ska innehålla. Deras synpunkter är värdefulla, 

eftersom materialet är tänkt för dem. 

 

 
 

Diskussionsmaterialen som diskuterades vid första tillfället med fokusgruppen 

 

Broschyrerna som jag använde vid diskussionstillfället hämtade jag från Östersunds 

Turistbyrå: 

1. Kystrisveien – Travel Guide 2011 (10,9x14,5cm) 

2. Värmland (15x15cm) 

3. Norden ”Flytta, arbeta eller studera i Norden?” (10x21cm) 

4. Birka Sommarkurser (14,7x20,8cm) 

 

Tillfälle 2 
Den 18 maj 2011 besökte jag samma fokusgrupp för ett andra tillfälle, i syfte att inhämta 

deras synpunkter kring läslighet, läsbarhet och läsvärde. Jag valde att fokusera på dessa 

begrepp under detta tillfälle för att ta reda på hur målgruppens läsvanor, svårigheter och 

intressen för text är. När vi träffades i ett klassrum på deras skola fick gruppen ett varsitt 

kompendium som innehöll en lättläst informativ text om cryptosporidium som jag skrivit. 

Jag anpassade brödtexten i två olika teckensnitt, för att fråga dem vilket de trivdes bäst 

med. Teckensnitten var Times New Roman och Calibri. De ansåg att Calibri var lättare att 

läsa, eftersom den kändes ”skönare för ögonen”.  

 

När jag skrev texten utgick jag från det jag själv ansåg som lättläst, med hjälp av boken 

Lättläst (2007) av Sundin och fakta från kommunens hemsida. De fick möjlighet att läsa 

igenom texten och stryka under de ord eller meningar som de ansåg var obegripliga. Med 

deras hjälp kunde jag se vilka ord eller meningar som behövde utvecklas och tydliggöras. På 

så sätt fick jag riktlinjer kring hur texten kan revideras en ytterligare gång. Målet var att 

skapa en så tydlig text som möjligt. Efter deras kommenterar på texten diskuterade vi mina 
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illustrationer och bildtexter i kompendiet. Eleverna tyckte att illustrationerna var 

underhållande och ”förklarade texten på ett bra sätt”. Gruppen nämnde att bildtexterna 

som tillhörde mina illustrationer var ”tydliga och förklarade en del avsnitt i texten”. De 

korta styckena i texten gav eleverna möjlighet att sammanfatta varje del och på så sätt kom 

de ihåg innehållet bättre. 

 

 

3.3 Analys och tolkning av insamlad data 

Med hjälp av forskningsmetoderna har jag inhämtat användbar data. Utifrån all data har jag 

kunnat gå vidare i min gestaltningsprocess, med djupare förståelse för 

informationsproblemet och målgruppens behov. Dessutom har jag sett vad som eventuellt 

har fattats i tidigare informationsmaterial. 

Litteratur, forskningsrapporter och elektroniska källor har till mitt arbete bidragit till teorier 

kring vad målgruppen mellanstadieelever är vana vid och trivs med. Teorierna har varit 

användbara för att veta vilka resurser som behöver tillämpas i ett förståeligt 

informationsmaterial. När flera trovärdiga författare påstår och grundlägger samma teorier 

om yngre personers sätt att lära, kan jag med större trovärdighet själv tillämpa dessa. 

Den kvalitativa intervjun med pressinformatör Sylvia Nord gav mig djupare förståelse för 

den stora bristen på lättläst samhällsinformation om parasiten. Informationen som 

kommunen skickat till skolorna under krissituationen var till största delen riktad till lärare 

eller föräldrar. Detta betyder att målgruppen inte fick ett eget informationsmaterial från 

kommunen.  

Kommunens lättlästa texter om parasiten saknade förklarande bilder och bildtexter, vilket 

enligt forskningsteorier behövs, för att locka fler unga till läsning. Kommunens lättlästa 

texter visade sig även vara svåra att hitta på deras hemsida. Troligtvis kan den krångliga 

vägen till information vara en anledning till varför få unga har valt att inte besöka 

hemsidan. Eftersom att det är lärarnas ansvar att välja vad som ska berättas för 

mellanstadieeleverna, kan vissa delar ur informationen presenteras på olika sätt, från skola 

till skola. En del lärare kan missa att belysa viktiga delar av krisinformationen, eftersom 

informationen trots allt är utspridd på kommunens hemsida.  

Resultaten av enkäterna visar på att det finns ett behov av lättillgänglig och tilltalande 

information. Endast få av eleverna hade besökt Östersunds kommuns hemsida, vilket ger 

intryck av att många inte känner till vad kommunen erbjuder. Flera ansåg att informationen 

lutade mer åt det tråkiga hållet än det intressanta, vilket är ett tecken på att det behövs en 

förbättring i gestaltningen. Få hade fått ta med sig information hem på papper. Om fler 

hade fått ta med sig informationen hem, hade troligtvis fler kommit ihåg hur vattnet skulle 

hanteras.  

Fokusgruppens synpunkter och önskemål kring text, form, bild, material och layout har 

hjälpt mig att förstå vad målgruppen föredrar i ett informationsmaterial. På så sätt har jag 

kunnat utforma information som passar målgruppen bäst. 
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4.0 Gestaltningsprocess 
I detta kapitel förklarar jag min gestaltningsprocess. Jag sammanfattar målgruppens behov i ett 

informationsmaterial och berättar hur mina idéer vuxit fram. 

 

4.1 Behov 

Mellanstadielever har ett behov av ett sammanfattande informationsmaterial, som belyser 

det viktigaste att veta när en krissituation med cryptosporidium sker. De kan behöva bära 

med sig informationsmaterialet var de än går. Mellanstadieeleverna får då möjlighet att på 

ett enkelt sätt återkomma till informationen och framför allt minnas den. Dessutom är det 

viktigt för mellanstadieeleverna att informationen är lättläst och förståelig, med förklaringar 

på de ord som är svåra att förstå. Eleverna har ett behov av förklarande bilder eller 

illustrationer som underlättar läsningen, och som även instruerar hur de ska hantera sin 

vardag. De behöver ett material som är intressant, underhållande och som de anser är värt 

att behålla. 

 

4.2 Idégenerering och design 

Utifrån teorier, empiri, mina kunskaper inom informationsdesign och egna kreativa tankar 

har jag arbetat fram ett resultat. Jag har valt att utforma informationsmaterialet till en 

broschyr, eftersom en sådan är lätt att bära med sig och får plats i mellanstadieelevernas 

ryggsäckar och bakfickor. Broschyren ska vara i matt material, på grund av matt papper är 

mer ekonomiskt och som ökar läsbarheten (Johansson m.fl., 2008, s.296) Glättat papper 

kan enligt Johansson m.fl. orsaka störiga ljusreflexer. Till att börja med funderade jag kring 

vad texten borde belysa. Jag inhämtade fakta och information från Östersunds kommuns 

och Smittskyddsinstitutet hemsida. All fakta och information fick avgränsas och sorteras, 

eftersom lättlästa texter ofta är korta, koncisa och ska innehålla det mest väsentliga. Jag 

kom fram till att det är viktigt för målgruppen att veta vad parasiten är, hur målgruppen 

undviker parasiten, vad som kan hända om de blivit smittade och vad de ska göra om de 

blivit smittade. 

 

Jag har valt att tillföra egna illustrationer till materialet, för att försöka efterlikna de 

illustrationer som målgruppen är vana vid i skolböcker. Illustrationerna ska instruera, 

förklara och sammanfatta innehållet. De är även till för att underhålla och underlätta 

läsningen. Eftersom fokusgruppen föredrog färgstarka färger fick mina illustrationer 

innehålla mycket färg. Illustrationerna blev inte allt för detaljerade eftersom Sundin (2007, 

s.179) anser att personer som läser lättläst föredrar enkla bilder. Målgruppen kan bli 

förvirrad av för mycket detaljer i illustrationerna. Till illustrationerna tillförde jag bildtexter, 

för att tydligt förklara vad bilderna föreställer.  

 

Broschyren är inte anpassad till en specifik kommun, utan ska kunna användas i alla 

Sveriges kommuner. Den ska kunna ges ut till grundskolor, där lärarna i sin tur ger 

broschyren till eleverna. Alla i samma ålder borde få ta del av exakt samma information, för 

att försäkra att alla eleverna tagit del av samma viktiga information. 
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5.0 Resultat  
Här presenterar jag resultatet av min broschyr om parasiten cryptosporidium. 

 

5.1 Designelement i min gestaltning 

Här presenterar jag varje designelement i den slutgiltiga artefakten. 

Trycksak 

Gestaltning är en broschyr i tryck, så att informationen om parasiten lätt ska kunna tas med 

var överallt och på ett bekvämt sätt. Det ska gå snabbt att återkomma till 

krisinformationen. Målgruppen ska inte behöva samla på sig massor med olika papper som 

inte är sammanhängande. Här får målgruppen en gestaltning där den viktigaste 

informationen finns samlad på ett och samma ställe, som presenteras på ett intressant sätt. 

Format/Material 

Jag utgick ifrån min fokusgrupps åsikter kring bekväma format. De valde ett stående, smalt 

format (10x21cm), med motiveringen att den får plats i både bakfickan, i ryggsäcken och är 

bekväm att hålla i handen. Materialet ska vara matt, eftersom det är mer ekonomiskt och 

bättre för miljön. 

Bilder 

Broschyren innehåller egna illustrationer av bland annat ungdomar, både på tjejer och killar 

och i den ålder som målgruppen kan relatera till. Illustrationerna visar konkret visar vad 

som ska göras vid en sådan krissituation och lättar upp läsningen. Illustrationerna är enkla 

och skapade i den illustrationsstil som målgruppen är van vid. 

Symboler 

Symbolen som visar förbudet mot att dricka vattnet hjälper målgruppen att snabbt förstå 

vad som inte ska eller inte får göras. Dessutom blir symbolen något som målgruppen kan 

känna igen vid framtida krissituationer. 

Färger/Layout 

Broschyren innehåller klara och starka färger, vilket målgruppen föredrar och är van vid. 

Dessutom innehåller broschyren mycket luft och vita ytor, som förtydligar texten, 

underlättar läsningen och som samtidigt ger en allvarlig framtoning av att innehållet är 

viktigt att ta del av. 

Text 

Texten är på lättläst svenska för att målgruppen ska förstå innehållet, eftersom de är vana 

vid ett enklare språk. Innehållet är anpassat så att broschyren kan användas i de flesta 

kommuner i Sverige. 
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Typsnitt 

Rubrikerna är Arial Rounded Bold och brödtexten är Calbri. Målgruppen anser att dessa typsnitt är 

bekväma vid läsning.  

Disposition 

Innehållet i broschyren är i ordningen: Vad parasiten är, ord som kan tänkas vara svåra i texten, 

vad som ska göras för att slippa bli sjuk, vad som ska göras om man blivit sjuk och vad man i 

allmänhet kan göra med både okokt och kokat vatten. Dessutom visar jag fler ingångar till vidare 

information om krissituationen, genom att på baksidan ge som förslag att gå in på kommunens 

hemsida. 
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5.2 Broschyren 
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6.0 Slutdiskussion 
I detta kapitel återkopplar jag till mitt syfte och mina frågeställningar. Jag diskuterar över min arbetsprocess och det 

slutliga resultatet. Dessutom knyter jag ihop säcken genom att reflektera över mina egna målsättningar. 

 

6.1 Återkoppling och diskussion 

Det grundläggande syftet med mitt examensarbete var att förbättra information om 

parasiten cryptosporidium, så att mellanstadieelever över hela Sverige kan få bättre tillgång 

och lärdom inom ämnet. Målet var att informationen skulle bli förståelig och uppfattas som 

tilltalande, för att locka målgruppen till läsning. All viktig kunskap om parasiten skulle 

samlas och sammanfattas i ett och samma material, för att spara tid åt målgruppen. 

Målgruppen ska inför framtiden känna trygghet i att vara mer förberedd inför eventuellt 

kommande krissituationer.   

Utifrån mina inledande frågeställningar samlade jag in användbara och intressanta teorier 

inom text, bild och form. Dessa teorier hjälpte mig förstå vad målgruppen är vana vid i 

informationsmaterial. Genom mina möten med fokusgruppen fick jag möjlighet att 

diskutera teorierna och undersöka om de fungerade. Teorierna och fokusgruppens åsikter 

blev till slut ett stöd i mitt gestaltningsarbete av en broschyr. Mycket av min empiri bidrog 

till djupare förståelse för bristen på lättlästa texter från kommuner. Nu när broschyren är 

färdig känner jag en stolthet över att jag har uppnått mitt syfte. Min broschyr kan i 

framtiden vägleda många mellanstadieelever genom krissituationer med cryptosporidium. 

Förslagsvis kan broschyren även översättas till engelska eller andra språk, så att de unga i 

Sverige som inte har svenska som modersmål kan ta del av samma information. 

Jag har även uppnått mina personliga målsättningar med examensarbetet. Under min 

arbetsprocess har jag lärt mig mycket nytt kring gestaltning av information för yngre 

målgrupper. I arbetsprocessen har fått möjlighet att visa mina kunskaper och kreativitet 

inom informationsdesign, vilket har varit otroligt roligt och nyttigt. För att återkoppla till 

årets tema Flöden och processer, vill jag nämna att jag med all säkerhet har skapat en 

gestaltning som både förbättrar lösflödet för målgruppen och något som de snabbt kan 

återkomma till på grund av att den viktigaste informationen är samlad.  

Jag lärt mig mycket av mig själv på vägen och insett att hårt arbete ofta lönar sig. För alltid 

kommer jag att minnas vad en mellanstadieelev i min fokusgrupp sade till mig under vårt 

andra tillfälle: ”Kan inte du bli vår fröken? Du har sådan rolig humor och är så snäll som 

hjälper oss förstå mer om parasiten!” 
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8.0 Bilagor 
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Bilaga 2: Min informationstext om cryptosporidium 
 

 

Parasiten Cryptosporidium 

Lär dig om parasiten och vad du ska göra för att inte bli smittad eller om du har blivit 

smittad! 

 

Hej! 

Ibland händer det tråkiga överraskningar i samhället som inte är så vanliga. Då är det 

viktigt för dig att vara förberedd och veta vad som händer och vad du ska göra.  

 

Kanske har du hört om parasiten cryptosporidium förut, eller så är det något helt nytt 

för dig. Visste du att parasiten till exempel kan hamna i vattnet som du dagligen 

dricker? Läs vidare om parasiten och lär dig bra tips för att inte bli smittad. 

 

Ord och vad de betyder 

 

Parasit - en liten levande varelse som måste äta på en människa eller ett djur för att 
överleva 
 
Symbol - en bild som vi bestämt betyder något 
 
Temperatur - hur varmt eller kallt det är 
 
Kommun - en kommun tar hand om personer och området där du bor  
 

Vad är cryptosporidium? 

Cryptosporidium är en parasit som du får genom munnen. Parasiten fastnar i tarmen och blir 

till fler parasiter. Den kan smitta både människor och djur. Parasiten är ett så kallat urdjur, 

vilket betyder att den måste vara i en människa eller ett djur för att kunna överleva.  

 

Du kan inte dö av cryptosporidium, men om du mår väldigt dåligt ska du prata med en 

läkare. Cryptosporidium finns över hela världen. 

 

Drick inte vattnet ur kranen! 

Det här en symbol. Den visar en vattenkran och en kopp, med ett rött streck över.  

Symbolen betyder att du inte ska dricka vattnet ur kranen. Bilden kan sitta uppe på 

olika platser i samhället, till exempel i din skola. 
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Vad ska du göra om parasiten finns i dricksvattnet? 

 

Du måste vara noga med att vara ren och tvätta händerna med både tvål och vatten.  Var 

speciellt noga med att tvätta händerna efter du har varit på toaletten, ska laga mat och när 

du äter. Torka händerna efter att du har tvättat dem, annars kan det vara lätt att sprida 

parasiten vidare till någon annan. 

 

Drick inte okokt vatten. Bada inte i badkar, hoppa inte genom vattenspridare och bada inte i 

badhus. Även dessa vatten kan innehålla parasiten cryptosporidium och kan innebära att du 

blir sjuk om du sväljer vattnet. 

 

Koka vattnet tills det bubblar kraftigt, för att vara säker på att parasiten har dött. Det går bra 

att koka vattnet i en vattenkokare eller i en kastrull på spisen. Säg till en vuxen att vara med 

när du ska koka vattnet på spisen. Efter att du har kokat vattnet är det rent.  

 

Köp rent vatten på flaska i butiker om du inte har kokat vatten hemma. Vattnet i 

butikerna är redan rent och innehåller inte parasiten. Ta gärna med dig en vattenflaska 

till skolan om du blir törstig. 

 

Hur vet du om du har fått parasiten i dig? 

 

Det tar ungefär en vecka efter att du har druckit vattnet, som du kan märka om du har fått 

parasiten i dig. Vissa personer känner inte alls av att de blivit smittade av parasiten. Om du 

har druckit vattnet som innehåller parasiten cryptosporidium kan du få löst bajs, feber, 

huvudvärk och ont i magen. 

 

Vad ska du göra om du blivit smittad?  

  

Stanna hemma om du är sjuk. Kom ihåg att vara noga med att hålla dig ren och tvätta 

händerna, speciellt efter du har varit på toaletten. Smittan försvinner oftast av sig själv efter 

ungefär 2-3 veckor. Det finns ingen speciell medicin mot parasiten.  

 

När du får löst bajs förlorar kroppen mycket vätska. Kom därför ihåg att dricka mycket rent 

vatten när du har smittats av parasiten. Träffa en läkare om du mår jättedåligt. Du märker 

när du mår bra igen och då har parasiten försvunnit.  

 

Om du har blivit smittad kan du anmäla dig sjuk. Du kan till exempel anmäla dig på 

kommunens hemsida. Fråga en vuxen om hjälp med din anmälan. 
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Kokat vatten ska du använda till att: 

Dricka 

Borsta tänderna 

Göra is 

Blanda saft eller andra drycker som innehåller vatten 

Ge vatten till ditt husdjur 

Skölja frukt, grönsaker och sallad 

Okokt vatten (som kan innehålla parasiten) ska du använda till att: 

 

Duscha. Men kom ihåg att ha stängd mun när du duschar, för att inte svälja vattnet! 

Tvätta händer och ansikte 

Koka mat (till exempel om det ska lagas soppa eller kokas potatis och ris) 

Spola toaletten 

Tvätta kläder 

Vattna blommor 

Städa och göra rent i huset 

Diska i diskmaskinen på den hetaste temperaturen eller diska för hand. Låt disken bli torr 

innan den används 

 

För mer information 

Vill du veta mer om parasiten och vad du ska göra, kan du via en dator gå in på din 

kommuns hemsida. Om du inte vet vilken hemsida din kommun har kan du fråga en 

vuxen. 
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Bilaga 3: Mina illustrationer 

 

1. Parasiter kryper ut ur ett                                    2. Tvätta händerna med tvål och vatten 

ägg, som hamnat i tarmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Koka vattnet tills det bubblar kraftigt                       4. Rent vatten i en flaska till skolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ont i magen                        6. Skölj grönsaker, frukt och                     7. Vattna blommor 

              sallad  med kokt vatten                              med okokt vatten 

 

 

 

 

 

 

 

 


