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1. Inledning 
 
1.1 Sammanfattning 
 
1.1.1 Abstract (sv) 
Alltfler myndigheter och kommuner väljer Facebook som en av sina 
kommunikations- och publiceringskanaler. Möjlighet till dialog och att snabbt 
sprida information till medborgarna är några av argumenten. Målet är att 
myndigheter och kommuner ska bli mer tillgängliga. För att lyckas med detta 
använder man klarspråk. Problemet med klarspråk är att det inte är tillräckligt för 
vissa målgrupper. Personer med läs- och skrivsvårigheter behöver ett språk som är 
anpassat efter deras behov som underlättar läsningen ytterligare.  
      Ett hjälpmedel är lättlästa texter som riktar sig till denna målgrupp. Men att 
tillhandahålla lättlästa texter och sedan tro att problemet är löst är både naivt och 
ineffektivt. Problemet är att målgruppen som lättläst riktar sig till är för bred. En 
dyslektikers lässvårigheter skiljer sig väldigt mycket mot exempelvis en 
utvecklingsstörds lässvårigheter.  
     Det är alltså två problem. Personer med läs- och skrivsvårigheter exkluderas på 
FB och att lättläst exkluderar dyslektiker.      
     Syftet med min undersökning är att kartlägga vilka riktlinjer som underlättar 
läsningen på FB för en av målgrupperna med läs- och skrivsvårigheter. Därför 
avgränsar jag mig till dyslektikernas behov. Riktlinjerna presenteras i en manual 
riktad till informatörer på svenska myndigheter och kommuner. 
 
1.1.1 Abstract (eng) 
More and more authorities and municipals choose Facebook as one of their 
communication and publishing channels. Arguments for using social networks as 
FB is that it makes opportunities for dialogue and to quickly release information 
to citizens. The purpose for authorities and municipals using FB is to become 
more available. Writing at this forum they use plain language. The problem with 
plain language is that its not suitable for all readers. People with reading and 
writing disabilities need a language that is adjusted to their needs. 
     A tool to be used to increase understanding to weak readers is easy to read 
texts aimed at this groups. But to provide easy to read texts at the FB forum and 
then believe that the problem is solved is both naive and ineffective. The main 
issue is that the target group (weak readers) is a group with lots of different 
reading disabilities, its too broad. For example a person with dyslexia have a 
different reading disability then a mentally retarded person. There are two 
problems due to this. People with reading and writing disabilities are excluded on 
FB and easy to read texts excludes persons with dyslexia. 
      The purpose of my study is to identify guidelines that ease reading on FB for a 
target group with dyslexia. Therefore I define my work only to persons with 
dyslexia and there needs. The guidelines is presented in a manual, aimed at public 
relation officers and writers on Swedish authorities and municipalities. 
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1.1.2 Utgångspunkter 
 
1.2.1 Ett exempel 
Trafikverket är en av många myndigheter som finns på FB. Jag har utgått från 
Trafikverkets FB-sida med bland annat konkreta exempel och vid textanalys för 
att visa bristerna i språket. Trafikverket har funnits på FB sedan april 2010. De 
använder FB dels som kundtjänst där medborgarna kan ställa frågor, och dels som 
en kanal för att själva publicera nyheter som berör trafikfrågor. Det är 
Trafikverkets kundtjänst och kommunikationsavdelning som delar på ansvaret för 
FB-sidan. Kundtjänst svarar på frågorna och kommunikationsavdelningen 
publicerar nyheterna. 
     FB är en del av Trafikverkets kommunikationsarbete. Det går fortfarande att 
ringa till Trafikverkets kundtjänst och kommunikationsavdelningen arbetar 
fortfarande med andra kanaler. 
 
1.2.2 Fler skriver lättläst – men inte på FB 
Närvaro på internet är en självklarhet för Sveriges myndigheter – alla 
myndigheter har en webbplats. Den nya trenden är att allt fler av dem även 
figurerar på FB. De riktlinjer som gäller för myndigheters webbplatser verkar inte 
gälla för FB-sidorna. Ett exempel på detta är lättlästa texter som lyser med sin 
frånvaro där.  
     Enligt Tronbacke tillhandahöll knappt hälften av Sveriges myndigheter 
lättlästa texter år 2008 (Svenska Dagbladet, 2008-05-05). Idag år 2012 har de 
flesta myndigheter någon form av lättläst material på sina webbplatser. 
Språklagens rekommendationer har gett verkan i den meningen att myndigheterna 
är medvetna om kraven som finns för lättlästa texter. Problemet är dock att 
materialet är för begränsat på myndigheternas webbplatser. Det är bara en bråkdel 
av det som skrivs som även finns i lättlästa versioner. Och i takt med att fler 
myndigheter finns på FB bör även kravet för att skriva lättläst gälla där. Men det 
är inte fallet. Ingen av de myndigheter och kommuner jag kontrollerat skriver 
lättläst på sina FB-sidor.  
 
1.2.3 Problemet med lättläst 
Språkkonsulterna Englund Hjalmarsson och Jenevall menar i sin artikel Rikta 
lättläst till rätt målgrupp i Språktidningen att Språklagens rekommendationer om 
att myndigheter ska tillhandahålla lättlästa texter för personer med lässvårigheter 
inte följs. Dels är problemet att myndigheterna i många fall har ett väldigt 
begränsat utbud av lättlästa texter och dels att innehållet i informationen är allför 
förenklat (2011, nr 6). 
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1.1.3 Varför ska myndigheter och kommuner finnas på FB?  
 
Här är tre citat från en myndighet och två kommuner varför de valt att aktivt 
använda FB och sociala medier. 

Att närvara i sociala medier är ett sätt för oss att bli mer tillgängliga och 
skapa engagemang för våra frågor, att lyssna på och föra dialog med 
alla som berörs av vår verksamhet eller av andra skäl intresserar sig för 
det vi gör. Vi hoppas att vårt deltagande i sociala medier bidrar till att vi 
uppfattas som en modern och tillgänglig myndighet. 
                                                                               (trafikverket.se) 

Hallstahammars kommun finns nu på Twitter och Facebook. 
Kommunen använder sig av sociala medier för att sprida information, 
öka kontaktytorna med kommunen för medborgarna och för att utveckla 
medborgardialogen. Vi finns också där för att marknadsföra kommunen 
utåt så att fler upptäcker Hallstahammars kommun.   
                                                                         (hallstahammar.se) 

 
Inom det som kallas sociala medier är användarna med och formar 
innehållet. Västerås stad använder de nya kanalerna för att skapa 
bättre kontakt mellan kommunen, västeråsarna och alla andra som är 
intresserade av Västerås. 
                                                                                   (vasteras.se) 
 
 
 

Möjligheten till dialog med medborgarna och att snabbt sprida information är 
gemensamma nämnare varför myndigheter och kommuner finns på FB. Det är 
också argument som Carlsson nämner när hon redogör för vilka fördelar som 
finns med att välja sociala medier som en av sina publiceringskanaler.  
Hon nämner: 
 

• Möjlighet till direktkontakt med kunder och allmänhet. 
• Kontroll över vad som publiceras och när. 
• Chans att snabbt gå ut med oförvanskad information.  

utan att det filtreras genom journalister och andra filter 
• Möjlighet att fokusera på angelägna frågor. 
• Tillfälle att skapa dialog, besvara frågor och bemöta  

eventuell kritik. 
                                                                                  (2009, s.53)  
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1.2 Informationsdesignproblemet 
 
1.2.1 Kommunikationsmodeller  
För att tydligöra informationsdesignproblemet med att myndigheter och 
kommuner endast använder klarspråk på sina FB-sidor är 
kommunikationsmodeller ett effektivt verktyg. Fiske menar att man kan förbättra 
kommunikationsprocessen genom att ha en överblick hur processen ser ut från 
avsändare till mottagare (2004, s.19). Enligt Udd kan en kommunikationsmodell 
påvisa ett informationsflöde och genom det kan man planera och värdera en 
informationsinsats (2006, s.19). 

 
1.2.2 Shannon & Weaver  
Shannon & Weavers kommunikationsmodell visar att kommunikation är en linjär 
process. Modellens enkelhet har både styrkor och svagheter. Styrkan är att det är 
enkelt att överblicka kommunikationsprocessen i modellen. Kritiker menar dock 
att den är allför ytlig och bara fokuserar på kommunikation åt ena riktningen. 
Avsändare till mottagare. Modellen identifierar tre olika problemnivåer. Tekniska 
problem, semantiska problem och effektivitetsproblem. De tekniska problemen 
handlar om hur exakt man kan överföra kommunikationssymbolerna. De 
semantiska problemen berör hur noggrant man uttrycker de skickade symbolerna 
och om man uppnått den önskade betydelsen hos mottagaren. Med 
effektivitetsproblem menar man hur effektivt mottagarens beteende påverkas av 
den mottagna betydelsen. En viktig del av Shannon & Weavers modell är bruset. 
Bruset är ett störningsmoment i kommunikationsprocessen. Bruset kan 
förekomma på alla de tre olika problemnivåerna (2004, s.18-20). 
     Informationsdesignproblemet på den semantiska nivån uppstår eftersom 
språket som används inte är anpassat efter dyslektikers behov. De uppfattar inte 
de skickade symbolernas betydelse fullt ut. Detta leder till ett effektivitetsproblem 
genom att avsändaren inte uppnår sitt syfte med kommunikationsinsatsen.  
 
 
 

Budskap Avsändare Kanal

Brus

Mottagare E!ekt

Signalfel på
Mälarbanan

Tra"kverket Facebook

Otillräckligt 
klarspråk

Dyslektiker Svårigheter
att läsa
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1.2.3 Problemformulering 
Antalet svenska myndigheter på FB ökar. Trafikverket är en av de myndigheter 
som endast skriver med klarspråk på FB. Klarspråk riktar sig till en bred 
allmänhet. Problemet är bland annat att dyslektiker exkluderas. Problemet är även 
att hjälpmedlet lättläst riktar sig till en för bred målgrupp.  
     Lättläst riktar sig till dyslektiker, utvecklingsstörda och personer med ett annat 
modersmål än svenska. De tre grupperna har olika behov för att deras läsning ska 
underlättas. Att inkludera alla tre grupperna med en metod är problematiskt. 
  
1.2.4 Frågeställningar 
Hur kan man underlätta läsningen för dyslektiker på FB? 
 
Hur utformar man en manual för informatörer på svenska myndigheter och 
kommuner med instruktioner för att skriva texter som inkluderar dyslektiker  
på FB? 
 
 
1.3 Två målgrupper 
I mitt arbete har jag två olika målgrupper. Dyslektiker och informatörer på 
svenska myndigheter och kommuner. 
     Att jag avgränsat mig till dyslektiker beror på Englund Hjalmarssons och 
Jenevalls åsikter i redan nämnda artikel Rikta lättläst till rätt målgrupp i 
Språktidningen (2011, nr 6). Där hävdar de att målgruppen som behöver ett 
bearbetat språk vid läsning är för bred och att lättläst många gånger är för enkelt 
för dyslektiker att läsa. Artikeln väckte mitt intresse för att undersöka hur 
dyslektiker upplever lättläst och vilka riktlinjer som underlättar deras läsning. 
     Den andra målgruppen är informatörer på svenska myndigheter och kommuner 
i allmänhet och de som skriver på FB i synnerhet. Motiveringen till detta är att de 
måste bli informerade om målgruppens behov och hur de kan tillgodose 
dyslektikernas behov. Enligt Jarlbo kan en målgrupp ersättas av en mottagargrupp 
som tar emot budskapet för att sedan föra det vidare. Detta är en metod som har 
använts för att informera skolungdomar om alkoholens skadliga effekter. Då har 
man först utsett lärarna till mottagargrupp som i sin tur informerar den egentliga 
målgruppen – eleverna (2010, s.49). I mitt arbete är den primära målgruppen 
dyslektikerna. Men genom att informera informatörerna om dyslektikernas behov 
når jag dyslektikerna i skede nummer två. 
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1.3.1 Dyslexi 
Enligt Samuelsson m.fl. betyder sammansättningen av de grekiska orden dys och 
lexia ”svårigheter med ord”. Tidigare benämnde man dyslexi som ordblindhet 
vilket innebar att man hade problem med synen och visuell perception. Idag anser 
forskarna att detta snarare är än följd av dyslexin än att det skulle vara orsaken 
bakom dyslexin (2009, s.8). Enligt Svenska Dyslexiförening är det svårt att 
bedöma hur många som har dyslexi eftersom det är svårt definiera skillnaden 
mellan dyslexi med andra som har läs- och skrivsvårigheter men en uppskattning 
säger att 5-8 % av befolkningen har läs- och skrivsvårigheter 
(dyslexiforeningen.se). 
 
1.3.1.1 Två definitioner av dyslexi: 
 

Dyslexi betyder dålig läsning och innebär att avkodningsförmågan är 
bristfällig, vilket leder till långsam och osäker läsning. Stavningen drabbas 
och det är inte ovanligt att den bristande avkodningen också leder till 
begränsad läsförståelse. De flesta forskarna är idag överens om att dyslexi 
är neurologiskt till sitt ursprung och att det är ärftligt betingat. Dyslexi 
används synonymt med specifika läs- och skrivsvårigheter. 

                                                                             (Damsby, 2007, s.12) 

 
Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna 
utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen kommer också 
tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går i regel 
igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. 
Karaktäristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om 
läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvartsår oftast 
rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de 
fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område ofta 
också kvarstår upp i vuxen ålder. 
                                              
                                                     (Høien och Lundberg, 2001, s.20-21) 

 
Samuelsson m.fl. menar att det svåra med att definiera dyslexi är att individerna 
som har dyslexi är en mycket heterogen grupp och att de finns olika subgrupper. 
Vissa har främst fonologiska problem medan andra har ortografiska problem 
(s.13-14).  
 
1.3.1.2 Fonologisk medvetenhet  
Fonologisk medvetenhet är en viktig aspekt inom dyslexiforskningen. Det är en 
förutsättning för att man ska kunna lära sig att läsa. Det finns tre viktiga delar av 
den fonologiska medvetenheten som förklarar detta. Den första delen innebär att 
man ska kunna associera en serie av bokstäver till en existerande mental 
representation av ordet. Den andra delen av fonologisk medvetenhet handlar om 
att fonologisk medvetenhet är ett verktyg för att klara av svårigheter vid 
avkodning av text. Den tredje delen bygger på att fonologisk medvetenhet är en 
delfunktion av individens allmänna fonologiska förmåga (2009, s.28-29).  
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1.3.1.3 Tre hypoteser om vad dyslexi beror på: 
 
1. Fonologiska svårigheter. Problem att strukturera ljud. 

 
2. Fonologiska och visuo-spatiala svårigheter. Problem att strukturera ljud 
och även problem att med hjälp av synen att orientera sig. 

 
3. Fonologiska svårigheter och svårigheter med processandet i både 
verbala och visuo-spatiala och exekutiva funktionerna. Flera kognitiva 
processer (s.46). 

 
1.3.1.4 Subgrupper av dyslexi 
 
Dysfonetisk dyslexi 
Individen har svårt att avkoda nya och okända ord. De har också problem med 
fonologiskt grundade stavfel.  
 
Dyseidiktisk dyslexi 
Individen har svårt att minnas stavning av ord som inte var ljudenliga. 
 
Alexi 
Dessa individer har problem som är typiska för både dysfonetisk dyslexi och 
dyseidiktisk dyslexi. Den här gruppen har de största problemen (s.139).  
 
 
1.3.2 Informatör 
Den färdiga manualen riktar sig till informatörer vid svenska myndigheter och 
kommuner eftersom de ansvarar för informations- och kommunikationsarbetet. 

 
Informatör: Arbetar med att förmedla och forma företags, myndigheters och 
organisationers budskap samt att utveckla medarbetarnas kommunikativa 
förmåga. De arbetar både strategiskt och kreativt. 

                                                                                                                             (dik.se) 
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2. Avhandling 
 
2.1 Teori – Utformning av manual  
 
2.1.1 Övertalningsstrategier 
Enligt Larsson är övertalningsstrategier en teori för att förändra mottagarens bild 
av verkligheten (2001, s.144). Enligt Palm kan man dela in övertalning i två delar 
– övertalningsförsöket och resultatet av övertalningsförsöket (1994, s.32).  
 
2.1.1.1 McGuire`s 12 steg 
McGuire`s syn på övertalningsprocessen ur mottagarens perspektiv: 

 
1. Exponering 
2. Uppmärksamhet  
3. Intresse 
4. Förståelse  
5. Inlärning 
6. Attitydförändring 
7. Kunskapslagring 
8. Informationssökning  
9. Beslut 
10. Handling 
11. Förstärkning av beslutet 
12. Konsoliderat handlande 

                                        (1989, s.45). 
 
McGuire anser att ett tydliggörande av dessa tolv punkter ger en tillräckligt 
entydig modell. Modellens syfte är att ge en överblick över processen som 
underlättar att utforma nya kommunikationskampanjer och att utvärdera och 
förbättra tidigare kampanjer (s.50-51). 
 
Palm anger en förenklad syn av McGuire`s process: 
Upptäckt – mottagaren måste förstå att någon försöker kommunicera med honom. 
Identifikation – mottagaren måste inse vad kommunikationen handlar om. 
Tolkning – mottagaren måste tolka budskapet genom sina egna erfarenheter, 
attityder, behov och motiv. Resultatet av tolkningen måste bli samma som 
sändarens syfte.  
     Viktigt att notera är att det är skillnad mellan framgångsrik kommunikation 
och framgångsrik övertalning. Mottagaren kan ha mottagit budskapet, insett vad 
budskapet handlar om men har sedan förkastat budskapet. Då har 
kommunikationen lyckats men övertalningsförsöket misslyckats (s.33). 
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Sändaren kan ha fyra mål med att påverka mottagarens beteende: 
1.  Mottagaren ska göra något han inte gör idag. 
2.  Mottagaren ska sluta göra något han gör idag. 
3.  Mottagaren ska fortsätta göra något han redan gör idag. 
4.  Mottagaren ska låta bli att göra någonting som han inte gör idag (s.36). 

Mitt syfte med min manual är att informatörerna ska göra något de inte gör idag. 
De ska inkludera dyslektiker på myndigheternas FB-sidor genom att använda 
riktlinjerna i manualen. 
 
Palm anger tre olika nivåer på övertalningsstrategier:  
 
2.1.1.2 Deskriptiv nivå   
Den deskriptiva nivån innebär att man använder retoriken som hjälpmedel. 
AIDA (Attention Interest Desire Action) är en förenklad modell hämtat från 
retoriken. Inledningen (Attention), ska väcka intresse hos mottagaren. I 
mittendelen (Interest och Desire) fördjupar och utvecklar man sitt budskap. 
Avslutningen (Action), avslutar med känslomässig final som uppmanar till 
handling (s.77-78).  
 
2.1.1.3 Taktisk nivå 
Palm menar att det finns fem olika grepp för att övertala mottagaren på den 
taktiska nivån. Struktur på innehållet, de starkaste argumenten ska komma först 
eller sist i innehållet, repetition av innehållet, belägg för alla påståenden och att 
använda logiska slutledningsregler i innehållet (s.78). 
 
2.1.1.4 Strategisk nivå 
Palm menar att taktiken alltid är underordnad strategin. När man valt strategi kan 
man göra sina taktiska val. Med strategin ska man uppnå sina mål genom att 
definiera utgångsläget, målgruppen och målet (s.79). 
 
2.1.1.5 Tillämpning av övertalningsstrategier 
Jag har arbetet på alla tre nivåer. Den deskriptiva nivån genom att min manual kan 
delas in i tre delar. En inledande del som ska skapa uppmärksamhet. Mittendelen 
med exemplen på hur man ska skriva för dyslektiker ska skapa intresse och vilja 
att skriva för dyslektiker. Den avslutande texten ska få informatörerna att 
verkställa manualens instruktioner genom att skriva med ett anpassat klarspråk. 
     Jag har arbetat på den taktiska nivån genom att ha en bra struktur med tydlig 
indelning av stycken och exempel. I förordet presenterar jag syftet med manualen, 
detta repeterar jag även i slutordet. Allt som jag skriver grundar sig på den 
undersökning jag gjort. Tillsammans med tidigare teorier och min egen empiri 
presenterar jag logiska slutledningar. 
     Den strategiska nivån representeras av att jag har identifierat utgångsläget – 
dyslektiker exkluderas på FB. Med detta presenterar jag också målgruppen – 
dyslektikerna. Och jag har ett tydligt mål med min manual – informatörerna ska 
inkludera dyslektiker på FB. 
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2.1.2 Läslighet 
Petterson menar att en viktig del inom informationsdesign är läslighet. Bra 
läslighet uppnår man bland annat genom en klar och enkel layout (2012, s.90).       
     Löwgren diskuterar betydelsen av strukturering vid skapande manualer och 
dokumentation. Han menar att användaren skapar sig en förståelse och kunskap 
genom att innehållet är strukturerat, organiserat och kategoriserat (2004). Mullet 
och Sano menar att man ska organisera och strukturera genom gruppering, 
hierarkier, tydliga relationer och balans (1995, s.94-103). 
 
2.1.2.1 Gruppering 
Enligt Mullet och Sano är gestaltlagarna närhet och likhet effektiva att använda 
för att gruppera information. Genom att gruppera får användaren en känsla av vad 
som hör ihop (s.95). Grupperingen sker genom indelning i stycken och kapitel. 
 
2.1.2.2 Hierarki  
Med hierarki kan man visa användaren hur informationen är strukturerad och på 
vilken nivå respektive del finns. Medel för att skapa en tydlig hierarki är färg, 
form, storlek och typografi (s.97-98). 
 
2.1.2.3 Relationer 
Ett effektivt verktyg för att bilda relationer mellan delarna i instruktionen är att 
använda linjering (s.99-101).  
 
2.1.2.4 Balans 
Med balans mellan de olika delarna i instruktionen menas att text och bild 
fördelas jämnt över hela ytan. Det blir lättare för användaren att uppfatta 
strukturen med en god balans (s.102-104). 

 
Enligt STG (Standardiseringsgruppen) bör man utforma tydliga manualer och 
bruksanvisningar genom att: 

 
• Inte ha mer än tre rubriknivåer. Det ska vara lätt att följa dem och de ska 

användas konsekvent. Man bör numrera rubriker för att underlätta 
sökningen. Rubrikerna ska vara klara och tydliga. 

• Styckerubriker ska sättas i fet eller kursiv stil. 
• Det är effektivt att använda färger för att skilja avsnitt med varandra. Detta 

kan man göra genom färgade ledblad eller kantränder.  
• Brödtext ska vara antikva. 
• Teckenstorlek i brödtext ska vara minst 12 punkter. 
• En spalt rekommenderas. 40-60 tecken per rad. 
• Text ska sättas med ojämn högermarginal utan avstavning.                          

                                                  (1999, s.40-41 och s.52-55) 
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2.1.3.6 Tillämpning av läslighet 
Mullet/Sanos och STG:s riktlinjer  
 
 
 
 

 

Ett dåligt exempel: 

Ett bra exempel

I Sverige lever 500.345 personer  
från forna Jugoslavien. Av dessa 
är 182.343 kroater och 153.876 
serber.

Av dem som kommer från forna 
Jugoslavien är de flesta från 
Serbien och Kroatien.
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2.1.3 Läsbarhet 
Texten har utformats med stöd av intervjusvaren från informatörer, de retoriska 
greppen och riktlinjer för god läsbarhet. 
     Enligt Pettersson påverkas läsbarheten i en text av meningslängden, längden på 
orden, styckeindelningen, stilnivån, graden av konkretion i ordval och 
formuleringar (s.102). Av dessa har jag arbetet med att blanda längre meningar 
med korta meningar, tydliga avgränsningar mellan styckena, anpassa stilnivån 
efter rådande kontext och att skriva konkret. 
     Enligt Allwood vill de flesta människor undvika kognitiv ansträngning. 
Användaren prioriterar sitt mål framför att förstå verkligheten (1998, s.49). 
Allwood menar att en manual ska klargöra textens syfte. Stilnivån ska vara saklig, 
rak och enkel. Och de ska finnas exempel på hur man löser realistiska uppgifter 
(s.64-54).  
     Enligt Caroll visade en undersökning att fyra manualer med samma innehåll 
men med varierande längd uppfattades olika. Den längsta versionen visade det 
sämsta resultatet (1985, s.39-44). 
    Min målsättning är att skriva en kort och koncis manual som effektivt redovisar 
riktlinjerna utan att den kognitiva belastningen blir för hög. 
 
2.1.3.1 Klargörande av syftet 
I manualens förord beskriver jag syftet med manualen. 
 
2.1.3.2 Stilnivå 
Enligt Cassirer visar stilnivån vart ett ord positionerar sig på en skala mellan 
högtidligt och vardagligt (2003, s.15). Stilnivån anger graden av formalitet i 
språket (s.92). Jag har använt mig av en vardaglig stilnivå för att texten ska bli 
saklig, rak och enkel. 
 
2.1.3.3 Stilvalör 
Jag använder du-tilltal för att uppnå en vi-känsla vilket även stärker den 
vardagliga stilnivån. Enligt Cassirer tydliggör den personliga stilen vem som är 
mottagare och vem som är avsändare (s.81). Du-tilltalet riktar sig till 
informatören. 
 
2.1.3.4 Retoriska grepp 
Enligt Falkheimer har kommunikatören tre basverktyg. De retoriska greppen 
ethos, pathos och logos. Vilken eller vilka man väljer beror på syfte, målgrupp 
och kontext. Med ethos vill man uppnå trovärdighet. Med pathos vill man skapa 
känslor. Med logos försöker man påverka mottagarens förnuft och logiska 
slutledningsförmåga (2001, s.88-89). 
     Jag använder ethos i förordet genom att hänvisa till språklagen. Med 
språklagen i ryggen stärker jag manualens trovärdighet. Ett annat grepp för att öka 
trovärdigheten är en intervju med en dyslektiker. Med den vill jag bevisa 
informanternas problematik med lättläst. Jag använder logos i de åtta riktlinjer 
som presenteras. Texten förklarar och instruerar med logiska beskrivningar och 
exempel. 
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2.1.3.5 Skriva konkret 
Enligt Thurén ska man inte genomföra några resonemang utan konkreta exempel. 
Exemplen kan framträda genom beskrivningar, scener och faktauppgifter. 
Konkretionen ska skapa intresse hos läsaren (2006, s.13-14). Att skriva konkret 
och att använda sig av retorikens logiska och trovärdiga argument är en bra 
kombination som samarbetar väl. Att skriva konkret innebär att man använder 
logiska och trovärdiga argument.  
     Jag har använt konkretion med det beskrivande reportaget om en dyslektiker 
och genom att jämföra bra och dåliga texter ur ett lättläst perspektiv med konkreta 
exempel. 
 
 
2.2 Metod 
 
2.2.1 Textanalys av Trafikverkets FB-sida 
Jag har utgått från Maria Sundins riktlinjer i boken Lättläst – så funkar det (2007). 
Jag har analyserat fem nyhetsnotiser på Trafikverkets FB-sida (se bilaga 4.1) och 
ur ett lättläst perspektiv finns det mycket att förbättra. Gemensamt för alla 
nyhetsnotiser är att de inte är skrivna med frasanpassat radfall. Därför har jag inte 
noterat det på respektive nyhetsnotis. 
     Eftersom Trafikverket skriver i klarspråk är det lätt att hitta delar i språket som 
inte är anpassade efter riktlinjer för lättläst. Oavsett detta kvarstår 
informationsdesignproblemet – dyslektiker exkluderas på Trafikverkets FB-sida.  
     Jag har identifierat nio punkter i Trafikverkets språk som inte är skrivna enligt 
riktlinjer för lättläst. Jag har delat upp punkterna i två grupper. En grupp med 
åtgärder som jag tror går att anpassa till dyslektiker utan att målgruppen utan 
dessa svårigheter exkluderas. Den andra gruppen är sådana åtgärder som 
säkerligen leder till att personer med god läsförmåga exkluderas eftersom de 
kommer att uppfatta texten som allför lätt. 
      
 
Greppen som inkluderar personer utan läs- och skrivsvårigheter 
 
Använder passiva verb 
Sundin menar att man ska skriva aktivt eftersom det automatiskt påverkar tonen. 
Genom att använda aktiva verb får läsaren reda på vem som gör vad (s.111).  
 
Inget personligt tilltal  
Genom att tilltala läsaren direkt upplevs texten som mer personlig och läsaren blir 
mer engagerad (s.92). 
 
Verbet kommer inte tidigt 
Sundin menar att det underlättar om verbet kommer tidigt i meningen. Att placera 
det tidigt minskar den kognitiva belastningen. Läsaren behöver inte hålla 
information i huvudet fram till att verbet framträder i texten (s.60). 
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Använder långa meningar 
Onödigt långa meningar är ansträngande. Precis som med verbets placering 
påverkas den kognitiva belastningen. Med för många ord blir det för mycket 
information att hålla reda på (s.60). 
 
Avsaknad av huvudrubriker 
Enligt Sundin fångar en tydlig huvudrubrik omedelbart läsarens uppmärksamhet. 
En rubrik ska lyfta fram textens budskap. De får gärna innehålla relativt många 
ord eftersom det gör rubrikerna mer informativa. En bra rubrik hjälper läsaren att 
förstå vad texten handlar om vilket underlättar läsning av resterande text (s.100). 
 
Punktlistor används inte 
Punktlistor hjälper läsaren att snabbare överblicka texten. Istället för att använda 
en lång mening med flera kommatecken är det bättre att använda punktlistor 
(s.105). 
 
Svåra ord förklaras inte 
Använder man svåra ord ska de förklaras, antigen i en separat ordlista eller direkt 
i texten (s.135). 
 
 
Greppen som exkluderar personer utan läs- och skrivsvårigheter 
 
Använder sammansättningar 
Sundin menar att sammansatta ord är svåra att läsa och förstå. Genom att dela av 
orden med ett bindestreck underlättar man läsningen (s.136). 
 
Använder inte frasanpassat radfall 
Frasanpassat radfall innebär att man skriver med korta rader och alltid börjar ny 
mening med ny rad. Viktigt att poängtera att detta är ett grepp som många 
dyslektiker inte uppskattar (s.140). 
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2.2.2 Kvalitativ intervju 
 
2.2.2.1 Kriterier för kvalitativ intervju 
Kvale menar att antalet intervjupersoner beror på undersökningens syfte och att 
antalet styrs av vad man behöver veta. När man vet vad som behövs är en bra 
riktlinje. Svårigheten är att om antalet blir för litet är det svårt att generalisera 
informationen och om antalet är för stort går det inte att göra djupare tolkningar 
av intervjuerna (2009, s.129). 
     Kvale menar att man oftast använder manus när man genomför intervjuer. 
Genom en intervjuguide kan man genom graden av struktur i frågorna styra 
frågornas förlopp (s.146). 
     Målet med mina frågor är att de intervjuade ska svara så utförligt som möjligt 
och att de ska kunna koppla frågorna till egna erfarenheter. Den intervjuade ska 
uppleva intervjun som ett samtal, det kan leda till att jag även får reda på sådant 
som jag inte visste om att jag ville veta. 
     Enligt Kvale är intervjuaren det viktigaste forskningsverktyget i en kvalitativ 
intervjuundersökning. För att intervjun ska bli bra måste intervjuaren uppfylla 
vissa krav: 
 
Kunnig 
Intervjuaren ska ha god kunskap i ämnet som intervjun berör. 
 
Strukturerad 
Intervjuaren ska förklara sitt syfte med intervjun. Beskriva hur intervjun kommer 
att gå till och i slutet sammanfatta intervjun för intervjupersonen och ge denne 
möjlighet att ställa frågor. 
 
Tydlig 
Intervjuaren ska ställa enkla, tydliga, och korta frågor. Frågorna ska inte vara 
akademiska eller yrkesjargong. 
 
Vänlig 
Intervjuaren ger intervjupersonen möjlighet att prata till punkt och att föra fram 
okonventionella och provokativa åsikter. Intervjupersonen ska även kunna prata 
om känsloladdade saker.  
 
Känslig 
Intervjuaren ska lyssna aktivt och kunna avgöra vilken betydelse det specifika 
uttrycket i intervjupersonens svar har. Intervjuaren ska kunna avgöra när ett ämne 
blir för känsligt att tala om. 
 
Öppen 
Intervjuaren ska vara lyhörd och förstå vilka delar intervjuämnet som är viktiga 
för intervjupersonen.  
 
 



Ronny Berggren VT-2012 

	  20	  

Styrande 
Intervjuaren ska veta vad som är viktig i intervjun, våga ställa följdfrågor och 
våga avbryta om intervjupersonen viker av från intervjuämnet. 
 
Kritisk 
Intervjuaren ska kritisk granska reliabiliteten och validiteten intervjupersonens 
svar. Detta kan man göra genom att ställa följdfrågor på svar som 
intervjupersonen har svaga belägg för eller för ett ologiskt resonemang kring. 
 
Minnesgod 
Intervjuaren ska kunna minnas vad som sagts under intervjun och kunna knyta 
samman den till en helhet. 
 
Tolkande 
Intervjuaren ska kunna tolka och klargöra det som intervjupersonen för fram i sina 
svar under hela intervjun (s.182-183). 
 
Hur jag tillämpat dessa krav: 

 
• Jag är kunnig inom ämnet eftersom jag är väl påläst om dyslexi och även 

har kunskaper hur man ska skriva lättläst och klarspråk. 
• Jag hade tydlig struktur under intervjuerna genom att börja med  

att förklara mitt syfte med min intervju, jag genomför intervjun och 
avslutar intervjun med en kort sammanfattning av vad intervjupersonen 
svarat och om jag uppfattat svaren rätt. 

• Jag ställde tydliga frågor. Frågorna var korta, oftast en mening. 
• Jag var vänlig, jag lyssnade noga och lät intervjupersonen prata i sin egen 

takt. 
• Jag var känslig genom att observera hur frågorna mottogs  

av intervjupersonen. 
• Jag var öppen och lyssnade noga vad intervjupersonen sa och om det fanns 

stickspår att gå vidare med. 
• Jag var styrande genom att vänligt men bestämt avbryta om 

intervjupersonen missuppfattat frågan. 
• Jag var kritisk genom att ställa vissa frågor på två olika sätt.  
• Jag var minnesgod och antecknade direkt under frågorna som jag hade 

framför mig. 
• Jag tolkade intervjupersonen under hela intervjun. 

 
Grad av standardisering och strukturering 
Enligt Trost innebär standardisering hur pass mycket frågorna och situationen är 
utformade på samma sätt för alla intervjupersoner. Vid hög grad av 
standardisering är det exakt lika för alla. Vid låg grad av standardisering anpassar 
man sina frågar efter intervjupersonen och variationsmöjligheterna är många 
(2005, s.19). 
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I mina intervjuer har jag använt en relativt låg grad av standardisering eftersom 
jag anpassat mig efter intervjusituationen och beroende på hur den intervjuade 
svarat har jag ställt följdfrågor. På detta sätt har jag fått reda på hur de intervjuade 
tänker och upplever kring sin dyslexi. 
     Enligt Trost anger graden av struktur i frågan vilka möjligheter och hur 
intervjupersonen kan svara. Den strukturerade frågan ger intervjupersonen inga 
möjligheter att svara på förutom det sätt som intervjuaren bestämt. Vid 
ostrukturerade frågor kan intervjupersonen själv styra sitt svar. Graden av 
strukturering kan variera (s.20). 
     Mina frågor har haft hög grad av strukturering eftersom frågorna varit styrda 
och de intervjuade har bara kunnat svara som de gjort. Anledningen till detta var 
att målet med min intervju var att få reda på hur riktlinjerna för lättläst fungerar. 
 
Val av intervjupersoner 
Enligt Ryen är syftet med kvalitativa intervjuer att få tillgång till 
intervjupersonens åsikter och tankar som är viktiga och relevanta för arbetets 
problemformulering. Intervjupersonerna väljs av forskaren själv till skillnad mot 
kvantitativa undersökningar där man gör slumpmässiga urval (2004, s.77).  
    Jag kontaktade Dyslexiförbundet FMLS Västmanland för att få tag i 
intervjupersoner med diagnosen dyslexi. De hjälpte mig att finna villiga 
intervjupersoner. 
     Trost menar att urvalet ska vara heterogent inom en given ram, det ska finnas 
en variation mellan intervjupersonerna samtidigt som det inte får avvika för 
mycket (2005, s.117). Gemensamt för alla intervjupersonerna var att alla hade 
dyslexi och talade svenska obehindrat. Men det som skiljde dem åt var bland 
annat kön, ålder, ursprung och utbildningsnivå (se bilaga 4.2.2). 
 
Informant och respondent 
Ryen menar att en informant är en intervjuperson som förväntas kunna uttalas sig 
om förhållanden som denne ingår i. En respondent är en intervjuperson som 
förväntas ge information om sig själv (2004, s.13) 
     Jag anser att intervjuerna med både dyslektiker och informatörer är 
informantintervjuer eftersom de förväntas ge information om förhållanden de 
ingår i. Dyslektikerna om sitt förhållande till dyslexin och informatörerna i sitt 
förhållande till sin yrkesroll. 
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2.2.2.2 Resultat av intervju med dyslektiker 
Jag intervjuade fyra dyslektiker med olika grad av dyslexi (se bilaga 4.2 och 
bilaga 4.2.1). Syftet med intervjuerna var att kartlägga vilka lättlästa riktlinjer som 
underlättar läsningen för dyslektiker på FB. Intervjuerna visade följande resultat. 
 
Lättlästa riktlinjer som informanterna ansåg underlätta: 

 
• punktlistor 
• ange de viktigaste i texten i början 
• förklara svåra ord 
• tydliga rubriker 
• att använda bilder 
• skriv inte längre än nödvändigt 
• förklara siffror eller nummer  
• undvik förkortningar. 

 
Lättlästa riktlinjer som informanterna inte ansåg underlätta: 

 
• använda aktiva verb 
• undvika ordet inte 
• skriva verbet tidigt 
• använda upprepningar 
• tilltala läsaren direkt 
• undvika bildspråk 
• undvika ironi 
• frasanpassat radfall 
• bindestreck mellan sammansatta ord.  
 

Validitet intervju med dyslektiker 
Enligt Trost innebär validitet att frågan ska mäta det den är avsedd att  
mäta (2005, s.113). Mina frågor var avsedda att mäta informanternas läsförmåga 
och vilka läsproblem de har. Målet var att finna hur pass effektivt lättläst är och 
vilka riktlinjer som underlättar läsningen på FB och vilka som inte gör det. 
 
Reliabilitet intervju med dyslektiker 
Trost menar att reliabilitet innebär att en undersökning ska vara tillförlitlig. 
Samma undersökning ska kunnas göra om flera gånger och uppnå samma resultat. 
Detta uppnår man genom kongruens, precision, objektivitet och konstans (s.111).     
     Intervjuerna indikerade att lättläst inte fungerar fullt ut för informanterna. 
Eftersom de fyra dyslektiker jag intervjuade svarade på liknande sätt tolkar jag 
resultatet som tillförlitligt. 
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2.2.2.3 Intervju och resultat med informatörer 
Jag har intervjuat två informatörer verksamma på två olika myndigheter varav den 
ena arbetar mycket med att anpassa texter till olika målgrupper. Syftet med 
intervjuerna var att få reda på hur de vill att manualens innehåll, format och 
utseende skulle vara utformat (se bilaga 4.3). 
     Angående validitet och reliabilitet i dessa intervjuer inser jag att de kan 
ifrågasättas. Eftersom svaren på frågorna ges efter informatörernas tycke och 
smak finns risken att en ny undersökning kan ge ett annat resultat. Men det bör 
poängteras att informatörernas svar överensstämde väl med varandra. 
 
Intervjuerna visade att informatörerna föredrar att: 

 
• Manualen ska vara utformad som en pdf i A4-format. 
• Manualen ska bestå av logiska och trovärdiga argument. 
• Ett personporträtt med en dyslektiker ska vara med i förordet. 
• Enkelhet och tydlighet ska genomsyra hela manualen. 
• Korta texter med konkreta exempel på hur man skriver för dyslektiker. 
• Stilren grafisk design utan plotter. 
• Förslag på litteratur om man vill veta mer om dyslexi  

och/eller lättläst. 
 
2.2.2.4 Slutsats av intervjuer 
Intervjuerna med dyslektikerna gav ett tydligt resultat vilka riktlinjer som ska vara 
med i manualen. Jag hade på förhand ingen uppfattning om hur många riktlinjer 
manualen skulle bestå av. Målet var istället att plocka ut de riktlinjer som 
dyslektikerna verkligen ansåg underlätta deras läsning på FB. De blev åtta väl 
valda riktlinjer. De var intressant att notera att flera lättlästa riktlinjer inte 
underlättade läsningen för informanterna. 
     Intervjuerna med de två informatörerna var ett bra stöd för att utforma 
manualen. Jag fick en bra inblick hur de vill bli instruerade och vilka pedagogiska 
och retoriska grepp de uppskattar.  
     Genom att arbeta med de båda målgrupperna under hela processen har jag 
tillskansat mig viktig empiri för att ge min gestaltning tyngd och trovärdighet 
(ethos). 
 
 
2.2.3 Utprovning 
Med empiriska utvärderingsmetoder utprovar man texten mot användarna. 
Allwood menar att det viktiga är att utprova. I många fall räcker det med att ha ett 
fåtal personer som utprovar texten (1998, s.68-69). Nielsen och Molich menar att 
hälften av alla problem upptäcks med tre deltagare som utprovar en produkt. Med 
fem deltagare upptäcks 80 % av alla problem och med tio deltagare finner man  
90 % av problemen (1990, s.249-256).       
     En metod inom empiriska utvärderingar är skalor – användarna får uppskatta 
ett betyg på den skrivna texten. De får uppskatta textens svårighet och 
användbarhet. En annan metod är att användarna skriver kommentarer på sådant 
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som de uppfattar som svårbegripligt eller sådant som bör förändras av andra skäl 
(1998, s.69-70). 
     Jag har använt empiriska utvärderingsmetoder för att utprova min manual. 
Efter varje kapitel fick användaren betygsätta hur svår och användbar de 
upplevde texten. De skulle även kommentera eventuella brister och styrkor i 
manualen (se bilaga 4.4). Efter att ha vägt tidsåtgång och vad jag ville uppnå med 
utprovningen bestämde jag mig för att använda fem utprovare. Jag har använt mig 
av två informatörer och tre personer som inte har skrivandet som ett viktigt 
arbetsmoment. Anledningen är att jag vill se hur manualen upplevs ur fler 
perspektiv än erkänt duktiga skribenters. 
     Utprovare 1 och 2 utprovade första versionen. Efter deras synpunkter gjorde 
utprovningspersonerna 3 och 4 en utprovning på en förbättrad version. Slutligen 
gjorde utprovare 5 en sista utprovning på en ytterligare modifierad version. Efter 
att ha åtgärdat utprovare 5:s synpunkter var manual klar. 
 
2.2.3.1 Resultat av utprovning 
Utprovningen visade att manualen var lätt att läsa och att den även var användbar. 
Betygen på den femgradiga skalan blev aldrig sämre än fyra. Dock avslöjade 
kommentarerna att det trots de generösa betygen fanns brister. 
 
Utprovare 1  

Fick läsa en extra gång för att förstå kopplingen mellan det du skriver om 
problematiken med att lättläst riktar sig till flera olika målgrupper och hur text 
kan anpassas för dyslektiker. 
 
Ena syftet är tydligt då du förtydligar att det är syftet. Det andra syftet är jag 
osäker på men tror att det är om de åtta riktlinjerna. Du är dock tydlig med vad 
syftet med undersökningen var. 

Upplever att kopplingen mellan Facebook och lättläst inte är helt tydlig. Kanske 
beror på att jag inte är insatt i hur lättläst fungerar på Facebook. 
 

Utprovare 2 
 
Missuppfattade syftet med min manual: 
 

Att det ska vara ännu enklare text för en dyslektiker på lättlästa sidor och tips 
och tricks för hur man kan göra det lättare för de som har problem med att läsa 
till exempel dyslektiker.  
 

Ett av syftena är att visa att dyslektikerna kan inkluderas med ett anpassat 
klarspråk. Inte att skriva ännu enklare för dem som utprovare 2 trodde. 
 
Utprovare 3 (informatör) 

 
Liten fontstorlek och är det inte väl många färger? 
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Utprovare 4 (informatör) 
 

Ett litet problem med slutordet tycker jag är att det blir ganska mycket 
upprepning från förordet. 
 

Eftersom en del av övertalningsstrategier handlar om att upprepa sitt budskap är 
denna åsikt väntad. 

 
Manualen är inte en rapport om undersökningen - väl? 
 

Otydlig formulering om undersökningen som manualen grundar sig på. Jag måste 
tydligöra att det finns en vetenskaplig undersökning. 
 
Utprovare 5 
 

Rubrikerna syns inte. Jag började läsa direkt i texten sen såg jag rubriken. 
Känns som det är för långt mellanrum mellan text och rubrik och att pennan  
tar över. 
 
Jag förstår inte vad du menar med flertydiga bilder. Är det positivt att en bild är 
flertydig eller? 

 
Åtgärder 
Eftersom de bara delades ut fyror och femmor har jag tittat närmare på de avsnitt 
som fått fyror i betyg och givetvis på de avsnitt där utprovarna lämnat synpunkter. 
 
Konkreta åtgärder efter utprovning: 

• Minskat antalet skiftande färger på de olika kapitlen från åtta till fyra. 
• Bearbetat slutordet för att tydliggöra att lättläst riktar sig  

till tre olika målgrupper. 
• Formulerat om text för att tydligöra att manualen grundar sig på en 

vetenskaplig undersökning. 
• Färre upprepningar i slutordet. 
• Smärre ändringar av ordval och i meningsbyggnad. 
• Ökad storlek på rubrikerna.  
• Placerat rubrik och brödtext närmare varandra. 
• Jag tydliggör vad man ska göra om man använder en flertydig bild. 

 
2.2.3.2 Slutsats av utprovningar 
De var endast de som inte arbetar som informatörer som hade svårigheter att ta till 
sig innehållet vilket antagligen beror på, som en av dem själv nämner, att de inte 
är insatta i ämnet lättläst och att skriva anpassade texter till olika målgrupper. 
     Synpunkten om att vissa delar av slutordet var en upprepning av det som står i 
förordet var intressant. Det skapar en motsättning mellan teorin om att man ska 
upprepa innehållet för att lyckas med sin övertalningsstrategi och vad målgruppen 
anser om innehållet. Jag löste det med att minska ner antalet upprepningar från 
förordet för att förhindra att läsaren tycker att texten blir för upprepande. En 
kompromiss som tillämpar både teorins och empirins önskemål. 
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Det finns kritik att invända mot metoden utprovning. En är att utprovarna inte 
vågar kritisera manualen vilket kan ha bidragit till de höga betygen.  
     Samtidigt måste jag vara nöjd med mitt arbete. På samma sätt som intervjuerna 
gav tyngd och trovärdighet åt utformningen gav utprovningarna mig ett kvitto på 
att jag gjort en lättförståelig och användbar manual som målgruppen uppskattar. 
Ytterligare bevis på detta är en av informatörernas helhetsintryck av manualen: 

Trevlig och lärorik broschyr.  
Gillar det kortfattade och lättlästa formatet. MVG! 

 
 
3. Avslutning 
 
3.1 Slutlig diskussion 
Enligt Widerberg är en viktig del av kunskapsinhämtningen i forskningsprocessen 
att problemformuleringen förändras och vidareutvecklas (2003, s.21). Detta har 
varit tydligt i mitt arbete. När jag började detta arbete utgick jag från ett 
informationsdesignproblem. Myndigheter och kommuner exkluderar personer 
med läs- och skrivsvårigheter på FB genom att endast tillhandahålla klarspråk. I 
ett tidigt skede intervjuade jag fyra dyslektiker. Syftet var att kartlägga vilka 
riktlinjer av lättläst och klarspråk som underlättar läsning för dyslektiker på FB. 
Efter att ha genomfört intervjuerna konstaterade jag att det fanns ytterligare ett 
informationsdesignproblem – hjälpmedlet lättläst. Ett antal riktlinjer för lättläst 
underlättar inte läsningen för de intervjuade dyslektikerna. Därmed utvecklade jag 
min problemformulering till att även inkludera problematiken med lättläst. Detta 
har lett till att mycket av fokus har flyttats från FB till lättläst. Det beror på att 
resultatet från intervjuerna indikerade att dyslektikernas läsning inte underlättas 
av lättläst i den mån som det är tänkt. 
 
Englund Hjalmarsson och Jenevall menar i sin artikel Rikta lättläst till rätt 
målgrupp att behoven ser annorlunda ut för respektive målgrupp med läs- och 
skrivsvårigheter. De menar att myndigheter i många fall anpassar den lättlästa 
texten efter den målgrupp som har de största svårigheterna – de utvecklingsstörda. 
Det leder till att bland annat dyslektikerna hamnar i ett moment 22 där 
ursprungstexten är för svår och den lättlästa för enkel. De menar att varje 
skrivuppdrag ska inledas med en mottagaranalys där man specificerar 
målgruppens behov och därefter utformar texten (2011).   
     Tronbacke och Bohman har en annan åsikt, i artikeln Klarspråk och lättläst 
ska komplettera varandra menar de att lösningen för att inkludera fler (nästan 
alla) är att alla myndighetstexter skrivs enligt riktlinjer för klarspråk och att 
myndigheterna även kompletterar med en sammanfattning på lättläst tillsammans 
med möjligheten att få texten uppläst med både ljud och bild på webben (2011).  
     Gemensamt för både Tronbacke/Bohmans och Englund Hjalmarsson/Jenevall 
är att deras lösningar är väldigt resurskrävande. Syftet är gott men i praktiken 
omöjligt att genomföra. Att göra en mottagaranalys inför varje skrivuppdrag 
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kräver mycket tid. Tid som jag antar att kommuner och myndigheter vill fokusera 
på annat. Samma sak gäller för Tronbacke/Bohmans förslag. Tid är pengar och 
frågan är i vilken utsträckning myndigheter och kommuner är villiga att satsa på 
anpassade texter för olika målgrupper med läs- och skrivsvårigheter. Det är 
antagligen här vi finner ett av svaren på lösningen med lättläst. Myndigheters och 
kommuners vilja och ekonomisk förmåga styr utbudet. När resurserna för att 
skriva anpassade texter är begränsade blir utformningen därefter. De bästa ur en 
demokratisk synvinkel och för de lässvaga är att alla målgrupper har texter som 
passar deras läsförmåga. Men fortsätter man tro att en typ av lättläst kan inkludera 
hela målgruppen anser jag att lättläst är en kompromiss som i flera fall misslyckas 
med sitt syfte.     
      
Resultatet i min undersökning är en indikation på att lättläst inte fyller sitt syfte 
fullt ut. Även om dyslektiker är en heterogen målgrupp där behoven kan variera 
från person till person påstår jag att jag identifierat åtta riktlinjer som underlättar 
läsningen för dem. Men det intressanta är egentligen inte riktlinjerna som 
underlättar läsningen. Det är inget revolutionerande att exempelvis använda 
tydliga rubriker och att förklara svåra ord. Det intressanta är att min undersökning 
visat att flera av riktlinjerna för lättläst inte underlättar läsningen för dyslektikerns 
som jag intervjuat. Till exempel att placera verbet tidigt i meningen, att verbet ska 
vara aktivt och att placera ett bindestreck i sammansatta ord.  
     Med detta sagt kan informatörerna rikta fokus på riktlinjerna som verkligen 
underlättar läsningen – de åtta som redovisats i detta arbete. 
      
I mitt examensarbete har jag tillämpat kunskaper som jag tillskansat mig efter tre 
år på informations- och textdesignprogrammet. Retorik, grafisk form, stilistik, 
kommunikationsvetenskap, och målgruppsanpassat skrivande är kunskaper jag 
haft stor nytta av för att lyckas genomföra detta arbete. Även min analytiska 
förmåga har satts på hårda prov. Genom att ifrågasätta och utvärdera olika källor 
och resultat har jag kommit fram till min slutgiltiga rapport och gestaltning. Ett 
kvitto på att jag lyckats är att jag funnit svaren på mina frågeställningar och att jag 
är ett steg närmare en lösning på informationsdesignproblemet. 
 

Jag hittade riktlinjer som underlättar läsningen för  
dyslektiker på FB och… 
 
jag utformade en fungerande manual för informatörer med syfte att  
instruera dem att inkludera dyslektiker på FB.  
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3.1.1 Vidare forskning 
Jag förespråkar ett anpassat klarspråk där avsändaren tillämpar vissa riktlinjer för 
lättläst för att inkludera dyslektiker på FB. 
     Den naturliga fortsättningen på detta arbete blir att undersöka och utvärdera 
hur lättlästa riktlinjer påverkar läsningen på FB för resten av målgruppen med läs- 
och skrivsvårigheter. Det vill säga personer med ett annat modersmål än svenska 
och utvecklingsstörda. 
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Bilaga 4.1 
Textanalys 
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Bilaga 4.2 
Intervjufrågor till dyslektiker 
 
Intervjun består av 3 delar 
Del 1 handlar om dina lässvårigheter. 
Del 2 handlar om Facebook. 
Del 3 är en utprovning. Du får titta på olika texter. 
Du ska avgöra vilka du tycker är lättast att läsa? 
 

När det står 1-10 ska du ange ett betyg mellan 1 och 10. 

 

Del 1 

1. Är du medveten om vad du själv tycker är svårt att läsa? 

I så fall vad? 

 

2. Vad påverkar läsningen mest för dig? 

Formen eller innehållet i texten? 

 

3. Har du hört talas om begreppet ”lättläst”? 

 

4. Läser du lättlästa böcker och tidningar? 

 

5. Vet du om att myndigheter har skyldighet att tillhandahålla texter 

för personer med läs- och skrivsvårigheter? 

 

6. Vad tycker du underlättar läsningen mest med lättläst? 

 

7. Vad tycker du om bilder när du läser? (1-10) 
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8. Förstår du ironi när du läser texter? (1-10) 

 

9. Har du svårt att tolka siffror och nummer när du läser? (1-10) 

 

10. Underlättar det om en mening har med orden ”därför att”? 

Exempel 1: Idag är alla tågresor inställda av tekniska orsaker. 

Exempel 2: Idag är alla tåg inställda därför att det har uppstått 

tekniska problem.  (1-10) 

 

11. Vad tycker du om dessa exempel? 

Man bör åka tåg för miljöns skull. 

Du bör åka tåg för miljöns skull. (1-10) 

 

12. Förstår du bildspråk? (1-10) 

 

13. Hur påverkas din läsning när det dyker upp ord som du inte vet 

vad de betyder? (1-10) 

 

14. Vad tycker du om upprepningar?  

Att samma ord skrivs flera gånger. (1-10) 

 

15. Vilken roll spelar rubrikerna för din läsning? (1-10) 

 

16. Uppskattar du punktlistor? (1-10) 

 

17. Är det svårt att läsa när ordet ”inte” är med i en mening? (1-10) 
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18. Hur viktig är längden på texten? 

Vad föredrar du? Mycket eller lite text? (1-10) 

 

19. Är det viktigt att det viktigaste i texten kommer tidigt i texten?  

(1-10) 

 

20. Vad tycker du om förkortningar? (1-10) 

 

21. Vilken grad av lässvårigheten har du? (1-10) 

 

Del 2 

22. Hur mycket använder du Facebook? 

Jättemycket 

Mycket 

Lagom 

Lite 

Ingenting 

 

23. Hur använder du Facebook? 

 

24. Hur upplever du läsningen på Facebook? 

 

25. Vad tycker du är mest störande när du läser på Facebook? 

 

26. Vad underlättar din läsning på Facebook? 
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27. Vad tycker du om bilder när du läser på Facebook? 

 

Del 3  

Har du varit på någon myndighets Facebook-sida? 

(Till exempel Trafikverket, Försäkringskassan och/eller Skolverket) 

Har du någon uppfattning om dessa? 

Hur upplever du läsningen på dessa Facebook-sidor? 

Har du varit inne på Trafikverkets Facebook-sida? 

 

Hur upplever du språket som används? 

Mycket svårt att läsa  

Svårt att läsa  

Varken svårt eller lätt 

Enkelt att läsa  

Jättelätt att läsa 

 

Utprovning 

1. Regeringstexten (se bilaga 4.2.1) 

Finns det ord som du inte förstår i den här texten? 

Vet du vad trimningsåtgärder är? 

Efter bild 2. 

Vet du vad kollektivkörfält är? 

Vilken föredrar du? 

 

2. Bindestreck 

Märker du skillnaden mellan texterna? 
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Vad tycker du om att sätta ut bindestreck i texten? 

 

3. Passiva verb 

Vad är skillnaden? 

Vilken föredrar du? 

Varför? 

 

4. Tidigt verb 

Vad är skillnaden? 

Vilken föredrar du? 

Varför? 

 

5. Lång mening 

Vilken föredrar du? 

Varför? 

 

6. Tilltalet 

Vilken är skillnaden? 

Vilken föredrar du? 

 

7. Alla grepp. 

Vilken föredrar du? 

 

8. Vill du ha en egen spalt där texten är anpassad till dig  

med läs- och skrivsvårigheter? 



Ronny Berggren VT-2012 

	  40	  

Bilaga 4.2.1  
Ett exempel på skärmdumpar för utprovning 
 

Trafikverkets ursprungliga version 
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Bilaga 4.2.1  
 

 

Bearbetat version med riktlinjen förklara svåra ord  
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Bilaga 4.2.2 
Urval av informanter  
 
Informant 1 
Ålder: 37 år 
Högsta slutförda utbildning: Gymnasium 
Kön: Man 
Ursprung: Svensk 
Sysselsättning: Arbetssökande 
 
Informant 2 
Ålder: 24 år 
Högsta slutförda utbildning: Gymnasium 
Kön: Man 
Ursprung: Svensk 
Sysselsättning: Student 
 
Informant 3 
Ålder: 21 år 
Högsta slutförda utbildning: Gymnasium 
Kön: Kvinna 
Ursprung: Iranier 
Sysselsättning: Student 
 
Informant 4 
Ålder: 30 år 
Högsta slutförda utbildning: Högskola 
Kön: Man 
Ursprung: Kurd 
Sysselsättning: Tolk 
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Bilaga 4.3 
Intervjufrågor till informatör 
 
1. I vilken form föredrar du att läsa en manual för skriftliga instruktioner? 
(Rangordna exemplen: 1 = bäst, 2 = näst bäst, osv.) 
 
Tryckt broschyr 
Pdf 
Affisch 
Bakgrundsbild / skärmsläckare 
Musmatta 
Papperstärning 
Bokmärke 
Kaffekopp 
 
 
2. Har du något eget förslag på utformning? 
 
3. Vilket format föredrar du i tryckt format? 
A3 
A4 
A5 
Eget förslag 
 
4. Vilket/vilka retoriskt grepp anser du påverkar dig vid läsning av en 
manual som instruerar dig om att skriva för personer med dyslexi? 
Pathos - Känslomässiga argument 
Logos - Logiska argument 
Ethos - Trovärdiga argument 
Alla tre 
Ingen av dessa 
 
Utveckla gärna ditt resonemang. 
 
5. Vilka pedagogiska grepp föredrar du i en manual? 
 
6. Vilken roll spelar mängden text och vad föredrar du? 
 
7. Vad vill du veta i ett ”förord” i en manual för att skriva för dyslektiker? 
 
8. Vad vill du veta i ett ”slutord” i en manual för att skriva för dyslektiker? 
 
9. Vilka synpunkter har du på hur en manual för att skriva för dyslektiker 

ska se ut angående färger, bilder och andra grafiska element? 
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Bilaga 4.4 
Frågor för utprovning 
 
1. Vilka två syften har jag med foldern? 
1b. Om du inte vet, vad ska jag göra för att tydliggöra detta? 
 
 
2. Betygsätt respektive stycke på en skala 1-5. 
Du ska bedöma:  
Hur svår texten är att förstå. 
Hur användbar texten är. 
 
1= Mycket svår att förstå  –       5= Mycket lätt att förstå 
1= Ej användbar                –       5 = Mycket användbar 
 
 
Förord 

Betyg lätt att förstå: 

Betyg användbarhet: 

Kommentar: 

Intervju med Patrik Svedell 

Betyg lätt att förstå: 

Betyg användbarhet: 

Kommentar: 

Skriv det viktigaste först 

Betyg lätt att förstå: 

Betyg användbarhet: 

Kommentar: 

Använd informativa rubriker 

Betyg lätt att förstå: 

Betyg användbarhet: 

Kommentar: 

 



Ronny Berggren VT-2012 

	  45	  

Förklara svåra ord 

Betyg lätt att förstå: 

Betyg användbarhet: 

Kommentar: 

Punktlistor 

Betyg lätt att förstå: 

Betyg användbarhet: 

Kommentar: 

Undvik förkortningar 

Betyg lätt att förstå: 

Betyg användbarhet: 

Kommentar: 

Skrivkortfattat 

Betyg lätt att förstå: 

Betyg användbarhet: 

Kommentar: 

Använd bilder 

Betyg lätt att förstå: 

Betyg användbarhet: 

Kommentar: 

Undvik siffror 

Betyg lätt att förstå: 

Betyg användbarhet: 

Kommentar: 
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Slutord 

Betyg lätt att förstå: 

Betyg användbarhet: 

Kommentar: 

Vidare läsning 

Betyg lätt att förstå: 

Betyg användbarhet: 

Kommentar: 

3. Synpunkter på formen? 

Färger: 

Typsnitt: 

Grafiska element: 

Helhetsintryck: 

4. Övriga synpunkter? 

Till exempel stavfel och andra slarvfel. 
 



8 riktlinjer för att
inkludera dyslektiker på

Bilaga 4.5
Manualen
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Förord

E nligt språklagen ska svenska myndigheter använda ett vårdat, enkelt 
och begripligt språk. För dyslektiker är detta en förutsättning för att 

de ska kunna läsa offentliga texter.

Allt fler svenska myndigheter finns på Facebook. Direktkontakt och 
möjlighet till kommunikation med medborgarna lockar. Denna trend är inte 
helt problemfri. Dels är problemet att språket som används inte är anpassat 
för personer med läs- och skrivsvårigheter och dels att hjälpmedlet lättläst 
inte räcker till för hela målgruppen.

Lättläst riktar sig till alla personer med läs- och skrivsvårigheter. Denna 
grupp innefattar dyslektiker, personer med ett annat modersmål än svenska 
och utvecklingsstörda. En väldigt bred målgrupp. Den här manualen är 
ett resultat av en undersökning med syfte att definiera vilka riktlinjer som 
fungerar för en av målgrupperna – personer med diagnosen dyslexi. 
Metoden har varit kvalitativa intervjuer med fyra dyslektiker med olika 
grad av dyslexi.

Undersökningen har tydligt visat att många av de riktlinjer som finns för 
lättläst inte underlättar läsningen för dyslektiker. Det finns exempel där 
riktlinjerna gett motsatt effekt. Att använda bindestreck i sammansatta ord 
och att använda upprepningar är lättlästa riktlinjer som snarare försvårar 
läsningen än att underlätta den.

Syftet med den här manualen är att visa att det går att inkludera dyslektiker 
genom ett anpassat klarspråk som är vårdat, enkelt och begripligt även för 
dyslektiker. Dessa åtta riktlinjer hjälper dig att lyckas.  
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– Det jag har svårt med är längre texter med 
långa rader. Jag har lärt mig vissa knep för att 
kunna hålla raden.
En av fördelarna med Facebook är just att 
raderna automatiskt blir lagom långa. 

Patrik har även god insikt i vilka grepp som 
underlättar hans läsning. 
– Rubrikerna är väldigt viktiga. Är det en dålig 
rubrik läser jag inte vidare. Rubrikerna ska väc-
ka mitt intresse. Sen tycker jag att punktlistor 
är bra, med dem kan man checka av vad texten 
handlar om.

Patrik Svedell är 37 år och dyslektiker. 
Han är en van Facebook-användare som 
läser inlägg och kommenterar diskus-
sioner. Patrik är väl medveten om hur 
hans läs- och skrivsvårigheter ter sig.

Patrik har läst lättlästa texter men han tycker inte 
att det passar honom.
– Det är bra att det finns. Men jag läser inte 
lättläst, då föredrar jag vanliga texter.

Patrick Svedell är inte ensam om sina åsikter om 
lättläst. Många dyslektiker föredrar vanliga tex-
ter framför lättlästa. Ofta anser de att de lättlästa 
alternativen är alldeles för enkla samtidigt som 
vanliga texter är för ansträngande att läsa. De be-
höver ett anpassat klarspråk med inslag av 
lättlästa grepp.

En dyslektiker 

berättar

Patrik Svedell fick diagnosen dyslexi när han var 12 år.
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1. Skriv det viktigaste först

Ställ dig frågan: Vad är det viktigaste du vill förmedla med 
din text och vad är syftet med din text? Svaret på frågorna 
blir första meningen i din text.

Ett exempel:

Är syftet med texten att informera om att Trafikverket 
ansvarar för vägar och järnvägar är den dålig eftersom det 
kommer sist i texten. Är syftet däremot att informera om 
att Vägverket bytt namn till Trafikverket är texten bra 
eftersom första meningen utrycker detta.

Vägverket heter numera Trafikverket. 
Det som tidigare var Vägverket är 
idag uppdelat i Transportstyrelsen och 
Trafikverket. Trafikverket är en statlig 
myndighet som ansvarar för Sveriges 
vägar och järnvägar.
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2. Använd informativa rubriker

Rubriken ska föra fram det viktigaste i texten. Rubriken 
ska fungera som en ledsagare och hjälpa läsaren att förstå 
vad texten kommer att handla om. Rubrikerna får gärna 
vara lite längre. Med fler ord blir rubrikerna mer 
informativa. Med för få ord riskerar du att rubriken inte 
säger någonting. Tankstreck är också ett bra hjälmedel för 
att utforma rubriken. 

Dåligt exempel: 

Bra exempel:

Bra exempel:

Eftersom det inte är möjligt att markera text på Facebook 
kan du trycka retur två gånger för att skapa en tom rad 
mellan rubrik och brödtext.

Trafikverket investerar

Trafikverket satsar 5 miljarder
kronor i nya vägbyggen

Nya vägar  – Trafikverket satsar
5 miljarder kronor
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3. Förklara svåra ord

Välj alltid ord som är lätta att förstå och som används ofta i 
det vardagliga språket. Om du måste använda ett svårt ord 
ska du förklara vad ordet betyder. Detta kan du göra direkt 
i texten eller i slutet av den i form av en ordlista.

Ett dåligt exempel:

Ett bra exempel

Ett bra exempel

Trafikverket kommer att satsa 
pengar på trimningsåtgärder.

Trafikverket kommer att satsa 
stora pengar på att förbättra 
vägarna för dig som kör bil. 
Så kallade trimningsåtgärder.

Trafikverket kommer att satsa 
pengar på trimningsåtgärder.

(Trimningsåtgärder = 
förbättringar av vägar)
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4. Punktlistor

Den stora fördelen med punktlistor är att läsaren får en bra 
överblick över innehållet. Punkterna syns klart och tydligt 
vilket leder till att dyslektikern kan ta till sig innehållet 
snabbare än om det var skrivet i vanlig löptext.

Ett dåligt exempel: 

Ett bra exempel:

Forna Jugoslavien bestod av 
nuvarande Kroatien, Serbien, 
Bosnien, Montenegro, 
Slovenien och Makedonien.

Forna Jugoslavien bestod av:
• Serbien
• Kroatien
• Bosnien
• Montenegro
• Slovenien
• Makedonien.
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5. Undvik förkortningar

Dyslektiker har inga problem med förkortningar som de 
vet vad de betyder. Däremot blir det en kognitiv belastning 
vid förkortningar som de aldrig hört. Bästa sättet att 
förhindra detta är att du alltid skriver ut hela ordet.
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6. Skriv kortfattat

Ju kortare desto bättre. Stryk onödiga ord. Men du måste 
givetvis ha med det som är relevant för textens innehåll. 

Ett dåligt exempel:

Ett bra exempel: Vissa tycker att dödsstraffet ska 
återinföras. De anser att 
dagens påföljder är för milda.

Det finns de som tycker att 
dödsstraffet borde införas igen 
inom en snar framtid. 
Anledningen till att de tycker 
på det sättet är att de anser att 
det är för milda straff i Sverige.
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7. Använd bilder

Med bilder kan du förtydliga ditt budskap. Många läsare 
förstår och minns information bättre om den innehåller 
bilder. Bilderna ska vara relevanta och fylla sitt syfte. Ett 
bra samspel mellan text och bild hjälper dyslektikerna att 
tolka informationen. Extra viktigt blir samspelet när bilden 
är flertydig och det krävs en hög kognitiv belastning för att 
tolka bilden. Då måste texten tydligt förklara bildens syfte 
och budskap.
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8. Undvik siffror

Siffror kan vara svåra att tolka och att minnas. Använd 
bara de allra nödvändigaste siffrorna. Du som skribent kan 
hjälpa läsaren att tolka siffrorna genom att förklara vad 
siffrorna betyder.

Ett dåligt exempel:  

Ett bra exempel: 

I Sverige lever 500.345 personer  
från forna Jugoslavien. Av dessa 
är 182.343 kroater och 153.876 
serber.

Av dem som kommer från forna 
Jugoslavien är de flesta från 
Serbien och Kroatien.
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Slutord
Med Facebook har nya dörrar för kommunikation öppnats. Men för att den 
ska fungera måste svenska myndigheter anpassa sitt viktigaste verktyg i 
denna kanal – språket.

Lättlästa texter är idag ett komplement till klarspråket. Problemet är att 
målgruppen som lättläst riktar sig till är för bred. En dyslektikers behov ser 
väldigt annorlunda ut jämfört med en person som har ett annat modersmål än 
svenska och som håller på att lära sig svenska. Eller med en utvecklingsstörd 
som befinner sig på en annan intelligensnivå. Att anpassa språket för varje 
målgrupp med läs- och skrivsvårigheter är givetvis väldigt resurskrävande. 

Den här manualen vill visa att det går att inkludera dyslektiker med ett 
anpassat klarspråk genom de riktlinjer som redovisats. Dyslektikern Patrik 
Svedells tankar är talande för problematiken med lättläst: 

Jag vet att det finns. Men jag läser inte lättlästa texter, 
då föredrar jag vanliga texter.

Undersökningen har visat att flera av de lättlästa greppen inte 
underlättar läsningen för dyslektikerna. Exempel på detta är att:

• använda aktiva verb

• skriva verbet tidigt i meningen

• undvika ordet inte

• använda upprepningar

• använda bindestreck i sammansatta ord.

Men genom att använda de åtta riktlinjerna som fungerar underlättar du 
dyslektikernas läsning på Facebook.

58



13

Vidare läsning
Språkkonsulterna Helena Englund Hjalmarsson och Marie Jenevalls 
debattartikel Rikta lättläst till rätt målgrupp i Språktidningen 
nummer 6/2011. Den diskuterar problematiken med lättläst.
http://www.sprakkonsulterna.se/nyheter/20111024.html

Bror Tronbacke och Ulla Bohmans (Centrum för Lättläst) replik på ovanämnda 
artikel som har en annan syn på problematiken.
http://www.lattlast.se/media/699111/debatt_språktidningen_nov_2011.pdf

Språklagen. Vad säger lagen om det svenska språket i offentlig sektor?
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssam-
ling/Spraklag-2009600_sfs-2009-600/

Klarspråksfoldern utgiven av Språkrådet.
http://www.sprakradet.se/

Lättläst – så funkar det av Maria Sundin. 
Utgiven av Jure Förlag. 2007.

59


