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Abstract 
 

 

”Detta var vanskelig!” is a project in Information design that focuses on public 

documents from corporations and how these can be adapted to various target groups to 

enhance understanding and usage. This study focuses on Skatteverket, the official 

Swedish Tax Office, and their information concerning declaration forms.  

 

Each year, the mistakes regarding declaration forms measure up to over a hundred 

billions kr. Even though the declaration forms are becoming more and more usable and 

easy to fill out, the problems remain. Almost a tenth of these mistakes are made by people 

working abroad. According to Skatteverket, a big part of this group is young adults, who 

have traveled to Norway to find work. When returning to Sweden, they often face 

difficulties regarding their declaration forms. They are having trouble with applying the 

correct rules and knowing where and how to pay their taxes. This project focuses on 

young adults that have worked in Norway during a short period of time, and how one 

through information and communication can solve tax related issues and restrain the 

number of mistakes within this group. 

 

Currently, Skatteverket is working on updating the information regarding declaration for 

people who are working in Norway, on an irregular basis. Through interviews with the 

target group, I learned that young adults have trouble understanding and using the 

information brochures and texts that are offered by Skatteverket. The use of language, the 

lack of information and appealing layout and structure are the core of this information 

design problem. Instead, the target group is searching for unofficial information that may 

contain errors. Therefore one can deduct that mistakes regarding declaration forms are 

partly made because of the lack of dependable information.  

 

Through interviews, tests, analysis models and theories, I have developed a brochure with 

a small dictionary. The brochure was created using readability, usability and target-based 

adaption of language and layout. This brochure is a believable and easy to use 

information source that sums up the entire declaration process from Norway to Sweden. 
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Sammanfattning  
 

 

”Detta var vanskelig!” är ett examensarbete i textdesign som syftar till att studera 

myndighetsinformation ur ett målgruppsperspektiv. Rapporten fokuserar på Skatteverket 

och deras information kring deklaration.  

 

Varje år uppgår skattefel i samband med deklaration i Sverige till mer än 100 miljarder 

kronor. Trots att deklarationen blir enklare kvarstår problemen. Ungefär en tiondel av 

felen görs av personer som arbetat utomlands. Enligt Skatteverket är en betydande del i 

denna grupp unga vuxna som flyttat till Norge för arbete. När de återvänder hem från 

Norge stöter de ofta på problem med sin deklaration och vet inte vilka regler som gäller. 

Detta examensarbete fokuserar på unga som arbetat i Norge under en kortare period, och 

hur man genom information och kommunikation kan hjälpa dem och samtidigt stävja 

utvecklingen av skattefel inom denna grupp.  

 

Skatteverket arbetar i viss mån med att uppdatera sina informationstexter kring arbete i 

Norge på webben. Frågor från personer som arbetat i Norge ökar i antal och likaså 

skattefelen inom denna grupp. Genom mina utförda intervjuer med målgruppen framkom 

att unga har svårt att ta till sig Skatteverkets material på grund av språkbruk, bristande 

information och bristfällig form och struktur. Istället letar målgruppen alternativa källor 

som kan innehålla felaktigheter. Problemen med deklaration inom denna grupp kan därför 

härledas till en informationsbrist. Undersökningen besvarar hur man kan 

utveckla/förändra Skatteverkets nuvarande informationsmaterial för att nå målgruppen på 

ett bättre sätt och främja för användning.  

 

Med hjälp av intervjuer, utprovningar, analysmodeller och teorier har jag utvecklat en 

artefakt i form av en broschyr med tillhörande ordlista. Artefakten har skapats genom att 

applicera begreppen läslighet, läsbarhet och läsvärde samt målgruppsanpassning av språk 

och form. Broschyren utgör en trovärdig och enkel informationskälla som sammanfattar 

hela processen från deklarationen i Norge till Sverige.  
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1. Inledning 
 

 

Under det senaste decenniet har fler och fler ungdomar sökt sig utomlands för arbete och 

för svenska ungdomar är Norge populärast. I min omgivning och bekantskapskrets har 

Norge nästan varit en vanligare arbetsdestination än den egna hemstaden. Genom dessa 

vänner och bekanta började jag notera ett problem som många verkade dela – problem 

med deklaration. Personerna som arbetat i Norge uttryckte vid flera oberoende tillfällen 

en frustration och irritation som, enligt dem själva, berodde på att de inte hittade rätt 

information. Istället fick de fråga vänner och bekanta och läsa i forum på nätet. Jag 

uppfattade ett eventuellt informationsdesignproblem att undersöka närmare.  

 

1.1. Bakgrund 
 

Deklaration är ett dokument som alla Sveriges inkomsttagare och medborgare, vars 

inkomster överstiger 18 104 kr, ska redovisa sina intäkter och utgifter i. Vi får hem en 

deklaration med tillhörande informationsblad och förväntas fylla i våra uppgifter korrekt. 

I samband med deklaration kan lätt frågor, problem och tankar uppstå kring vilka regler 

som gäller. För den som inte är van kan blanketterna vara krångliga, och det kan vara 

svårt att lämna uppgifter som inte finns förtryckta. Enligt en rapport från Skatteverket 

uppgår skattefel av olika slag, såväl oavsiktliga som avsiktliga, till miljardbelopp varje år. 

Skattefel är skatter som fattas och borde bli inbetalda varje år. 

 

År 2010 uppgick de totala skattefelen till 133 miljarder kronor (Skatteverket, 2009, s 1) 

trots att deklarationen genom åren blivit enklare. Utifrån Skattefelskartan (Skatteverket, 

2009) går det att utläsa att ca en tiondel av privatpersoners skattefel görs av de som 

arbetat utomlands (s 1), men den exakta siffran för antalet fel som görs av ungdomar i 

Norge finns inte att tillgå idag. Då Norge är det land som flest svenskar utvandrar till för 

arbete kan man anta att det är ett stort problem även inom denna grupp. Skatteverket 

bekräftar detta i en mailintervju (15 maj, 2012). De uppfattar problemet som stort och 

vanligt förekommande och att det kostar resurser som kundservice och tid. Daniel 

Sundqvist, skatteinformatör på skattekontoret i Skellefteå säger att ”Dessa frågor bara 

ökar och hänger naturligtvis ihop med att fler tar arbete i Norge. […] När det gäller fel i 

deklarationen så ökar även dessa” (15 maj, 2012).  

 

Skatteverket har alltså noterat att frågor av detta slag fortsätter att öka i antal och likaså 

deklarationsfelen. Sundqvist, skatteinformatör, berättar vidare att ”[…] vi hjälper ibland 

till så att deklarationen blir rätt. I just de specifika fallen blir det inte några bestraffningar 

för felen, men det blir mycket mer jobb för oss” (21 juni, 2012).  Utifrån detta kan man 

anta att informationen om hur man fyller i sin blankett när man arbetat i Norge kan 

innehålla brister, då alla vill fylla i sin deklaration rätt från start men felen ändå ökar. 

 

Att målgruppen får problem och ställer frågor om deklaration för utomlandsarbete i 

Norge kan bero på flera faktorer. Räknesätt och skattesatser skiljer sig mellan länderna, 

vilket kan skapa osäkerhet hos målgruppen. Många som arbetat i Norge under kortare 
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perioder är unga och oerfarna deklarerare. Språkförbistringar och andra hinder kan vara 

svårt för unga att arbeta runt. Detta kan lösas med mer och bättre information.  

 

Skatteverket i Sverige arbetar i viss mån med att uppdatera och förenkla sina 

informationstexter, men skattefelen inom denna grupp fortsätter att öka. Detta är ett 

ekonomiskt problem både för privatpersoner och för Skatteverket, då detta kostar pengar i 

uteblivna skatter, personal och andra resurser. 

 

I dagsläget finns inte någon sammanfattande information på Skatteverkets hemsida som 

grundläggande och utredande går igenom de steg som ett korttidsarbete i Norge innebär 

och vad som händer med deklaration och skatter när man väl kommit till Sverige igen. En 

svensk arbetare i Norge måste nämligen deklarera både i Sverige och i Norge, vilket gör 

att krångel och problematik med den ena deklarationen betyder desamma för den andra. 

 
 

1.2. Problemformulering 
 
 

Unga vuxna behöver pålitlig information som kan hjälpa dem med sin deklaration när de 

arbetat under kortare perioder i Norge.  Idag har Skatteverket ett informationsmaterial 

som verkar brista, då målgruppen letar alternativa källor. Skattefelen inom denna grupp 

uppfattas fortsätta att öka. Målgruppen har uttryckt att det finns brister som behöver 

åtgärdas i informationen som Skatteverket erbjuder. Jag har upptäckt att det finns en 

osäkerhet kring vilka regler som gäller vid deklaration. Att frågorna och skattefel inom 

denna grupp enligt Skatteverket ökar, tyder på att målgruppen har svårt att hitta rätt 

information och tolka den trots försök från Skatteverket att uppdatera den befintliga 

informationen. Det finns dessutom en utpräglad attityd om att myndighetsinformation ska 

vara svår och det kan leda till en negativ inställning gentemot informationsmaterialen.  

 

Jag vill därför studera Skatteverkets information för utomlandsarbete i Norge för att se 

om man kan förändra den för att möta målgruppens önskemål och behov genom 

publiceringsplats, innehåll och utformning. Detta för att myndigheter i offentlig sektor har 

vissa skyldigheter gentemot medborgarna som idag inte uppfylls på ett tillfredställande 

sätt och kostar både privatpersoner och Skatteverket tid och pengar.  Detta ska hjälpa 

ungdomar som arbetat i Norge under en kortare tid att deklarera rätt och slippa 

ekonomiska bekymmer kopplade till sin deklaration. 

 

1.3. Frågeställning 
 
 

 Hur kan man förändra/utveckla Skatteverkets nuvarande informationsmaterial för 

att nå målgruppen på ett bättre sätt och främja för användning? 
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1.4. Exkludering och inkludering 
 

 

I dagsläget blir målgruppen unga vuxna exkluderad från information som är väsentlig för 

den ur ett ekonomiskt perspektiv. Informationen som finns är bred i sitt innehåll och trots 

att information om Norge finns, verkar inte målgruppen kunna ta till sig och använda den 

för att lösa sina problem kring sin deklaration. 

 

Exkluderingen får följder som även drabbar Skatteverket, som får lägga ner tid och 

resurser på att hjälpa målgruppen via personlig service. Man får inte heller in rätt skatter 

från start vilket också får ekonomiska följder.  

 

Många av de unga som arbetat i Norge är förstagångsdeklarerare. De har svårt att tolka 

facktermer och är inte bekanta med deklaration och dess information. Därför borde ett 

målgruppsanpassat hjälpmedel tas fram, med syfte att hjälpa ungdomar som arbetat i 

Norge att deklarera rätt.   

 

Eftersom Skatteverket verkar i den offentliga sektorn och drivs av skattemedel kan 

egentligen vem som helst ställa krav på den information som finns. Om någon känner sig 

oinformerad går det därmed inte att säga att denne inte ingår i målgruppen (Kraft & 

Strandberg, s. 21 2007). Detta kombinerat med offentlighetsprincipen, som baseras på att 

alla information inom myndigheter ska vara transparent, gör att man kan ställa höga krav 

på den information som lämnas.   

 

 

1.5. Syfte 
 
 

Syftet med undersökningen är att analysera Skatteverkets nuvarande informationsmaterial 

för utomlandsarbetare i Norge i syfte att hitta utvecklingsmöjligheter. Undersökningen 

ska utreda varför det nuvarande informationsmaterialet inte fungerar och vilka 

förändringar som kan göras för att möta målgruppens behov och främja för användning. 

 

Rapporten ska resultera i en gestaltning som riktar sig till unga vuxna som arbetar i Norge 

under kortare perioder för att öka förståelsen för informationen och minimera risken för 

felaktigheter. Gestaltningen ska försöka lösa de problem som målgruppen upplever kring 

deklaration och skänka klarhet i vilka regler som gäller. 
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1.6. Målgruppsbeskrivning 
 
 

Målgruppen för undersökningen är unga vuxna, både män och kvinnor, ca 18-25 år. 

Målgruppen är i början av sin yrkeskarriär och man kan anta att en del av den just tagit 

sin studentexamen. Unga vuxna är inte främmande för hårt arbete och vill tjäna pengar, 

därför åker de till Norge där arbetena är fler och lönerna högre. Ungdomarna som flyttar 

till Norge sparar ofta pengar till något, som exempelvis en resa eller inköp av boende.   

 

Målgruppen har inte stor erfarenhet av deklaration eller skattefrågor och behöver korrekt 

information för att deklarera rätt. Även om de inte har stor erfarenhet av deklaration, har 

de kunskaper om Norge och saker som norskt personnummer/D-nummer och skattekort. 

Detta innebär att de har grundkunskaper om norsk deklaration och inte behöver få de 

grunderna förklarade för sig i ett informationsmaterial. Dessa saker inträffar direkt när 

målgruppen anländer till Norge och målgruppen löser då sådana problem på egen hand. 

Deklarationen inträffar först året efter man arbetat och då har målgruppen redan kommit 

hem till Sverige igen. 

 

Som informationssökare är målgruppen unga vuxna otåliga. De vill ha information snabbt 

och letar lätt vidare om de inte hittar vad de söker.  

 
 

1.7. Avgränsning 
 
 
Målgruppen för studien blir i teori bred, då myndigheter har en målgrupp som oftast 

består av alla (Kraft & Strandberg, 2006, s 25). Jag väljer målgruppen unga vuxna 

eftersom det är den grupp som ökar mest inom detta segment. Det är svårt att specificera 

sig till en åldersgrupp inom målgruppen som arbetat i Norge, därför fokuserar denna 

undersökning på unga vuxna generellt och deras behov. Jag väljer att titta på unga vuxna 

som arbetat utomlands, specifikt i Norge, under kortare perioder. Jag gör denna 

avgränsning eftersom det är under den korta arbetsperioden som det oftast uppstår 

problem. 

 

Jag väljer också att avgränsa mig från vissa skattefel som tryckfel som kan uppstå i 

deklarationen. Det är individens eget ansvar att kontrollera att förtryckta uppgifter 

stämmer. Jag tycker dessutom att det ligger utanför mitt fokus, vilket är att tillfredsställa 

ett informationsbehov som finns kring deklaration generellt för svenska ungdomar som 

arbetat i Norge. 

 

Jag avgränsar mig från resterande nordiska länder och fokuserar endast på Norge. Jag gör 

detta för att Norge är det land som flest svenskar utvandrar till. Enligt Statistiska 

centralbyrån utvandrade sammanlagt 51 179 personer från Sverige under 2011, varav 

strax över 19 % utvandrade till Norge. Under samma år återvände sammanlagt 21 723 

svenskar hem igen. Av dessa kom 28,8 % tillbaka från Norge. Statistiska Centralbyrån 

nämner också att de flesta som utvandrar bosätter sig i Sverige igen efter som mest 4 år, 
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vilket tyder på att de reser till Norge för att arbeta under en viss period men har för avsikt 

att återvända hem.  

 

I min gestaltning kommer jag inte att ta fram färdiga bilder, utan i huvudsak fokusera på 

färg, form och språk. Jag avgränsar mig därmed från att tillverka egna illustrationer och ta 

fotografier.  

 

1.7.1. Precisering av begrepp 
 

Genomgående i rapporten kallas min målgrupp för unga vuxna. Med unga vuxna menar 

jag män och kvinnor, ca 18-25 år. Den undre gränsen 18 år drar jag då detta är åldern när 

man blir myndig i Sverige och i den meningen kan räknas som vuxen. Dessutom tänker 

jag mig att målgruppen har eller precis har gått ut gymnasiet och därefter ser sig om efter 

arbete. Detta ger en ålder på mellan 18 och 19 år. Den övre gränsen 25 år passar syftet för 

undersökningen, då många som arbetat i Norge återvänder hem efter ungefär 4 år (SCB, 

2012, s 3, 22/4-12). Därmed ger åldern 25 några års marginal.  
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2. Teoriram 
 
 

2.1. Inre, när och yttre kontext  
 

 

Staffan Udd förespråkar att informationsdesign i samhällsinformation kan ses ur tre 

kontexter. I sin avhandling, Informationsdesign i samhällsinformation: fallstudier i ett 

flerkontextuellt perspektiv (2006), diskuterar och utreder han dessa tre kontexter och visar 

hur man studerar samhällsinformation på rätt sätt. Min undersökning berörs främst av 

närkontext och inre kontext.  

 

Informationsmaterials inre kontext är den av kontexterna som är mest renodlad 

informationsdesign. Den behandlar hur text och bild utformas och presenteras för att 

kommunicera på bästa sätt (s 27). Inre kontext handlar om textens innehåll och utgår ifrån 

begreppen läslighet, läsbarhet, och läsvärde (läs mer om detta under 2.2.).  

 

Närkontext handlar om ett informationsmaterials utformning. Den handlar om hur 

budskap möts mellan sändare och mottagare (Udd, 2006, s 43) beroende på läsarens 

förförståelse och förutsättningar. 

 

Den yttre kontexten behandlar hur informationsmaterial förhåller sig till yttre sociala och 

kulturella sammanhang (s 53).   

 

 

2.2. Läslighet, läsbarhet och läsvärde 
 

 

Läslighet, läsbarhet och läsvärde behandlar grunden i informationsdesign och berör alla 

delar som kan vara väsentliga att titta på för att nå målgrupper och kommunicera budskap.  

 
Läslighet innebär att läsaren verkligen kan läsa en text i hänsyn till layout och 

formgivning. Detta behöver dock inte betyda att läsaren förstår budskapet med texten. 

Enligt Rune Petterson (2012, s 70) är läslighet informationsmaterialets tekniska kvalitéer, 

som textstorlek, antal ord per rad och texttäthet. För att öka läsligheten kan man arbeta 

med bland annat typografi och layout (Udd, 2006, s 27).  

 

Läsbarhet är textens huvudsakliga innehåll och handlar om huruvida läsaren kan uppfatta 

och förstå en text (Udd, 2006, s 29) rent innehållsmässigt. Om informationsmaterialet är 

målgruppsanpassat blir läsbarheten högre och det finns större möjligheter att nå fram med 

budskap och innehåll.  
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Enligt Pettersson (2012, s 64-65) är läsvärde en varierande faktor som är beroende av 

läsaren. Ålder, intressen och personlig utveckling påverkar hur läsaren uppfattar texten, 

alltså om innehållet är användbart och är av intresse eller kan vara till hjälp. Läsvärdet 

avgör om målgruppen vill läsa vidare och känner att de får ut och lär något av texten.  

 

 

2.3. Design av myndighetsinformation 
 

 

Att designa offentliga dokument har krav och förpliktelser. Publika dokumentationer är 

ofta svåra att förstå, klumpiga och svårhanterliga (Sless, 2004, s 24). David Sless har över 

tjugo år erfarenhet av att designa och utforma offentlig information, främst inom 

medicinsk sektor. I en artikel i Information Design Journal (2004 s 24-35) talar Sless om 

olika faktorer som ska hjälpa oss att uppnå och producera bra offentliga dokumentationer.  

 

Attribut som uppmuntrar till läsning är enligt Sless (s 26-27) att informationen… 

 

 

 Är trovärdig 

Användare söker texter med hög trovärdighet. Informationen ska vara och 

uppfattas som korrekt och auktoritativ. 

 

 Tar hänsyn till målgruppen 

Den sociala situationen kring materialet påverkar hur målgruppen uppfattar 

informationen. Känner sig målgruppen på något sätt kränkt kan den bli negativt 

inställd och inte vilja ta del av informationen. 

 

 Har en attraktiv form 

Dokumentet ska vara attraktivt formgivet och bjuda in till läsning. Detta skapar 

ett tillfredsställande första intryck och öppnar för framtida kommunikationer 

mellan kund och avsändare. 

 

 Är fysiskt anpassad 
Dokumentet ska skapas efter rätt fysisk kontext. Ska dokumentet läsas i en bil 

eller informationen fås på en skylt?  

 

 Är socialt anpassad 

Informationen ska var anpassad till målgruppen och den relation företaget har till 

den. Detta kan förbättra kundkontakt och skapa förtroende. 

 

 

Man kan också arbeta för att uppmuntra användaren till vidare läsning. Attribut som 

upprätthåller läsning är enligt Sless (s 27) att informationen är… 

 

 Enkel att använda  

Att läsaren kan ta till sig, använda och förstå informationen. 
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 Effektiv 

Att användaren lätt kan hitta vad den söker. 

 

 Produktiv 
Att informationen är försäkrande, användbar och problemlösande. 

 

Bo Bergström, art director och författare, diskuterar i sin bok Effektiv visuell 

kommunikation (2009) kring olika typer av design för text och webb (s 216- 247). Han 

nämner bland annat att formgivning består av flera delar, som att planera och sortera 

innehåll och material och ta bort överflödiga element. Format ska väljas efter tillfälle, 

men ett format som fungerar i de flesta sammanhang och som människor är bekanta med 

är det stående formatet (Bergström, 2009, s 224).  

 

Effektiv formgivning gör mottagaren mer engagerad och lättare medryckt. En 

strukturerad och enhetlig form ger ett trovärdigt intryck. Det kan handla om att våga ha 

tomrum i sin formgivning (s 229), speciellt i broschyrer där bilder och rubriker kommer 

till sin rätt i en luftig layout.  Orientering innebär att materialet ska ha en tydlig 

disposition där rubriker, bilder och andra visuella element ska ha en självklar ordning (s 

229).  

 

Bergström förespråkar fyra designteorier (s 232- 235) som innefattar…  

 

 Konstrast 

Storlek av text och bild samt styrke-, form- och färgkontraster. 

 

 Balans 

Placering av bild, text och designobjekt för att skapa harmoni. 

 

 Linje 

Linjering av rubrik, text och bild efter ett visst mönster.  

 

 Rytm 

Rytm skapas genom variation av hårda och mjuka former och spännande 

växlingar mellan färg, bild och riktning för att upprätthålla läsarens intresse. 

 

 

2.4 Att läsa på webb 
 

 

Läsning på webb och papper skiljer sig en del från varandra. Holsanova, docent i 

kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, beskriver läsning ur flera perspektiv i Myter 

och sanningar om läsning (2010). 

 

Läsning på nätet öppnar flera vägar för läsaren att ta, medan tryckt media följer ett 

tydligare mönster utan möjlighet att klicka på länkar och annat som kan distrahera 
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läsningen (s 127). Förgreningar på webbplatser kan förvirra läsaren i sin navigering och 

orientering, då denne inte vågar klicka sig vidare för att hitta ytterligare information (s 

128). Däremot öppnar nätet för mer specialinriktad läsning med djupare information. 

Generellt när en läsare klickar sig fram till en länk djupläser han eller hon till 90 % 

sannolikhet igenom informationen (s 130).  

 

Enligt Sundin, författare och språkkonsult, (Lättläst, 2007) är ungdomar en grupp 

människor som skumläser snabbt på webben (2007, s 23). De hoppar över information, 

vill snabbt hitta vad de letar efter och är mindre villiga att läsa längre texter (s 23). 

Samtidigt är ungdomar den gruppen svenskar som använder internet och dator mest. 

Närmare 98 % av Sveriges ungdomar mellan 16 och 24 år har tillgång till en dator på 

daglig basis. Ungefär 94 % av ungdomarna använder sin dator varje dag. Ca 66 % av 

kvinnorna och 77 % av männen har tidigare använt internet för att leta information om 

varor och tjänster (SCB, 2012, s 38, 14/5-12).  

 

 

2.5. Målgruppsanpassning  
 

 

Målgruppsanpassning handlar om att skriva utifrån ett målgruppsperspektiv. Det kan 

handla om språk, form, innehåll och publiceringsplats.  

 

Jenny Forsberg är språkkonsult och har hjälpt flera företag och myndigheter med deras 

språkhantering. Hon talar i sin bok Tydliga texter (2008) om målgruppsanpassning och 

ger tips till skribenter. Forsberg säger bland annat att ”… en text som alla ska kunna läsa i 

slutändan inte kommer passa någon”. Enligt Forsberg kommer texten att bli för allmän 

och läsaren kommer inte att känna sig träffad. 

 

För att få en text att fungera bör man känna sin målgrupp och försöka föreställa sig varför 

någon läser texten och vad denne vill veta (s 14). En målgruppsanpassad text blir enligt 

Forsberg tydligare, får ett högre läsvärde och kommer läsa mer frekvent. För att uppnå en 

fungerande text, dvs. att läsaren förstår, ska man arbeta med texten på flera nivåer. Dels 

med konkreta och moderna ord, men också genom att undvika onödiga förkortningar, 

arbeta med tilltal, anpassa meningslängd och innehåll samt dela in texten i stycken och ha 

intresseväckande rubriker (s 15).  

 

Sundin (Lättläst, 2007, s 86-99) stödjer detta resonemang och anser att man ska veta vem 

läsaren är, vad han eller hon förväntar sig och har för förkunskaper (s 86-87). Syftet med 

texten ska vara klart och läsaren ska förstå varför denne ska läsa texten (s 88). Texten ska 

engagera, vilket kan uppnås genom att tala direkt till läsaren, ge texten intressanta inslag 

som citat, ha tankeväckande rubriker och ha en tydlig avsändare (s 90-93).  



”Dette var vanskelig!”  Examensarbete 
Louise Gustafsson  Informationsdesign, Textdesign 
Mälardalens Högskola  VT 12 
 

 
 

 10 

3. Metod 

 
 

3.1. Kunskapsöversikt 
 
 
Samhällsinformation är inte ett outforskat akademiskt ämne, men utformningen av den 

och hur viktig målgruppsanpassning blivit är en nyare företeelse. Informationsdesign är 

ett ungt ämne och i kombination med samhällsinformation blir utbudet av litteratur 

begränsat. För att tillskansa mig rätt kunskaper för min undersökning har jag tittat på 

litteratur som behandlar allmän broschyrdesign, informationsdesign, offentliga 

dokumentationer, ungdomars informationsvanor, läsning på webb och 

målgruppsanpassning.  

 

Kunskap och information kring ungdomars informations- och läsvanor återfinns i 

forskningsartiklar och statistik, men utan starka kopplingar till samhällsinformation.  

 

Artiklar kring hur broschyrer och offentliga dokument ska utformas finns bland annat i 

Information design Journal. Layout och form är en del av grunden i informationsdesign 

och kan undersökas i flera perspektiv. Lättläst layout, som ska hjälpa läsaren förstå, finns 

beskrivet i böcker som Lättläst- så funkar det (2007) av Maria Sundin. Lättläst är en 

extrem version av lätt språk och förenklar mer än min målgrupp behöver. Dock finns 

riktlinjer och tankar som kan vara värda att ta i beaktning och tillämpa i min artefakt.  

 

Generell statistik som hur många som arbetat i Norge, hur många som återvänt hem och 

problemets omfattning är grundläggande för att hitta legitimitet i mitt 

informationsdesignproblem. Jag har därför tittat på information från Statistiska 

centralbyrån, främst deras informationsblad och broschyrer. Jag har även varit i kontakt 

med en informatör på Skatteverket som beskrivit problemet för mig. 

 

Ovan nämnda teorier, forskning och fakta har jag satt mig in i för att utveckla mina 

befintliga kunskaper om samhällsinformation och informationsdesign i kombination med 

varandra. Jag har tillskansat mig ny kunskap genom böcker, forskning och avhandlingar 

inom nyss nämnda områden. Mina erfarenheter och kunskaper som informationsdesigner 

och min ettåriga arbetslivserfarenhet inom myndighetskommunikation har varit ett stöd 

under hela processen och utgjort basen i min kunskapsbank.  
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3.2. Intervjuer med målgruppen 
 
 

3.2.1. Val av intervjumetod 

 
Mitt primära metodval grundar sig i att undersöka och lära känna min målgrupp genom 

kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer innebär i korthet att man håller längre 

intervjuer som utgår ifrån enkla frågor som får komplexa och innehållsrika svar (Trost, 

1993, s 7). Beroende på intervjupersonen och vilka följdfrågor som naturligt tillkommer 

kan resultaten mellan intervjuerna skilja sig avsevärt. Efter intervjuerna får man mycket 

material som kan innehålla varierande svar och intressanta mönster (s 7).  

 

Kvalitativa intervjuer är intervjuer med ett fåtal personer, där man undersöker sitt tänkta 

ämne genom samtal med målgrupp eller informanter. Det finns även möjlighet att få fram 

ny och okänd information från den intervjuade (Starrin och Renck, 1996, s 53). Valet av 

intervjupersoner är viktigt. Personerna ska tänkas ha relevant och viktigt information i 

förhållande till rapportens frågeställning och syfte (Repstad, 1999, s 67).  

 

Kvalitativa intervjuer passar min undersökning då jag inte vet tillräckligt om det 

problemet jag vill studera.  För att kunna lösa de problem som finns med Skatteverkets 

information behöver jag förstå vad målgruppen upplever som svårt idag. Denna 

information får jag bäst genom samtal, till skillnad från exempelvis enkäter, då kvalitativa 

intervjuer öppnar för att få mer djupgående information.  

 

Jag behöver kunna föra ett samtal med målgruppen som inte utgår från en redan färdig 

mall. Jag använder mig därför inte av standardiserade, kvantitativa intervjuer som enligt 

Starrin och Renck (1996) har följande målsättning: ”Medel för att undersöka fördelningen 

av eller sambandet mellan på förhand definierade företeelser, egenskaper och innebörder” 

(s 54).  Detta passar inte syftet för undersökningen, då denna metod utforskar redan känd 

kunskap.  

 

I mina intervjuer med tillhörande utprovning undersöker jag Skatteverkets material 

utifrån läslighet, läsbarhet och läsvärde med frågor som främst kretsar kring de teorierna.  

3.2.2. Urval av intervjupersoner 
 

Då målgruppen är så pass specifik har det varit svårt att hitta en förening eller 

organisation i mitt närområde som kunde ställa upp för intervjuer. Därför har jag istället 

letat intervjuobjekt i min närhet, som förmedlats genom en bekant till mig. Genom denna 

bekant, som själv arbetat i Norge, fick jag kontakt med personer som denne arbetat med 

och som kunde agera intervjuobjekt. Huvudkriteriet för urvalet av intervjupersoner var att 

de hade relevanta kunskaper att bidra med, som tidigare erfarenheter, åsikter och attityder 

som kunde hjälpa mig att lösa mitt problem (Repstad, 1999, s 67). Detta tycker jag 

stämmer väl på mina valda intervjupersoner eftersom de har förstahandserfarenhet av 

både att arbeta i Norge och att leta information kring deklaration. Jag anser att kön inte 

har någon relevans för mitt problem och därför är inte könsfördelningen jämn bland 

intervjuobjekten. Intervjupersonerna är fyra till antalet, varav en är man och tre är 
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kvinnor. Elin Sarenfält, Daniel Lindström, Emma Blomkvist och Matilda Pettersson var 

mina intervjupersoner och har alla fyra bott i Norge under vissa perioder. De är i 

dagsläget mellan 22 och 23 år, men hade olika åldrar då de arbetade i Norge. 

Intervjuobjekten har olika geografiska bakgrunder, men härstammar från Mälardalen.  

 

Intervjuobjekt 1, Sarenfält, arbetade i Norge under sju månader år 2009. I Norge arbetade 

hon som kassmedarbetare. Sarenfält är idag 23 år. Intervjuobjekt 2, Blomkvist, arbetade i 

matbutik och på daghem. Lindström, intervjuobjekt 3, arbetade på bensinstation och 

bodde i Norge tillsammans med Blomkvist under två kortare perioder år 2008 och 2011. 

De fick sina arbeten genom ett bemanningsföretag i Norge. Blomkvist och Lindström är 

idag 23 år. Intervjuobjekt 4, Pettersson, arbetade i Norge under ett år mellan 2010 och 

2011. Hon arbetade på Glitter, inom hemtjänst och som garderobiär på en nattklubb 

genom ett bemanningsföretag. Petterson är idag 22 år. 

 

3.2.3. Tillvägagångssätt 

 
För att få kontakt med min målgrupp sökte jag bland bekanta som arbetat i Norge. Jag 

underströk att det räckte med att personerna ska ha arbetat i Norge och att de inte måste 

ha haft uttalade problem med sin deklaration. Jag fick då kontakt med fyra personer som 

arbetat i Norge. 

 

Jag tog kontakt med dessa personer, förklarade vad undersökningen gick ut på och vem 

som tipsat mig om att de kunde vara lämpliga att intervjua. Detta skedde via mail. När jag 

fått intervjupersonernas godkännande började jag utforma frågor utifrån vad jag ville veta 

om problemet, attityder och informationssökande.  

 

Två av intervjuerna, Sarenfält och Pettersson, gjordes ansikte mot ansikte, medan de 

övriga två genomfördes per telefon. Personintervjuerna skedde hemma hos 

intervjupersonerna. Detta för att de skulle känna sig bekväma och vara öppna för att svara 

på frågor (Trost, 1993, s 44). För att undvika stressmoment bad jag om att vi skulle sitta 

ostört och att telefoner och annan elektronik skulle vara på ljudlös eller vara avstängt.  

 

Jag antecknade under samtliga intervjuer och valde att inte spela in mina intervjupersoner. 

Detta för att alla inte ville bli inspelade, och då använde jag mig istället av minne och 

anteckningar för att få intervjusituationerna att bli så lika varandra som möjligt. Efter 

intervjuerna sammanfattade jag mina anteckningar och intryck, och letade efter likheter 

och skillnader i mina resultat. 

 

 

3.2.4. Utformning av frågor 
 

Vid utformning av intervjufrågorna använde jag teorier för kvalitativa intervjuer och 

intervjuteknik. Jag använde mig av öppna frågor i så stor utsträckning som möjligt. 

Öppna frågor kräver att den som intervjuas svarar förklarande och utvecklar sitt 

resonemang (Häger, 2001, s 61). Enligt Häger formuleras en öppen fråga ofta med orden 
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vem, var och när (s 61), vilket undviker att intervjupersonen kan svara ja eller nej. Häger 

beskriver journalistisk intervjuteknik, vilket inte fullt kan koppla till forskningsintervjuer. 

En viktig skillnad mellan dessa är att en forskningsintervju ska vara neutral, 

förtroendeingivande och visa på seriositet medan en journalistisk intervju, enligt Häger, 

ofta bygger förtroende genom att skapa personliga band (s 49) mellan intervjuaren och 

den intervjuade. Med detta i åtanke var jag kritisk när jag valde vilka journalistiska 

frågetyper som skulle användas i mina intervjuer. Några frågetyper som jag använde mig 

av var att be om exempel (s 76) och att undvika ledande frågor (s 67). 

 

Ett exempel på en sådan fråga var ungefär ”Hur upplevde du det att deklarera för ditt 

utomlandsarbete?”, varpå intervjupersonen berättade och jag ställde en följdfråga som 

efterfrågade exempel på vad som var bra eller dåligt. 

 

En kvalitativ intervju bör enligt Repstad inledas med allmänna frågor, som sedan övergår 

till att bli konkreta och avgränsande (1999, s 75). Detta gjorde jag i början av mina 

intervjuer, men inte vid den absoluta starten. Där ställde jag slutna frågor för att 

undersöka grundläggande fakta som när intervjupersonen arbetade i Norge, hur gammal 

han/hon var, hur de fick sitt arbete och vilken information de fick i samband med det. 

Detta gjorde jag för att skapa mig en bild av förutsättningarna och ett möjligt 

tidssamband, eftersom Skatteverkets information kan ha blivit bättre eller sämre med 

åren. Jag hade även Trost (1993, s 64) i åtanke, som menar att de första frågorna är 

avgörande för en intervju och att man ska undvika inledande frågor som kan störa den 

intervjuade. 

 

Under mina intervjuer utgick jag från ämnet ”deklaration för utomlandsarbete i Norge” 

vilket gjorde att intervjuerna skiljde sig en del från varandra. Däremot hade jag ett antal 

punkter och frågor som jag frågade alla intervjuobjekt vid någon tidpunkt i samtalet. Jag 

kände att dessa frågor var avgörande för min undersökning, exempelvis som vilken 

information målgruppen använde sig av när den deklarerade, vad den saknade och vad 

den helst använder för typ av informationsmaterial. 

 

För ungefärlig intervjumall se Bilaga 1. 

 

 

3.2.5. Resultat av intervjuempiri 
 

I mina intervjusvar letade jag efter gemensamma nämnare samt extrema skillnader för att 

få ett så tillförlitligt och hanterbart resultat som möjligt. 

 

Genomgående för samtliga av intervjuobjekten var de faktum att de inte fick någon 

officiell information från Skatteverket i Sverige eller i Norge som hjälpte dem nämnvärt 

med sin deklaration. Istället vände de sig till vänner och bekanta som arbetat i Norge. De 

använde sig av mindre seriösa sidor som upprättats av andra unga svenskar i Norge, där 

informationen enligt intervjuobjekt 1, var ”ouppdaterad och kändes oseriös” och att man 

”tvivlade på om den stämde”. Ett av intervjuobjekten nämnde till och med Flashback som 

en informationskälla. Samtliga personer efterfrågade mer trovärdighet i informationen de 
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använde sig av. Det hade, enligt intervjuobjekten, lugnat och fått dem att känna sig 

säkrare på hur man skulle göra med sin deklaration. 

 

Andra gemensamma nämnare var att samtliga hade problem med att få personlig service 

från Skatteverket som guidning och hjälp genom kundtjänst. Istället fick de förlita sig på 

egna kontakter som försåg dem med information. Två av intervjuobjekten vände sig till 

norska Skatteverket som var ovilliga att hjälpa till, då de ofta får frågor från just svenskar 

om deklaration. Tre av fyra intervjuobjekt vände sig till en större norsk sida, men där var 

informationen svår att förstå pga. facktermer och begrepp som dessutom var på norska. 

Trots lexikon och översättningar till svenska förstod inte intervjuobjekten materialet och 

vad orden betydde. 

 

Inget av intervjuobjekten tyckte att det svenska Skatteverkets information var till hjälp 

under deklarationsprocessen, trots att de försökt hitta information på Skatteverkets 

webbplats och att få hjälp via telefon. Den information som fanns var inte tillräcklig och 

var för svår, med en form som inte bjöd in till vidare läsning. Intervjuperson 1 påpekade 

följande: 

 

”Det känns som att de inte har tänkt på vilka de skriver för. Unga som ska arbeta i Norge 

är ofta oerfarna när det gäller deklaration och många har inte deklarerat förut. Den norska 

deklarationen var väldigt svår trots att jag satt med lexikon, och då hade det varit bra att 

ha en svensk guide som kunde hjälpa mig. Det jag tjänade där borta påverkar ju min 

deklaration hemma”. Intervjupersonen menade på att trots att denne fick en översättning 

genom ett lexikon, inte förstod de svenska begreppen och vad de innebar.  

 

Intervjuperson 2 och 3 uttryckte liknande åsikter och anmärkte exempelvis på att 

kommuner i Sverige ofta främjar för och uppmuntrar unga att hitta arbeta i Norge, men 

inte tar ansvar för de problem som kan uppstå med deklaration när man kommer hem 

igen. De menar att man inte kan få den hjälp man behöver från dem som bör erbjuda den. 

Istället får man förlita sig på sitt kontaktnät och forum på nätet.  

 

Två av fyra intervjuobjekt hade stora problem med sin deklaration när det var dags att 

signera den svenska. Intervjuobjekt 4 hade från början deklarerat med fel skattesatser och 

fick därmed inte någon skatt tillbaka. Hon kontaktade Skatteverket som inte hade hjälp att 

förse henne med. Intervjuobjekt 4 tog då istället hjälp av vänner och andra informella 

informationskällor på nätet. Intervjuobjekt 1 hade samma problem med sin deklaration, då 

den förtryckta svenska deklarationen inte stämde och hon inte förstod hur hon skulle fylla 

i för att det skulle bli rätt. Intervjuobjekt 2 och 3 hade något lättare med sin deklaration, 

då de läste på väldigt mycket innan de reste till Norge och visste en del om hur de skulle 

gå tillväga för att deklarera rätt. Men trots detta fanns oklarheter och frågor som de 

upplevde var svåra att få besvarade av Skatteverket. 

 

Slutsatsen av intervjuerna är att information som fanns, både på norska och svenska från 

skatteverken, var otillräcklig och svår att förstå. Målgruppen upplevde att de inte fick 

hjälp när de tog telefonkontakt, och fick istället hitta information från källor som inte var 

pålitliga eller trovärdiga i den meningen att de inte hade seriösa avsändare.  
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I övrigt ville tre av fyra intervjuobjekt ha information tillgänglig på webben, medan 

intervjuperson 1 gärna ville ha ett tryckt informationsmaterial. Broschyrer och 

instruktioner var de medier som intervjuobjekten ville använda när de letade information i 

allmänhet. Det viktigaste för målgruppen var att informationen var seriös och kom från en 

trovärdig källa. De ville också att informationen skulle var anpassad till målgruppen unga, 

vara pedagogisk, lätt att förstå och finnas på webben. Intervjuobjekt 1 och 4 hade gärna 

haft en ordlista eller liknande som hjälpmedel vid ifyllningen av sin norska deklaration.  

 

En stor, intressant skillnad i intervjuerna var att två av intervjupersonerna inte hade lika 

stora problem som de andra med sin deklaration. Detta berodde på att dessa två endast 

arbetat i Norge under sexmånadersperioder, då är deklarationen lättare att hantera. De 

övriga två hade stora problem med sin deklaration och hade jobbat mellan 7 till 12 

månader i Norge, vilket medförde en svårare deklaration med oklarare regler. Däremot 

upplevde samtliga någon typ av problematik och att det var svårt att få konkreta svar på 

sina frågor. 

 

Övriga intryck som jag själv fick under intervjuerna, i avseende av kroppsspråk och 

tonläge, var att de kände sig uppgivna. Det fanns också ett tydligt konsensus om att det 

var lönlöst att titta efter information från Skatteverket, då de varit ovilliga att svara på 

frågor via samtal och inte erbjudit någon hjälpande information. Det var nästan en 

självklarhet att man istället frågade vänner och bekanta då målgruppen såg det som den 

enda chansen att förstå. Det var oväntat och förvånande att upptäcka att attityden mot 

skatter generellt inte var negativ utan att ungdomarna tvärt om vill ha, har letat och 

försökt hitta information.  

 
 

3.2.6. Utprovning 
 

För att se vad unga vuxna generellt tyckte om mitt framtagna material utförde jag ett 

användartest. Jag letade även denna gång bland bekanta som refererande mig till lämpliga 

personer. Tre personer i samma ålderspann som målgruppen fick tycka och tänka fritt om 

min artefakt i ett gruppsamtal. De fick under samtalet ge kommentarer och spontana 

tankar om informationsmaterialet. Jag bad dem läsa texten och ge positiv och negativ 

feedback på innehåll, form och språk. Jag ville se om unga vuxna i allmänhet kunde ta till 

sig och förstå vad texten ville säga.  

 

Resultatet blev en positiv respons från målgruppen. Du-tilltalet var uppskattat och likaså 

det mer personliga språket. Enligt utprovningen kändes språket enkelt och innehållet 

uppdelat på ett logiskt sätt. Informationen uppfattades som lätt att använda och hitta i med 

hjälp av de tydliga rubrikerna. De tyckte också att ämnet kändes aktuellt och 

informationen välbehövlig då de också haft vänner och bekanta med samma problem. 

Vissa ord upplevdes fortfarande som svåra, vilket är svårt att komma ifrån då ämnet 

naturligt har vissa komplexa ord. Ordlistan uppfattades som användbar och de trodde 

målgruppen skulle uppskatta att ha den bredvid sig vid deklarationstillfället.   

 

Typsnitten uppfattades som rena och moderna, likaså formerna som fungerar som 

grafiska element i gestaltningen.  
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Generellt visade utprovningen att målgruppen tyckte att informationen var lätt att ta till 

sig, att formen kändes mer spännande än vanlig myndighetsinformation och att språket 

gjorde informationen lättare att tolka.   

 
 

3.3. Analysmodeller 
 

 

För att undersöka språket som används i Skatteverkets informationsmaterial, och på så 

sätt se vilka hinder som finns, använder jag mig av en stilanalys och en läsbarhetsanalys. 

Hellspong beskriver analyserna ingående med frågeställningar och punkter som är 

användbara när man undersöker texter (2001, s 68-73 & s 85-91).  

 

En stilanalys är en grundläggande analys som ser till en text ur perspektiven språk, ämne, 

läsare och situation (Hellspong, 2001, s 68-69). Denna typ av analys lämpar sig bäst när 

man vill undersöka hur funktionell en text är och utifrån det utforma det man skriver efter 

syfte och målgrupp (s 68). Grundläggande i en stilanalys är att titta på stilen i stort och 

vad den består av. Detta kan handla om långa meningar och svåra ord, i vilket 

sammanhang texten ska läsas och var den publiceras.  

 

En läsbarhetsanalys har till syfte att ”bedöma hur tillgänglig en text är för vissa läsare 

med vissa mål (läsbarhet), hur stora krav den ställer på motivation och förkunskap (dess 

lättlästhet) och hur lätt den är att avläsa för ögat (läslighet)” (Hellspong, 2001, s 86). En 

läsbarhetsanalys undersöker om en brukstext är lätt eller svår, hur textens yttre gestaltning 

fungerar, hur meningar är uppbyggda och andra innehållsmässiga faktorer (s 85) för att se 

om den fungerar och passar till sitt sammanhang.  

3.3.1. Resultat av analysmodeller 
 

Exempelmaterial, Ska du betala skatt i 

Sverige när du arbetar utomlands? 

(Skatteverket 2010). 

http://www.skatteverket.se/download/18.70a

c421612e2a997f858000102105/33913.pdf  

 

Syftet med texten är att informera människor 

som arbetat utomlands om när de behöver 

betala skatt i både sitt arbetsland och i 

Sverige. Texten undersöker 

sexmånadersregeln och ettårsregeln och vad 

som gäller för dem.  

 

Mottagaren läser texten med intresse, då den 

behövs i en situation där noggrannhet är 

avgörande för att göra rätt. Alla detaljer ska 

Skatteverket, skärmdump, www.skatteverket.se 

http://www.skatteverket.se/download/18.70ac421612e2a997f858000102105/33913.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.70ac421612e2a997f858000102105/33913.pdf
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stämma för att målgruppen ska få till sin deklaration. Läsaren möter texten i en situation 

där han eller hon behöver få detaljerad information som kan hjälpa dem att förstå både sin 

svenska och sin norska deklaration bättre. Läsmålet är alltså att få en ökad kunskap om ett 

ämne som målgruppen inte är bekant med.  

 

Textens grafiska formgivning är enkel. Två tonplattor samt en informationsruta är de 

grafiska element som finns. I övrigt är texten i spalter, med en tunn linje mellan varje 

spalt. Texten innehåller inte några bilder eller tabeller som komplement till den skrivna 

informationen. Informationen kan uppfattas som tung och sidorna fulla av text. Färgerna 

man använder sig av är en vit bakgrund med svart text och tonplattor i en rosa/lila ton 

med vit text.  

 

Språket i texten är en blandning av byråkratiska uttryck som ”statligt rörelsedrivande 

bolag” och lättlästgrepp som att ha ett tydligt du-tilltal. Det skapar något av en språklig 

förvirring kring vem texten riktar sig till. Genomgående finns en del svåra ord, som kan 

vara problematiska att förstå om man är ovan med deklaration och ekonomiska termer. 

Meningarna är överlag långa och krångliga, som exempelvis: 

 

 

Förutsättningarna för skattebefrielse är bl.a. 

 

 • att du är anställd och att denna anställning innebär att du ska vistas 

utomlands i minst sex månader samt att inkomsten av anställningen 

beskattas i arbetslandet enligt landets lagstiftning och de skatteavtal som 

gäller (sexmånadersregeln). 

 

 

(Skatteverket, 2010, s 1) 

 

Detta kan försvåra läsningen och minska möjligheterna att förstå innehållet för 

målgruppen. I intervjuerna som genomfördes och beskrevs tidigare i min undersökning, 

uttryckte intervjuobjekten att det fanns vissa språkliga svårigheter med Skatteverkets 

information. Ett av intervjuobjekten uttryckte den tydliga åsikten att ”Det känns som de 

inte tänkt på vilka de skriver för.”.  

 

 

3.4. Metodkritik 
 

 

Mitt primära metodval var kvalitativa intervjuer med målgruppen. Jag utförde fyra 

stycken djupintervjuer för att få fram grundläggande kunskap om problemet och för att få 

målgruppens tankar och åsikter om vad som saknas idag. Man kan argumentera för att 

intervjuerna är för få för att ha riktig relevans. Jag är medveten om att fler intervjuer hade 

gett min undersökning mer tyngd, men då mina fyra intervjuer gav liknande svar med 

flertalet gemensamma nämnare och åsikter anser jag att man kan finna legitimitet i 

resultatet av min empiri. 
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Jag fann mina intervjuobjekt bland vänner och bekanta, som refererande mig vidare till 

personer de arbetat med i Norge. Jag är medveten om att intervjuer med personer som 

man är bekant med eller har någon koppling till sedan tidigare kan göra att det uppstår 

problem. Enligt Repstad (1999, s 68-69) bör man undvika att forska med hjälp av 

bekanta, vänner eller kollegor. Då jag inte har en direkt relation till mina intervjupersoner, 

utan att dessa förmedlades av en bekant, blir det personliga bandet svagare. Detta är något 

jag funderat mycket kring och tagit ställning till när jag skrivit mina frågor. Därför är 

frågorna utformade för att vara sakliga och neutrala.   

 

Jag hade gärna gjort en kvantitativ undersökning om tid hade funnits för att ytterligare 

undersöka ungdomars läs- och informationsvanor för att underbygga mina 

gestaltningsval, som publiceringsplats och form, ännu mer. 
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4. Förstudie av informationsutbud 
 

 

Informationen som Skatteverket erbjuder om skatteregler för arbete och uppehälle i Norge 

är begränsad. Enligt Daniel Sundqvist på Skatteverket får de ofta frågor om arbete i 

Norge eftersom ”[…] reglerna är snåriga och det kan vara svårt att få fram vart inkomsten 

ska beskattas”. Skatteverket arbetar med att försöka uppdatera en sida på sin webbplats 

om arbete i Norge och göra den tydligare, men vill läsaren få mer information hänvisar 

man till Nordisk eTax. 

 

Informationsmaterialen innefattar några broschyrer om allmänna regler för 

utomlandsarbeten och några webbtexter om arbete i Norge. Innehållsmässigt begränsar 

materialen användarna då man informerar mest om generella regler och inte om specifika 

länder i samma utsträckning. Det finns i dagsläget inte en kombinerad information som 

sammanfattar deklaration i både Norge och Sverige och som användarna kan uppfatta 

som en enhetlig källa som inkluderar allt denne behöver veta. Målgruppen vill inte leta 

information på alternativa platser, utan eftersöker officiell information direkt från 

Skatteverket.  

 

Rent innehållsmässigt är materialen svåra att förstå, med ord och termer som 

”rörelsedrivande bolag” och ”konventioner”. Det kan krävas flera läsningar för att förstå 

vad som menas, speciellt för ovana deklarerare som inte känner till skattetermer.  

 

Om användaren vill veta mer refererar Skatteverket istället till en extern webbplats, där 

man samlat information om vad som gäller i de nordiska länderna. Nordisk eTax är en 

webbplats där information om alla nordiska länderna finns. Man kan läsa om deklaration, 

skatter och annan allmän informationen. Genom att testa mig fram på sidan upptäckte jag 

att formen och språket gör sidan svår att förstå och sänker användarvänligheten. Bland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordisk eTax, skärmdump, www.norsketax.net 
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annat blandas språken med varandra, trots att man som användare får välja vilket språk 

man vill läsa på. Dessutom slussas man ofta tillbaka till respektive lands Skatteverk, 

vilket gör att man som användare kommer tillbaka på ruta 1.  

 

Nordisk eTax är inte en officiell webbplats för det svenska Skatteverket och det finns inte 

några likheter som kan skapa identifikation och associationer tillbaka till Skatteverket. 

Jag upplever därför en risk att läsaren kan ifrågasätta om det är en fullgod sida de 

förpassats vidare till. I min mening har webbplatsen en layout och design som inte främjar 

för förståelse eller trovärdighet, något som mina intervjuer indikerade att målgruppen vill 

ha.   

 

I min förstudie tog det lång tid innan jag fann en sida på Skatteverkets webbplats där man 

förklarade att Nordisk eTax är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska skattekontoren. På 

webbplatsen finns inte logotyper eller kontaktuppgifter som gör att man associerar 

informationen till myndighetsverksamhet. Det får mig att ifrågasätta om läsaren uppfattar 

Skatteverkets identitet i informationen, med den trovärdighet som deras varumärke har. 

 

Skatteverket erbjuder förutom 

hemsidan, några trycksaker som 

finns på webben och några 

webbtexter. Formmässigt är dessa 

broschyrer vad man förväntar sig av 

myndighetsinformation. Ofta saknas 

bilder eller andra förklarande 

diagram och ibland förekommer 

dekorationsbilder med blommor. De 

följer ett tydligt mönster vilket tyder 

på att man håller sig nära sin 

grafiska profil.  Generellt har 

materialen en enkel utformning och 

information som uppdateras genom 

överstrykningar då den inte längre är 

aktuell. Däremot ligger texten 

fortfarande grafiskt synliga (se bild 

vänster).  Om man vill hitta en 

specifik information får man leta ett 

tag på Skatteverkets webbsida. 

Innehållet är kategoriserat på ett 

logiskt sätt, men eftersom det finns 

mycket information och en uppsjö 

av broschyrer får man som 

användare ägna tid åt att hitta rätt.  

 

 

 

 

Skatteverket, skärmdump, www.skatteverket.se 
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På Skatteverkets webbplats finns en sidan under internationellt arbete som heter Företag 

& arbete i Norge. Enligt min informant, Sundqvist på Skatteverket, försöker man 

uppdatera den sidan och sedan referera till Nordisk eTax. Informanten påpekade att de 

ofta får frågor om arbete i Norge trots sina uppdateringar, men att detta är den 

information de erbjuder.  

 
Man försöker även i denna information arbeta med ett lättare språkbruk, men 

informationen känns fortfarande tung. Läsvänligheten blir lidande med den layout som 

används på sidan eftersom texterna publiceras i en färdig struktur med många störande 

moment som möjligheten att hela tiden klicka vidare och begrepp som inte förklaras till 

fullo. Det finns inte konkrets tips och råd om att fylla i sin deklaration för den som arbetat 

i Norge under en kortare tid. Skatteverkets svar på frågor om deras informationsutbud 

visar att de själva upptäckt en problematik kring informationen om arbete i Norge, men 

inte valt att agera med nya informationsinsatser. Istället har man försökt stävja problemen 

och frågorna med att uppdatera Företag & arbete i Norge då och då.  

 

Skatteverket, skärmdump, www.skatteverket.se 
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5. Design och artefakt 
 
(Se Bilaga 2 för fullständig artefakt) 

 

Intervjuerna med representanterna ur målgruppen visade att de saknade en 

sammanfattande, enkel guide/broschyr som visar hela deklarationsprocessen med tips och 

råd. Ett material som inkluderar hela processen, med den norska och svenska 

deklarationen, finns inte tillgängligt idag. I det nuvarande materialet finns få förklaringar 

av svåra ord och begrepp. Därför blir min gestaltningsform en sammanfattande och 

övergripande broschyr med tillhörande ordlista. Broschyren inkluderar grundläggande 

information om den norska deklarationen, exempelvis vilka avdrag man kan göra på sin 

lön, vilka skattesatser som gäller för korttidsarbete, tips för att fylla i sin deklaration och 

viktiga datum. I broschyren hittar användarna även information om den svenska 

deklarationen med viktiga datum, vart man ska fylla i sina norska inkomster och i vilka 

länder man ska betala skatt. Jag har inkluderat en lista över svåra begrepp, med 

översättning av norska ord eftersom jag vill att broschyren ska hjälpa målgruppen under 

hela processen från Norge ända till Sverige.  

 

Jag väljer att publicera mitt material på webben för att nå så många som möjligt. Mellan 

97 och 98 % av alla ungdomar mellan 16 och 24 år använder sin dator dagligen. Detta gör 

internet/dator till den mest frekvent använda informationskanalen hos unga och därmed 

den mest passande. Unga är vana med webben som medium. Däremot finns det en 

utmaning i att göra informationsmaterial för unga, då de ogärna läser längre texter både 

på webb och på papper. Därför är det viktigt att snabbt fånga läsaren och få den att stanna. 

Med utgångspunkt i detta använde jag mig av Sless teorier om att fånga och behålla 

läsarens intresse i informationsmaterial. Detta utforskar jag ytterligare under 5.2. 

Utformning och val av medium. 

 

 

5.1. Vägen dit 
 
 

Vägen mot min slutgiltiga gestaltning har innehållit flera steg och moment. Den befintliga 

informationen har undersökts med stilanalyser och noggranna studier för att sålla ut den 

information som målgruppen vill ha och behöver. Jag tittade på Skatteverkets information 

utifrån Udds (2006) perspektiv på närkontext och inre kontext. Närkontexten, dvs. textens 

innehåll, undersökte jag i avseende av läslighet, läsbarhet och läsvärde i min tidigare 

förstudie. I nästa stycke applicerar jag de begreppen i min gestaltning för att få ett 

innehåll som är anpassat till målgruppens behov och förkunskaper. Förkunskaper 

återfinns i närkontexten, vilken handlar om det budskap som Skatteverket försöker 

förmedla och huruvida målgruppen kan förstå det. Intervjuerna tyder på att budskapet just 

nu inte förmedlas till målgruppen, då Skatteverket verkar sätta för höga förväntningar på 

deras förkunskaper och använder ett svårt språk med facktermer som målgruppen inte är 

van vid. Materialen förklarar inte svåra ord på ett konkret sätt och målgruppen får på egen 

hand leta information som förklarar begrepp och facktermer vilket stör läsningen.  
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Mina intervjuer indikerade att målgruppen gärna vill ha lättare, överskådlig information 

med pedagogiska bilder. Förutom eventuella bilder indikerade intervjupersonerna att de 

ville ha någon typ av ordlista till deklarationen som översätter svåra begrepp och en del 

norska termer, som kan vara till hjälp när man fyller i sin första deklaration.  

 

Eftersom ingen nämnde layout som en avgörande faktor utan mer överskådlig information 

kommer jag att fokusera på en tydlig, överskådlig, engagerande och intresseväckande 

gestaltning med en form som främjar för läsning och samtidigt har en modern stil och 

form. För att göra detta studerade jag Skatteverkets nuvarande information och 

applicerade målgruppens förväntningar, mina tankar och befintliga teorier om läsbarhet, 

läslighet och läsvärde.   

 

De intervjusvar jag fick tydde på att ungdomarna helst vill läsa på webben, men med 

möjlighet att skriva ut materialet. En person efterfrågade mer personlig service, men det 

känns inte som en hållbar och reell lösning på problemet då det kostar ännu mer resurser.  

 

 

5.2. Utformning och val av medium  
 
 
Mitt omarbetade material kommer att finnas på Skatteverkets webbsida samt i en 

utskrivbar version. För att tillfredsställa de behov som finns behöver materialet finnas 

såväl elektroniskt som utskrivbart, då vissa ur målgruppen kan vilja ha informationen 

bredvid sig vid deklarationstillfället och inte växla mellan skärm och papper. Målgruppen 

efterfrågade ett trovärdigt webbmaterial, då de alternativa webbkällor som de använt 

innan varit svåra att lita på och inte tillräckligt uppdaterade. Mitt gestaltningsval passar 

även i Skatteverkets informationsprofil, där man arbetar mycket med broschyrer och 

instruktioner på webb. Jag har valt att utforma min broschyr på ett sätt som gör att 

informationen ser mer attraktiv ut, samtidigt som jag inkluderat Skatteverkets logotyp och 

primära färgval gult och blått för att få en tydlig avsändare.  

 

 

 

 

Min broschyr innehåller information om hur den svenska deklarationen går till i relation 

till den norska. Detta eftersom målgruppen eftersökte ett material som sammanfattade 

hela processen kring och om deklaration i både Sverige och Norge. Broschyren inkluderar 

de mest väsentliga deklarationsreglerna för Norge och begrepp och facktermer som kan 

vara svåra att översätta på egen hand. Detta kommer bli till en mindre ordlista som finns 

Skatteverket, skärmdump, www.skatteverket.se 
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längst bak för att fungera som stöd vid deklarationstillfället. Jag vill att mitt material ska 

vara sammanfattande och vara ett fullständigt stöd från början till slut.  

 

För att skapa fungerade myndighetsinformation har jag använt mig av Sless checklista för 

läsning av myndighetsinformation, där han bland annat nämner att en attraktiv form, 

hänsyn till målgruppen och ett effektivitetsfokus kommer att uppmuntra till läsning och 

göra materialet överskådligt. Läsaren ska direkt se varför han eller hon ska läsa texten, 

något som enligt Sundin (2007) hjälper att främja för läsande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har även använt mig av Bergströms teorier om kontraster, balans, linje och rytm för 

att skapa ett material som är tilltalande för unga vuxna och få dem att vilja läsa materialet. 

Bland annat har jag arbetat med kontrasterande färger och former för att få liv och 

spänning i layouten. Tomma ytor, struktur och enhetlighet är värdeord jag använt mig av 

för att skapa en trovärdig och mer livfull form. Allt för att främja för läsning och 

användning och framför allt för att få målgruppen att vilja ta del av informationen.  

 

Eftersom jag avgränsat mig från att tillverka egna bilder och ta fotografier har jag endast 

markerat var dessa bör vara placerade i broschyren. 

Kontraster, linjer, typsnitt och former. Artefakt se Bilaga 2 
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Typsnitten i layouten är Helvetica Neue och Minion Pro vilka inte är Skatteverkets 

befintliga typsnitt. Jag uppfattade dessa typsnitt som rena, moderna och luftiga och att de 

skulle skänka min gestaltning samma kvalitéer. Detta bekräftades i min utprovning. Jag 

använde mig av en serif i brödtexten då dessa har hög läslighet samt en san-serif i 

rubriker då det ger en kontrast mellan bröd- och rubriktext. 

 

 

5.3. Textbearbetning 
 

 

Innehållet i min gestaltning kommer dels från Skatteverkets webbplats och Nordisk eTax, 

men också från undersökningens intervjuobjekt som angett önskemål och tips om vad de 

behöver och saknat. Jag har samlat informationen och sorterat den för att se vad som är 

väsentligt för min målgrupp att veta. Informationen är organiserad och uppdelad under 

tydliga underrubriker vilket kan göra att informationen upplevs som lättare och luftigare. 

Jag vill också att målgruppen snabbt ska hitta vad den söker och känna ett direkt värde i 

informationen. Eftersom unga är en så pass kräsen och svår målgrupp att engagera i 

längre texter, utgår jag ifrån att deras intresse för att lösa sina problem kan göra dem mer 

benägna att hitta och läsa informationen.   

 

 
 

Innehållet fokuserar främst på om man ska betala skatt och i så fall i vilket land man ska 

göra det. Vidare finns information om sexmånaders- och ettårsregeln och vad de innebär. 

Jag har även en kort guide för hur man skickar in sin deklaration i Norge och vilka datum 

som gäller där, vilket är något som målgruppen eftersökte. Information om den svenska 

deklarationen, vilka generella regler och datum som gäller finns också med i materialet. 

Den största delen i textarbetet, förutom den språkliga bearbetningen, har bestått av att 

hitta kärnan i en stor mängd information och organisera den på ett sätt som målgruppen 

förstår och kan navigera sig i. 
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Språkmässigt har jag arbetat med att målgruppsanpassa informationen som finns idag. Jag 

har arbetat med ordnivå såsom att förklara fackord och undvika krångliga meningar. 

Forsberg och Sundin är båda förespråkare av ett konkret och lättförståeligt språk. 

Forsberg talar om att använda moderna ord och försöka få en text symmetrisk med hjälp 

av meningsbyggnad. Dock har jag försökt frångå ett ”för” lättläst språk. Min målgrupp 

har inte några problem med att läsa, utan har svårare med facktermer och att hantera all 

information som finns. Språket i artefakten har utarbetats efter Forsbergs och Sundins 

tankar om ett tydligt läsarfokus och efter läslighet, läsbarhet och läsvärde. 

 

 

5.4. Applicering av läslighet, läsbarhet och läsvärde 
 

 

För att öka läsvänligheten för användarna/målgruppen har jag använt läslighet, läsbarhet 

och framförallt läsvärde i framställningen av min artefakt. 

 

Att känna läsvärde är viktigt för målgruppen. Målgruppen ska uppleva att de kan hitta vad 

de söker i materialet och enkelt kunna navigera sig. De ska känna sig trygga i 

informationen och veta att den är korrekt och att den kommer att fungera som ett 

hjälpmedel under hela processen med deras deklarationsbekymmer. Att läsaren känner ett 

läsvärde innebär att den känner att den kan få ut något av texten, vilket egentligen är 

syftet med min undersökning – att tillverka en information som fungerar och är av värde 

för målgruppen och på så sätt är ett steg mot att lösa problematiken kring skattefel i inom 

denna grupp. Därför har jag arbetat med att samla den viktigaste och mest akuta 

informationen för unga som arbetat under kortare perioder i Norge och kalla den Din 

kompletta Norgeguide för deklaration vid korttidsarbete. Jag har delat in innehållet i 

tydliga rubriker och delar för att målgruppen direkt ska se om den kommer finna vad den 

söker i materialet. Detta passar målgruppens generella läsmönster, då ungdomar ofta är 

otåliga och behöver motivation för att läsa igenom längre texter. De vill se direkt var 

informationen som berör dem finns. Enligt Sundin (2007) vill läsare ofta se och förstå 

direkt varför de ska läsa en text för att hitta motivationen. Därför har jag arbetat vidare 

med läslighet och läsbarhet för att hitta en attraktiv form och ett tilltalande språk.  

 

Läsligheten har applicerats i mitt layoutarbete genom luftighet, färgval och läsriktningar 

och dessa begrepp har fått vara ledord i min formgivning. Jag har försökt komma bort 

ifrån vad som kan uppfattas som stel form i största möjliga mån utan att förlora den 

auktoritet som myndighetsinformation har. Jag har istället försökt skapa en mer dynamisk 

layout, med mera liv som samtidigt kan härledas till Skatteverket genom färgval och 

logotyp. Jag vill inte att identifikationen ska försvinna, då trovärdigheten är viktig i min 

gestaltning för att uppfylla målgruppens behov och skapa ett läsvärde. 

 

Innehållsmässigt, utifrån läsbarhet, har språkliga grepp som lättläst, du-tilltal och 

förklaringar gjort min text lättsam. Informationen har fortfarande en formell ton, men 

förklarar på ett sådant sätt att unga vuxna förstår hur de ska gå tillväga. Bland annat har 

jag använt mig av en ordlista som målgruppen kan ha bredvid sig när de deklarerar. Jag 

har arbetat med målgruppsanpassning vad gäller språk, form och innehåll för att nå min 
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målgrupp lättare. Jag har renodlat och sammanfattat den information som finns för att 

göra en guide som är övergripande och ser lätt ut, trots att den innehåller mycket 

information.  

 

5.5. Resultat  
 

 

Artefakten uppmuntrar målgruppen till läsning genom att ha ett personligt tilltal, språk 

med lätta ord som unga vuxna kan relatera till och en layout som känns enkel att navigera 

i. När målgruppen använder broschyren och ordlistan ska de kunna applicera innehållet 

direkt vid deklarationstillfället. Detta uppnås genom en ökad läslighet i form av en tydlig 

disposition med överskådliga rubriker och en luftig utformning. Sådana faktorer gör att 

målgruppen blir vänligt inställd till att läsa vidare.  

 

Trovärdighet har jag arbetat fram genom att ha Skatteverket som en tydlig avsändare. 

Layoutmässigt har broschyren en mer spännande layout än deras befintliga material men 

kan fortfarande härledas till Skatteverket med logotyp och användning av de primära 

färger gult och blått. Allt detta uppnås också genom målgruppsanpassning i form av språk 

och layout som har målgruppen unga vuxna i åtanke. Formmässig tilltalas unga av lätta 

och moderna formgivningar med spännande former, vilket min utprovning bekräftade. 

Målgruppsanpassningen har applicerat i alla nivåer i materialet; från text till formval, till 

färg och typsnitt för att möta målgruppens behov med ett material som uppmuntrar till 

läsning och hjälper den genom deklarationsprocessen.  

  

Slutresultat. Framsida och förstasida av artefakt. Se Bilaga 2. 
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6. Avslutning 
 

 

6.1. Diskussion och analys 
 

 

Under mitt arbete stötte jag på flera överraskningar och företeelser som jag inte räknat 

med att finna. Från start trodde jag att unga skulle vara negativt inställda till skatt och 

Skatteverket, men det motbevisades i mina intervjuer. Intervjupersonerna ville tvärt om 

ha mer information och möjlighet att få hjälp, något som varit svårt hos både skatteverket 

i Norge och i Sverige. I och med detta kan man fastställa ett intresse för skatteinformation 

hos målgruppen, samtidigt som man kan kritisera informationen och den personliga 

servicen från Skatteverket för att vara otillräcklig. Som offentlig myndighet är det viktigt 

att nå alla och att de som behöver ta del av en viss information också har möjlighet att 

göra detta.   

 

Man kan argumentera för att myndighetsinformation behöver hålla en viss språklig nivå i 

sitt informationsmaterial och att de kan ställa krav på användaren. Detta tycker jag är ett 

ohållbart tankesätt. En myndighet har visserligen alla som målgrupp, men i och med det 

riskerar man att exkludera människor som behöver ta del av informationen ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

 

En annan faktor som förvånade mig mycket under mitt examensarbete var att de unga jag 

intervjuade eftersökte mer trovärdighet i informationen som finns kring skatter på 

webben. Man ifrågasatte helt enkelt webben som medium och om allt som står där 

stämmer vilket tyder på en inbyggd källkritik. Målgruppen vill ha trovärdig och 

välarbetad information från Skatteverket framför alternativa informationskällor. Detta 

tyder på en positiv inställning gentemot Skatteverket som bör utnyttjas.  

 

Trovärdighet var det viktigaste för målgruppen när de letade ny information. De uttryckte 

en önskan om att känna sig säkrare när de deklarerade och att inte behöva känna oro över 

att de fått felaktig information. Trovärdighet är något som allt oftare går förlorad på 

webben där vem som helst kan lägga upp vilken information som helst. Då bör 

Skatteverket utnyttja sin ställning som myndighet och ta fram det material som 

målgruppen eftersöker. En myndighet har en ”inbyggd” trovärdighet som människor 

känner till, därför kan man påbörja arbetet med att åtgärda skattefelen genom den egna 

informationen. En information med Skatteverket som avsändare, och med ett 

målgruppsanpassat innehåll, skulle göra informationen attraktiv att använda vid 

deklarationstillfället. Informationen från Skatteverket kan alltså hjälpa målgruppen att 

göra rätt och samtidigt spara på resurser. Som myndighet har man stora möjligheter att 

påverka och hjälpa läsaren att navigera sig i sin deklaration och detta är något som man 

bör utnyttja!  

 

En sammanfattande broschyr med målgruppsanpassat innehåll kan därför vara ett steg i 

rätt riktning. I mina intervjuer med representanter ur målgruppen fick jag fram relevant 

information och nya kunskaper, främst kring åsikter om det nuvarande materialet men 
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också vilken typ av material man eftersökte. En webbaserad broschyr, med möjlighet till 

utskrift, med Skatteverket som avsändare är en del av det som behövs för att möta 

målgruppens behov. Konkretare innehåll och information om både den norska och 

svenska deklarationen eftersöktes. Detta har jag uppnått genom att använda ett lättare 

språk men framförallt genom att inkludera information som var utspridd mellan 

Skatteverket, Nordisk eTax och andra informationskanaler. Informationen som 

presenteras i broschyren innehåller det som är viktigast för målgruppen att känna till och 

är ett renodlat informationsmaterial. 

 

6.3. Slutsatser 
 

 

Jag kan dra flera slutsatser kring mitt arbete och mitt resultat, bland annat med hjälp av att 

besvara frågeställningen i början av min undersökning.  

 

 
1. Hur kan man förändra/utveckla Skatteverkets nuvarande informationsmaterial för 

att nå målgruppen på ett bättre sätt och främja för användning? 

 

 

1.För att nå gruppen unga vuxna mer effektivt lyssnade jag på mina intervjupersoners 

tankar och förslag kombinerat med tidigare nämnda teorier och min egen kompetens för 

att utveckla den  information som finns idag. Utvecklingen som jag har genomfört kan 

härledas till grunden av all informationsdesign. Jag applicerade läslighet, läsbarhet och 

läsvärde och målgruppsanpassning för att renodla informationen och göra den mer 

intressant för målgruppen, både estetiskt och språkligt. Lösningen att målgruppsanpassa 

informationen och därmed förstå vem man skriver för och varför är en av mina 

genomförda utvecklingar. Vilka är det egentligen som kommer att använda informationen 

och behöver förstå den?  

 

Unga tilltalas av ett personligt språk som riktar sig till dem. Språkligt har min gestaltning 

fått just ett personligt språk, men som håller en viss formell ton som annars lätt kan 

försvinna vid ett sådant språkbruk. Facktermer behöver inte undvikas helt och hållet. Det 

är viktigt att orden från informationskällan kan återfinnas i deklarationen, men med bättre 

förklaringar. Jag återgick till det enkla, vad som är viktigast för målgruppen att veta. Ett 

renodlat och sammanfattat material som inte känns tungt att läsa är avgörande för att nå 

unga då, som tidigare nämnt i min teoridel, dessa gärna skumläser och hoppar över. 

Generellt djupläser vuxna ofta om de klickat sig fram till en information på nätet, medan 

unga är mer otåliga. De behöver därför ett material som känns överskådligt, trots att det 

innehåller mycket information. Språkligt finns mycket att önska med den nuvarande 

informationen för att den ska passa unga vuxna, men framförallt är formen det som 

avskräcker och känns tung.  

 

Att utgå ifrån vilka som använder informationen är ett stort steg i utvecklingsarbetet, även 

om myndighetsinformation har målgruppen alla. En information för korttidsarbete i 
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Norge kommer till största sannolikhet att läsas av ungdomar som inte kan mycket om 

deklaration. 

 

Som myndighet är det omöjligt att begränsa sin målgrupp i den mening att man inte ska 

exkludera någon. Däremot anser jag att man kan hålla ett lättare språk – då förstår alla 

som läser materialet. Jag har svårt att se att andra målgrupper skulle kunna förstå 

informationen sämre för att språket blir lite enklare och mer personligt. Som Forsberg tar 

upp i sin bok Tydligare texter (2008), blir lätt texter med en bred målgrupp svåra för 

någon att känna sig träffad av. En text som ska passa alla passar således inte någon. Även 

Sundin stödjer detta resonemang med sina tankar om målgruppsanpassning och att alltid 

ha en tydlig läsare/användare i fokus. Man kan argumentera för att fackspråk inte ska 

undvikas helt, eftersom det ökar igenkänningen mellan deklaration och information. 

Fackspråk kan fungera om det förklaras på ett fullgott sätt. De krav som kan ställas på 

målgruppen är inte språkliga, men man måste utgå ifrån att de vill förstå och lära sig om 

sin deklaration. Ett alternativ är att ha flera versioner av samma material, om någon skulle 

tycka att materialet är för enkelt och därför bli negativt inställd. Målgruppsanpassning är 

viktig och ökar läslighet, läsbarhet och läsvärde.  Informationsdesign handlar i grunden 

om just det, att ha rätt information, på rätt plats, för rätt målgruppen vilket en 

målgruppsanpassning innebär. 

 

Med tanke på vilka som ska läsa en information för korttidsarbete utomlands, finns en 

ganska given, primär målgrupp som behöver ta del av materialet. Därför behöver 

informationen presenteras på ett visst sätt. Mina intervjuer och respons från Skatteverket 

bekräftar att det finns stora problem idag och att frågorna kring denna typ av information 

bara ökar och likaså skattefelen. Min utprovning visade att målgruppsanpassningen ökade 

förståelsen för informationen. De tyckte informationen kändes enkel och lätt att läsa. Den 

var överskådlig och kändes inte tung och tråkig, som de tyckte att myndighetsinformation 

annars har en tendens att vara.  

 

Publiceringsplatsen för min gestaltning blir Skatteverkets hemsida, med möjlighet att 

skriva ut materialet. Mitt innehåll är hämtad dels från Skatteverket, dels Nordisk eTax 

samt med tillägg som min målgrupp eftersökte. Informationen som finns idag är 

publicerad på webben, med viss information hos Skatteverket och resterande hos Nordisk 

eTax. 

 

I min närundersökning av Nordisk eTax upptäckte jag att igenkänningsfaktorn mellan 

Skatteverket och nyss nämnda webbplats inte var tydlig. Det var dessutom svårt att förstå 

att sidan var ett samarbete mellan flera nordiska skattekontor, något jag hittade 

information om väldigt sent. Jag tror att mer information hos skatteverken hos respektive 

land skulle öka trovärdigheten för informationen. Människor dras generellt till det de 

känner igen och Skatteverket är ett etablerat varumärke som kopplas till den seriositet och 

trovärdighet som unga vuxna eftersöker. Enligt Sless är trovärdighet en av nycklarna när 

man utvecklar myndighetsinformation. Trovärdighet främjar för läsning och bjuder in 

läsaren. Jag drar därför slutsatsen att målgruppen skulle ha en mer positiv inställning 

gentemot informationen om den fanns publicerad hos Skatteverket istället för Nordisk 

eTax. Detta skulle hjälpa målgruppen att veta att informationen är korrekt och få den att 
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vilja använda och lita på informationen ännu mer vilket är ytterligare ett steg i 

utvecklingsarbetet för att främja för användning. 

 

6.4. Förslag inför framtiden 
 

 

I min studie tycker jag mig ha upptäckt brister med den webbplats som Skatteverket 

föreslår för den som letar information om skatt och deklaration i något av de nordiska 

länderna. Som informationsdesigner, med den bakgrundskunskap jag har, ser jag tydliga 

brister vad gäller layout, navigering, innehåll och trovärdighet. Ett ytterligare steg för att 

minska skattefelen inom gruppen för utomlandsarbete i Norge bör därför vara att 

undersöka webbplatsen och hur människor uppfattar den. Genomför man en total 

förändring av den webbsidesbaserade informationskanalen kan Skatteverket utnyttja 

ytterligare en del till sin fulla potential och få den att uppfylla sitt syfte.  

 

 

6.5. Kritik mot undersökning och artefakt 
 

 

Min undersökning och mitt resultat är till stor del baserat på egna iakttagelser, en 

utprovning och ett antal intervjuer. Statistik och teorier har hjälp min undersökning 

framåt. Man kan argumentera för att fler intervjuer hade gett mig mer kunskap och ett 

säkrare resultat men då mina intervjuer visade ett tydligt mönster tycker jag att man kan 

finna legitimitet i mitt resultat och min artefakt. 

 

Min kontakt med Skatteverket har varit ganska limiterad, där jag endast samtalat med en 

informatör via mail. En tätare kontakt hade gjort arbetsprocessen enklare och gett mig 

ännu mer stoff utöver statistik, broschyrer och intervjuer.  

 

Min artefakt, som blev en broschyr med tillhörande ordlista, är inte någon ny idé vilket 

man kan tänka sig inte kan lösa de problem som finns. Däremot är målgruppsanpassad 

myndighetsinformation nytänkande, med språk och form riktad till en specifik grupp. Det 

gör att min framtagna artefakt är en annan typ av myndighetsinformation. Ett traditionellt 

informationsmaterial har fått ett nyskapande innehåll. Genom de genomförda åtgärderna 

förstår användarna budskapet och kan använda materialet i praktiken.  

 

Jag är medveten om att mitt val av medium kunde ha undersökts och utprovats mer, men 

intervjuerna med målgruppen, statistik och utprovningen motiverar i min mening 

artefaktens publiceringsplats nog.  
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8. Bilagor 
 
 

 

8.1. Ungefärlig intervjumall 
 

 

Inledande frågor för att undersöka demografiska faktorer: 

 

Ålder. 

Hur länge och när intervjupersonen arbetade i Norge. 

Vilka år var det? 

Arbetssituation. 

Hur fick intervjupersonen sitt arbete? 

 

 

 

Information vid ankomst:  

 

Fick han/hon någon information vid ankomst? Om lön/skatt/deklaration/försäkringar? 

Kanske av arbetsgivare? 

Undersök om skatter/deklaration var något intervjupersonen reflekterat och tänkt på under 

sin vistelse i Norge. Kom deklarationen som en chock? 

 

 

 

Att deklarera:  

 

Hur gick han/hon till väga när denne skulle deklarera? 

Hur upplevde han/hon det att deklarera för utomlandsarbete? 

Ta reda på om intervjupersonen tycker att det fanns nog mer information. 

 

 

 

Egna upplevelser kring deklaration: 

 

Låt intervjupersonen berätta om upplevelser kring deklarationer. Var något svårt eller 

lätt?  

 

Om den intervjuade hade problem med sin deklaration:  

 

Hade intervjupersonen problem, få svar på hur denne löste dem.  

Hur gick han/hon till väga för att få korrekta uppgifter?  

(Exempel om intervjupersonen fastnar: 
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Tog du hjälp av information från eller personlig hjälp av Skatteverket eller sökte du 

information själv?) 

Fann intervjupersonen information för att deklarera? Fann han/hon nog information?  

Om ja, vilken information hittade denne som hjälpte till att fylla i deklarationen rätt?  

Om nej, vad saknade denne mest när denne fyllde i sin deklaration? 

Följdfråga  

Om nej: Vilken typ av information hade kunnat hjälpa dig mer? 

Använde intervjupersonen information från Skatteverket när denne deklarerade?  

Om ja: Vad tyckte intervjupersonen om den?  

 

 

 

Allmän informationssökning: 

 

Hur vill intervjupersonen helst ha information presenterat rent generellt? 

Vad är viktigast för intervjupersonen vid informationssökning? 
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8.2. Artefakt 
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