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Abstract 
This is a study on how you can inform professionals who work on the move. The 
study is limited to the profession of warehouse workers in workplaces with 50-100 
employees and provides a proposal for how to inform these professionals on 
employment law, health and safety. 
 
The study is based on a qualitative method carried out by means of interviews in two 
different storage sites in Stockholm, Sweden, and through analysis of existing 
materials and similar materials available today. 
 
The study concludes with a design proposal for how this material could be presented, 
and a discussion of the problems associated with the subject and the choices made in 
the study. 
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Abstrakt 
Detta är en studie om hur man kan informera yrkesgrupper som i sitt arbete är i 
rörelse. Studien är avgränsad till yrkesgruppen lagerarbetare på lagerarbetsplatser med 
50-100 anställda och ger ett förslag till hur man skulle kunna informera denna 
yrkesgrupp om arbetsrätt och arbetsmiljö.  
 
Studien baseras på en kvalitativ metod utförd med hjälp av intervjuer på två olika 
lagerarbetsplatser i Stockholm, Sverige. Samt genom analyser av befintliga material 
och liknande material som finns idag. 
 
Studien avslutas med ett gestaltningsförslag till hur detta material skulle kunna se ut 
och en diskussion över problematiken med ämnet och de val som gjorts i studien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Rakt på sak!                                                                                             Tina Reisell 
Examensarbete i informationsdesign                                                        2012-06-08 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
Förord 
Temat för 2012 års examensarbete inom informationsdesign var inkludering och 
exkludering. Jag såg detta som ett brett tema som gick att anpassa för i princip allt. Jag 
har tidigare arbetat inom lagerverksamhet och även varit förtroendevald inom 
Handelsanställdas fackförbund. I kombination med min utbildning inom 
informationsdesign och textdesign såg jag möjligheten att skapa ett nytt material för 
lagerarbetaren och inkludera lagerarbetaren i informationskedjan om arbetsrätt och 
arbetsmiljö. Tanken var att inkludera personer som arbetar i en rörlig miljö och som 
inte har ett yrke som binder dem framför en datorskärm, i det som de vill och 
behöver veta om arbetsrätt och arbetsmiljö. I denna studie utgick jag från 
lagerarbetaren och hur dessa ska informeras för att få en förståelse i ämnet. 
 
Tina Reisell 
 
 
 
____________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

Inledning 
I inledningen av rapporten ger jag en introduktion till ämnet, arbetsrätt och 
arbetsmiljö på språng. Jag går in på hur problemet ser ut idag och vad 
informationsproblemet är. Jag tar bland annat upp målgrupp, syfte, frågeställningar, 
avgränsningar och avslutar med några specifikationer av ordval i rapporten. 
 
__________________________________________________________________
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Bakgrund 
Under 2010 och det första kvartalet av 2011 rapporterades 104 000 arbetsskador i 
Sverige, enligt Arbetsmiljöverkets webbsida. En ökning från det tidigare året 2009 då 
det rapporterades in 101 099 arbetsskador, enligt Arbetsmiljöverket (www.av.se). Hur 
många som blivit drabbade av brott jämt emot svensk arbetsrätt är svårare att 
statistikföra, eftersom många som blir drabbade troligen inte vet om sina rättigheter 
som anställd. Arbetsverksamma behöver bli informerade om sina rättigheter och 
skyldigheter, som den brittiske filosofen Francis Bacon sa ”Kunskap är makt”. Men 
även om riskerna som de utsätter sig själva för i och med deras arbete. Detta för att 
kunna sänka statistiken och ge rättelse åt alla dem som utnyttjas p.g.a. sin okunskap.  
 
Idag kan man nästan finna allt man söker på internet men det finns flera yrken idag 
som kräver att arbetaren behöver vara på rörande fot. T.ex. hemtjänst, brevbärare, 
chaufförer och lagerarbetare. Detta innebär att yrkesgrupperna inte konstant har en 
dator och internettillgång under tiden som de utför sitt arbete. Med dagens 
utveckling kan man tycka att alla har en mobiltelefon med internet, men detta 
behöver inte vara en absolut verklighet. Utöver all information som går att finna på 
internet finns det ombud som representerar både fackliga föreningar och 
Arbetsmiljöverket på arbetsplatser. Ombuden har i sin tur rätt att avsätta tid till sina 
uppdrag som ombud. Detta kan t.ex. handla om tid för möten, förhandlingar eller att 
svara på frågor från anställda (förtroendemannalagen, www.riksdagen.se).  
 
Efter intervjuer med fack- och skyddsombud på två olika lager visar det sig att de 
dagligen får frågor av sina kollegor om vad deras rättigheter och skyldigheter är och 
även om deras arbetsmiljö. Att man väljer att fråga istället för att söka upp svaret på 
sin fråga själv kan ha många anledningar. I Lennerlöfs studie lärandet i arbetet talar han 
om det som han benämner som inlärd hjälplöshet. Med detta menar Lennerlöf att man 
kan lära sig att bli hjälplös. Han grundar teorin på en modell av Seligman som 
innebär att man lär sig av sina erfarenheter och innefattar även handlingar som har en 
sannolikhet att kunna ge en önskad effekt (Lennerlöf, 1986, s. 11). Vidare skriver 
Fidel och Green i deras studie The many faces of accessibility: engineers perception of 
information sources om en undersökning utförd av Allen T.J. att tekniska ingenjörer 
hellre väljer interna källor i sitt arbete än externa källor t.ex. väljer de att fråga sina 
kollegor i första hand. Vidare i Fidel och Greens egna studie kategoriserade dem de 
olika källorna i olika kategorier för hur ingenjörerna valde sina källor. 
Undersökningen visade att de 3 vanligaste sökstrategierna som de använde sig av var: 

1. Sources I know 
2. Saves time 
3. Is physically close (2004, s. 254).  

Problematiken med att lagerarbetare ofta väljer en sekundär källa som t.ex. att fråga 
ett ombud istället för att gå direkt till lagen och kolla upp sina rättigheter. Kan detta 
bero på Lennerlöfs teori om inlärd hjälplöshet? Lagerarbetare har helt enkelt lärt sig 
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att det är den lättaste vägen och att den har en hög sannolikhet att uppnå önskad 
effekt – att få svar på frågan. Men det kan även vara en kombination av detta och det 
som Fidel och Green diskuterar i sin artikel om accessibility – att de känner källan, 
det sparar tid eller den fysiska närheten. Ett annat exempel som kan spela in är det 
som Byström tar upp i sin studie om journalisters val av källor. Byströms studie visar 
att tiden kan påverka valet av källor hos journalister. Är tiden knapp visade det sig att 
journalister hellre valde att prata med personer som var drabbade eller involverade i 
ämnet än att söka i arkiv (1999, s. 51). Tiden som en kontextuell faktor kan i sin tur 
vara en påverkande faktor för lagerarbetare i sitt arbete t.ex. om arbetsgivaren 
använder sig av system som kräver att personen ska plocka ett visst antal rader per 
timme eller antal kollin som bör hinnas plockas under en viss tid. Detta innebär att 
tiden kan vara en faktor som får personen att vänta med sin fråga till dess att denne 
stöter på ett av ombuden i arbetet.  
 
En annan faktor som kan spela in är hur arbetet är upplagt. Arbetar personerna i skift 
kan detta innebära att en del anställda kanske aldrig arbetar samma tid, som 
ombuden. Om man inte får tag på den man vill fråga kan det hända att man tar en 
mindre tillförlitlig källa att fråga istället t.ex. en kollega, vilket kan uppbringa det som 
Jan Strid tar upp i sin bok Internkommunikation, nämligen rykten.  
 
Rykten uppstår då intresset är högt och informationen bristfällig. Ju högre grad 
av intresse och ju större brist på information, desto större sannolikhet för att ett 
rykte skall uppstå (Allport et Postman, 1947, citerat ur Strid, Internkommunikation, 
s. 58).  
 
Detta kan leda till att informationen som den anställde söker blir felaktig. Även om 
en anställd har tillgång till information på internet kräver detta en sökkunnighet hos 
den anställda t.ex. vart den anställda ska söka för att hitta relevant information. 
Hittar han/hon informationen är den i många fall inte anpassad efter arbetaren som 
målgrupp. Med andra ord finns det många faktorer som kan spela in för hur en person 
väljer att hitta informationen som denne söker. 
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Syfte 
Syftet är att få fram vilka vanliga frågor inom arbetsrätt och arbetsmiljö, som 
målgruppen har och behöver veta mer om. Samt att ta fram en lättillgänglig prototyp, 
för målgruppen, byggd på arbetsplatsens kontext och principer inom 
informationsdesign. 

Målgrupp 
Den primära målgruppen för denna studie är personer som är på språng i sitt arbete. 
Just denna studie grundar sig på yrkesgruppen lagerarbetare. Som sekundär målgrupp 
är cheferna till den primära målgruppen, eftersom dessa är ansvariga för den primära 
målgruppen. 

Frågeställning 
Hur kan man informera människor som är i rörelse i sitt arbete om på ett 
lättillgängligt sätt? 

Frågor som behöver besvaras för att besvara frågeställningen 
• Vad är vanliga frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö som lagerarbetaren vill ha 

svar på och behöver få större förståelse för? 
• Hur kan man hitta ett potentiellt sätt att målgruppsanpassa, utifrån given 

kontext, information om arbetsrätt och arbetsmiljö för lagerarbetare? 

Avgränsningar 
• Lagerarbetare – Jag har valt att avgränsa denna studie till lagerverksamheter 

och informationsutbytet mellan olika ombud och anställda på lager. Eftersom 
jag anser att detta var ett representabelt yrke för anställda som är på språng i 
sitt arbete.  

• Arbetsrätt och arbetsmiljö – Jag har valt att avgränsa detta 
informationsmaterial till de vanligaste frågorna som målgruppen frågar om 
angående arbetsrätt och arbetsmiljö. 

• Lagerplatsen – Här har jag valt att avgränsa till lager som har mellan 50 och 
100 anställda lagerarbetare och som har en verksam facklig kommitté. 
Eftersom det garanterar att det finns ombud på arbetsplatsen. 

• Arbetsplatser – Studien är avgränsad till att bara undersöka möjligheterna på 
2 lager i Stockholm på grund av tidsbegränsningen av arbetet. 

Begrepp som används i uppsatsen 
• Arbetsrätt – Innebär svensklagstiftning om anställdas rättigheter och 

skyldigheter i arbetet t.ex. förhållande mellan arbetsgivare och chef, 
kollektivavtal och anställningsvillkor. 
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• Arbetsmiljö – Den fysiska miljö/omgivning som en person arbetar i samt den 
psykiska miljön/omgivningen t.ex. samspel mellan kollegor. 

• Ombud – I denna rapport innebär detta specifikt de fack- och skyddsombud 
som finns och har kontakt med lagerverksamheten på en arbetsplats. 

• Skyddsombud – I denna rapport innebär detta specifikt skyddsombud inom 
lagerverksamhet och inte skyddsombud inom andra områden i företag som 
t.ex. kontor. 

• Fackombud – Detta innebär fackligt förtroendevalda ombud på arbetsplatsens 
lager och inte inom andra avdelningar i företaget som t.ex. kontor. 
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Teori 
I det här avsnittet kommer jag att gå igenom de teoretiska delar som studien har 
utgått ifrån. Samt att jag går igenom valet av teorier för studien. 
 
__________________________________________________________________ 
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Val av teorier 
I valet av teorier har jag valt att fokusera på teorier om hur man kan nå ut till 
målgruppen i deras specifika arbetssituation. Och koncentrerat mig på teorier som 
kan påverka hur målgruppen tar till sig informationen – hur får man dem att lyssna till 
budskapet – och vad finns det för andra faktorer i kontexten som kan spela in och 
påverka målgruppen i sökandet efter informationen och hur påverkas målgruppen av 
detta. 
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Konsten att sända ett budskap 
Det finns flera olika förslag till kommunikationsteorier. Fiske skriver i sin bok 
Kommunikationsteorier en introduktion bland annat om Shannon och Weavers 
kommunikationsteori: 

 
Figur 1: Shannon och Weavers kommunikationsteori (Fiske, 1984, Kommunikationsteorier en introduktion,  
s. 17) 
 
Problemet med denna teori är att den inte tar med feedback. Modellen visar med 
andra ord att kommunikation skulle vara något som bara sker i en riktning, utan svar. 
Det som däremot är bra är att modellen visar att det finns ett nästa steg efter att 
budskapet kommit fram till mottagaren (destination). Detta steg kan tolkas som att 
mottagaren inte bara ska ta emot budskapet utan även ta det till sig, En annan faktor 
som modellen tar upp är brusfaktorn, vilken jag kommer in på i teorierna angående 
den mänskliga kognitionen.  

Kognition och minne i den specifika arbetssituationen 
Arbetet för en lagerarbetare kan se olika ut på olika företag och lager. Arbetet kan 
vara beroende av vad företaget distribuerar t.ex. om det är grönsaker, köksutrustning, 
bildelar eller böcker. Rutinerna för hur de olika delarna på ett lager fungerar t.ex. 
plock, varumottagning och utlastning kan även de skilja sig. Alla lager använder sig 
inte av plocktruckar t.ex. kan ett lager använda sig av vagnar och ha alla plockplatser 
på en golvnivå. Effektivitetssystemen kan även variera på olika lager t.ex. kan somliga 
använda sig av en avsatt viktgräns, kolliantal eller en viss mängd orderrader per 
timme, som anses vara standard som en anställd ska hinna med under en dags arbete 
(8h/dag). 
 
Beroende på hur systemet är uppbyggt kan detta påverka delar som t.ex. stress, 
datortillgänglighet, tid till att stöta på en ombudsman – om personen väljer att vänta 
med att ställa sin fråga eller om denne väljer att leta upp sitt ombud osv. Detta i sin 

Informationskälla Sändare Mottagare Destination

Bruskälla

Signal Mottagen 
signal
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tur påverkar hur de anställda tar in information och även hur normen på arbetsplatsen 
ser ut för hur man hämtar in information.  
 

 
Figur 2: En mycket förenklad modell av människans kognitiva förmåga (Sandblad Bengt, Lind Mats et Nygren 
Else, 1991, s. 10)  
 
Bilden som är en förenklad variant av Lennerlöfs modell i boken Människor Datateknik 
Arbetsliv, visar att en person kan ha flera processer igång samtidigt, men på olika nivå. 
En så kallad automatiserad nivå där vi t.ex. hanterar uppgifter som att köra bil, lyssna 
på radio och registrera olika instrumentpanelers ljud och ljus samtidigt – automatiskt. 
Men ju högre den kognitiva nivån kommer desto mindre uppgifter kan vi hålla i 
minnet samtidigt. Tills vi kommer upp till max gränsen där vi bara kan hålla en 
process igång (1993, s. 102).  
 
För en lagerarbetare skulle detta kunna innebära att framförandet av trucken sker på 
en låg kognitiv nivå och är automatiserad – Beroende på erfarenhet. Att hantera 
plocklistor osv. hamnar på en lite högre nivå och att hålla in eventuella frågor om 
arbetsrätt och arbetsmiljö hamnar högre upp. Detta skulle då kunna innebära att om 
någon annan kollega skulle starta ett samtal med denna person skulle detta kunna 
krocka med den eventuella frågan eller om exempelvis något oförutsett sker i 
omgivningen t.ex. en olycka, lunchrasten börjar eller expressorder slängs på personen. 
Med andra ord något som inte är förutsett och inte faller inom den ”normala” 
arbetsdagen så att händelsen kräver en högre kognitiv arbetsnivå för personen. 
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Retorik 
Enligt Elmelund Kjeldsen i boken Retoriken idag bestämmer den grekiske filosofen och 
naturforskaren Aristoteles (384–322 f.Kr.) att retorik är ”förmågan att i varje sak se 
vilka möjligheter vi har att övertyga”. Och vidare beskriver Aristoteles uppdelning av 
retoriska verktyg: 
 

• Ethos – ”Talarens karaktär inverkar när talet framförs så att den gör talaren 
trovärdig” (Citerat av Aristoteles, Retoriken, Ur Retoriken idag, 2006, s. 33). 
Detta innebär att avsändaren i ett tal eller till ett material kan påverka hur 
mottagarna tar till sig informationen. Det kan t.ex. lyfta informationen om 
åhöraren har en positiv bild av talaren och stjälpa informationen om 
uppfattningen är negativ.  

• Pathos – ”i en viss sinnesstämning” (2006, s. 34). Detta innebär att 
avsändaren talar till mottagarens känslor. Det kan t.ex. handla om att skapa 
en medkänsla, en tillhörighetskänsla eller förarga mottagaren över något. 

• Logos – ”just det som sägs, när vi på grundval av de övertygande momenten i 
varje enskilt fall demonstrerar sanningen eller det som framstår som sanning” 
(2006, s. 34). Detta innebär att använda logiska argument för att övertyga 
åhöraren till att hålla med avsändaren. 

 
Detta har används som verktyg för att målgruppen ska kunna fatta förtroende och få 
förståelse för gestaltningsförslaget. Samt som ett verktyg i analyserna i metoden för att 
se hur det används inom ämnet idag. 

Läslighet, läsbarhet och läsvärde 
Tre centrala begrepp inom informationsdesign är läslighet, läsbarhet och läsvärde. 
”Any graphical message should be legible, readable, and well worth reading for the 
intended audience” (Pettersson, 2002, s. 21). I citatet tar Pettersson även upp en 
annan nyckelroll i informationsdesign, nämligen att innehållet ska vara anpassat för 
den specifika målgruppen. Detta styrks av att skribenten måste anpassa materialet till 
läsarens kunskapsbas (2002, s. 50-51). Vilket innebär att läsbarheten i texten så som 
t.ex. ordlängd, struktur och meningslängd måste anpassas till den nivån målgruppen 
klarar av. Utöver skriftspråkets inverkan på läsligheten kan även formgivningen av 
texten inverka på läsbarheten t.ex. radlängd, typsnitt och kontrast jämt emot 
bakgrund (Hellmark, 2006, s. 23–33 et. Bergström, 2009, s. 132).  
 
Samtidigt som Pettersson talar om att en text bör vara ”well worth reading” för 
målgruppen (2002, s. 21). Är läsvärdet i en text svårare att komma åt eftersom den 
tilltalar läsarens personliga intressen t.ex. kan en person tycka att serietidningar har 
ett högt läsvärde medan en annan person kan anse att serietidningar inte är av något 
läsintresse alls.  
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Som mätinstrument för språknivån har jag använt mig av läsbarhetsindex på 
www.lix.se i detta arbete och anpassat språket till en lämplig nivå i deras tabell. 
 

 
Figur 3: lix.se tolkningstabell 
 
Detta eftersom intervjuerna som gjorts i detta arbete visade att informanterna ansåg 
att språket i det befintliga materialet ofta hade en för hög nivå för målgruppen.  

Rena rama kinesiskan 
Inom olika yrken och grupper i vårt samhälle kan vårt språk skilja sig. Ett vanligt ord 
inom medicin kan vara obegripligt eller ha en vagare betydelse för en person som inte 
arbetar inom samma yrke. Detta är något som Sand-Jecklin undersöker i sin studie 
The impact of medical terminology on readability of patient education materials. Där 
analyserar han hur fackspråkliga termer påverkar läsbarheten i patientbroschyrer. 
Resultatet av hans analys visar att texternas stilnivå sjunker vid borttagning av fackliga 
termer (2007, s. 122). I den här studiens fall skulle detta innebära att t.ex. 
Arbetsmiljöverket, fackförbunden och riksdagen står som avsändare för 
informationen. Dessa kan använda termer som försvårar läsbarheten för målgruppen. 
Det finns däremot termer som kan tillhöra ett visst fackspråk, men som är så pass 
vedertagna att målgruppen inte har några problem att förstå dessa. Vilket även Sand-
Jecklin undersökning visade (2007). 
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Metod 
I den här delen kommer jag att gå igenom metoderna som jag tillämpat i studien och 
varför jag valt dessa metoder. Jag beskriver även utprovningen som gjorts och 
diskuterar resultatet av denna. 
 
__________________________________________________________________	  
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Val av metoder 
Metoderna i denna studie är kvalitativa metoder och är valda efter dess empiri och 
dess sätt att öppna upp för ett aktörsperspektiv, som ger en bättre uppfattning om 
den enskilde individens situation (Holme et Solvang, 1997, s. 79-80). Jag har därefter 
valt att använda en kvalitativ intervjumetod för att ge mig en bättre uppfattning om 
hur ombudens vardag ser ut på deras arbeten. Detta för att kunna sätta mig in i vad 
deras informationsproblem egentligen är och inte bara vad deras praktiska problem är.  
 
Urval av informanter och intervjumetoden 
Intervjuerna har alla bestått av möten. För att vara säker på att informanterna ska 
känna sig avslappnade har informanterna själva fått bestämma mötesplatsen, vilket 
resulterat i att de alla valt sina respektive arbetsplatser (Häger, 2007, s. 146-148). För 
att få informanterna att känna sig ännu mer lugnade och inte hämmade har 
intervjuerna skett utan bandspelare och endast papper och penna har används för att 
anteckna informanternas svar (Trost, 2005, s. 54).  

Intervjufrågorna 
För att undvika korta bekräftande svar som ja och nej har frågorna i intervjuerna varit 
av den typen som man brukar benämna som öppna frågor. Häger skriver även att man 
ska försöka formulera sina frågor så att de bäddar för uppföljning i form av följdfrågor 
(2007, s. 60). Han skriver även att intervjuaren kan få de bästa svaren om denne bara 
kan tiga någon sekund extra (2007, s. 67-68), vilket har försökts anammats i 
intervjuerna. 
 
Undersökningen har i viss mån även används sig av kortare frågor med mening att 
generera i kortare svar men i syfte att få veta ren fakta som t.ex. deras titel, 
kontaktuppgifter och hur länge de arbetat som ombud.   

Analysmetod 
Analyser har använts för att utvärdera hur materialet de har att tillgå idag ser ut och 
för att se hur deras möjlighet att tillgå informationen de söker ser ut. Jag har även valt 
att studera hur andra har löst informationsproblemet för andra yrkesgrupper i 
liknande situation. 
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Omvärldsanalys 
Att arbeta på lager är ett yrke där den anställde ofta är på språng. På ett större lager 
med ca 50-100 anställda kan detta även innebära att det är svårt att i arbetets 
utförande springa på de ombud som man har en fråga till. Men även att det kan vara 
svårt att hitta ombudet som man söker. Detta innebär att vissa frågor kanske aldrig 
kommer fram eller att frågan öppnar en diskussion i fikarummet med kollegor, som 
kanske inte är dem som ska ha frågan i första hand. För att få så rätt fakta som möjligt 
är det därför bra att komma så nära källan som möjligt. Det finns flera liknande 
situationer ute i samhället idag t.ex. buss och tågbiljetter, biobiljetter, pocketböcker 
och mobiltelefonapplikationer, som exempelvis google translate. 
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Analys av liknande material: Handbok för dig i hemtjänsten 
Personer som arbetar inom hemtjänsten har en liknande arbetssituation till 
lagerarbetare genom att de rör på sig och inte alltid har tillgång till ombud och 
datorer. Som hjälp i arbetet för personer som arbetar inom hemtjänst har därmed 
Gothia förlag gett ut en bok skriven av Piuva och Söderlund som båda framläggs som 
tillförlitliga källor i boken (ethos). Boken beskrivs enligt Gothia förlag därefter 
fungera som: 
 
[…] ett praktiskt stöd i vardagsarbetet för anställda inom hemtjänsten. Boken kan 
med fördel användas inom olika grund- och fortbildningar med inriktning på 
hemtjänsten (www.gothiaforlag.se). 
 
Boken tar upp flera olika situationer och hur dessa kan lösas och ger läsaren en 
handledning i hur man kan tänka i vissa situationer. Den tar även upp lästips där 
läsaren kan få mer information om t.ex. de vanligaste läkemedlen och ger även en kort 
beskrivning om vad tipset handlar om. 
 
För att analysera retoriken i boken valdes avsnittet Avvikelsehantering för läkemedel 
(2009, s. 84-85). Retoriken i stycket syftar till en början med att lugna läsaren 
(pathos). ”Trots delegering kan det bli fel i alla fall, det händer alla, även den mest 
kunniga och säkra personalgruppen.” Texten blir sedan informerande och 
instruerande med övervägande aktiva verb, vilket snabbar på flödet i texten. 
(Hellspong, 2001, s. 27) Avsnittet avslutas med förklaringar till vad som sker efter att 
instruktionerna är följda och ger läsaren en helhetsbild av förloppet, vilket styrker 
argumenten för varför instruktionerna bör följas (logos).  
 
Läsbarhetsindex (LIX) 
Som ses i bilden på nästa sida ligger LIX-värdet för detta liknande material på en 
medelsvår nivå (44).  

Figur 4: LIX uträkning av stycket Avvikelsehantering för läkemedel, 2009, s. 84-85 
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Analys av befintligt material 
Handels och Arbetsmiljöverket har flera foldrar med information. För att undersöka 
den nuvarande informationen som finns gjordes en analys av 2 befintliga PDF-filer 
som Handelsanställdas fackförbund och Arbetsmiljöverket har lagt upp på sina 
respektive webbsidor.  
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Handelsanställdas fackförbund: Fackombud 

Bild 1: Foldern finns att hämta hem som PDF-fil från www.handels.se 
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Bild 2: Foldern finns att hämta hem som PDF-fil från www.handels.se 
 
Foldern riktar sig till förtroendevalda inom organisationen. Innehållet tyder däremot 
på att foldern riktar sig till medlemmar inom organisationen som funderar på eller 
nyligen blivit fackombud. 

Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson 
på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet av medlemmarna på 
din arbetsplats att företräda dem gentemot arbetsgivaren. Det är 
du som är länken mellan avdelningen och arbetsplatsen.
    

Medlemmarnas behov och vilja ska alltid stå i fokus för oss 
som facklig organisation. Vi ska alltid finnas till hands för alla 
medlemmar oavsett var man bor och arbetar. För att klara av 
det har vi en s k basorganisation, med andra ord våra förtro-
endevalda såsom handelsombud, fackombud, fackklubbar och 
skyddsombud. På så sätt kan vi tillvarata alla våra medlemmars 
intressen på arbetsplatsen, i organisationen och i samhället.   

Välkommen 
som fackombud
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Retoriken i materialet är tydlig. Fackombud har en tydlig och trovärdig avsändare 
(Handelsanställdas fackförbund, ethos) som styrks av att målgruppen tror på 
organisationen och även är villiga att betala en summa pengar för att vara medlemmar. 
Avsändaren (ethos) blir även tydligare i och med att personliga pronomen flitigt 
används. 
 
Exempel ur stycket: Våga fråga om medlemskap 
Att erbjuda dina arbetskamrater medlemskap i Handels är nog en av dina viktigaste 
uppgifter. Ju fler vi är desto starkare blir vi. Många tillsammans innebär att du aldrig 
behöver stå ensam mot chefen och arbetsgivaren. Det ger styrka och vi kan påverka 
och våga säga vad vi tycker. Du som är fackombud – våga fråga om medlemskap i 
Handels – det kan löna sig både för dig och för dina arbetskamrater. 
 
Totalt: 10 pronomen på 4 meningar. 
 
Pathos finns i texten ur flera synvinklar. Det är tydligt att avsändaren arbetar för att få 
läsaren att känna en stark tillhörighet till organisationen och medlemmarna. Men det 
finns även en underliggande verkan i ordvalen i texten t.ex. förekommer upprepningar 
i texten som: 

• ”Du har fått förtroendet av medlemmarna på din arbetsplats att företräda 
dem gentemot arbetsgivaren. ” 

• ”Din viktigaste uppgift är att företräda medlemmarna på arbetsplatsen 
gentemot arbetsgivaren och därför har du också tilldelats en viss 
förhandlingsrätt. ” 

 
Retorikens följd och argumentation (logos) går från att använda ett personligt du 
tilltal och positivt laddade ordval som Förtroende och länk till att knyta ihop 
samhörigheten med ett vi tilltal. För att fortsätta sälja in argumenten om 
fackombudens och organisationens vikt. 
 
Cassirer beskriver skillnaden mellan den opersonliga stilen och den personliga stilen 
bl.a. genom att den opersonliga stilen (kanslistilen eller förenklat den officiella 
opersonliga stilen) som att det i personlig stil förekommer smeknamn, egennamn och 
personliga pronomen. Medan den opersonliga stilen undviker alla dessa delar. 
Används namn skrivs hela namnen ut osv. (2003, s. 80-81). Som slutsats är denna 
folder mer säljande än informerande. 
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Läsbarhetsindex (LIX) 
Som ses i bilden här under ligger LIX värdet för detta liknande material på en 
medelsvårnivå (45). Något högre än Handbok för dig i hemtjänsten (44). 

 
Figur 5: LIX uträkning av foldern Fackombud 
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Arbetsmiljöverket: Varumottag, lager och distribution 

Bild 3: Foldern finns att hämta som PDF-fil från www.av.se 
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Bild 4: Foldern finns att hämta som PDF-fil från www.av.se 
 

3

Högt tempo kräver  
återhämtning
En av de stora riskerna i dagens arbetsliv är 

det högt uppdrivna arbetstempot som sällan 

medger tillräcklig tid för återhämtning under 

arbetspasset. Arbete med varudistribution 

utgör inget undantag. I det långa loppet kan 

detta leda till minskad i stället för ökad  

effektivitet.

Det är viktigt att den som gör jobbet har tillräcklig tid och möjligheter att 

själv styra uppläggningen av arbetet för att undvika stress och onödiga 

påfrestningar. Variation och återhämtning är två viktiga förutsättningar för 

hälsa, trivsel och effektivitet på jobbet. 

Hur tungt får man lyfta?
Många lagerarbetare lyfter åtskilliga ton om dagen. Svåra besvär i rygg,  

axlar och nacke är vanliga. När varor och förpackningar som väger mer än  

15–20 kg hanteras kan hjälpmedel minska riskerna för skador betydligt.  

Även för lättare bördor kan hjälpmedel vara motiverade. 

'HW�ÀQQV�RIWD�EUD�WHNQLVND�O|VQLQJDU��PHQ�YDU�RFNVn�
noga med att ge tid till att träna in en bra arbetsteknik 

med utrustningen. Försök också påverka utformningen 

av de varor och förpackningar Ni hanterar.

I våra regler om belastningsergonomi, AFS 1998:1, 

slås det fast att arbetsgivaren är ansvarig för att 

arbetstagaren vet hur teknisk utrustning och 

hjälpmedel ska användas. Arbetsgivaren bör 

även överväga något system för markering 

av vikten på de varor och förpackningar 

som hanteras. Arbetstagaren ska vara 

uppmärksam på arbetsgivarens instruk -

tioner om hur arbetet kan utföras på ett 

säkert sätt för kroppen.

”De tyngsta varorna som levereras till Er är säckar som väger 25–30 kg.  

Transporterna kan inte ske med rullande hantering på grund av nivåskillnader  

såväl utomhus som inomhus. Chauffören bär varorna från markplanet,  

via 16 trappsteg, ned till källaren. Det finns stor risk för både fallolyckor och  

överbelastning av kroppen”

Krav

Ni ska se till att trappan inte används som ordinarie transportled och att 

leveranserna till Er kan ske med rullande hantering.

Lagstöd

Arbetsmiljöverkets regler AFS 1998:1 Belastningsergonomi, 3 § och 

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning.
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Ur den här foldern är stycket Hur tungt får man lyfta? analyserat. Texten skiljer sig från 
Handelsanställdas fackförbunds folder Fackombud som är skriven i en personlig och 
säljande stil. Varumottag, lager och distribution har nästan inga personliga pronomen 
och lutar mer åt kanslistilen, men med ett undantag där det personliga pronomenet ni 
används. Detta skrivs däremot med stor bokstav, vilket tyder på en gammalmodig stil. 
”Försök också påverka utformningen av de varor och förpackningar Ni hanterar.” 
Eftersom Arbetsmiljöverket är en statlig instans kan detta påverka språkbruket t.ex. 
att de har en historia i att använda en opersonlig stil. Detta syns även på ordval som 
arbetstagaren och arbetsgivaren som även gör första meningens ordval lagerarbetaren 
istället för den anställde till ett stilbrott i kontexten.  
 
Texten innehåller få bindeord t.ex. står det: ”Många lagerarbetare lyfter åtskilliga ton 
om dagen. Svåra besvär i rygg, axlar och nacke är vanliga.” istället för att binda ihop 
meningarna till en med hjälp av bindeord som t.ex. det kan som skulle ge meningen 
mer flyt i läsningen. Bindeord används däremot mer i resterande del av stycket. 
 
Riktlinjerna i texten är även vaga mycket ord som t.ex. kan och försök. Slutsatsen av 
analysen är att texten är informerande men i en form av tips till läsaren snarare än 
absoluta svar, vilket i sin tur kan bero på hur arbetsmiljölagen är uppbyggd. 
   
Läsbarhetsindex (LIX) 
Även den här folderns text har ett läsbarhetsindex som ligger på en medelsvårnivå 
(43). Än lite lägre än de tidigare analyserna Fackombud (45) och Handbok för dig i 
hemtjänsten (44). 

 
Figur 6: LIX uträkning av stycket Hur tungt får man lyfta? I foldern Varumottag, lager och distribution 
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Liknande och befintligt material 
Det som är intressant med analyserna av det befintliga och det liknande materialet är 
att alla har ett läsbarhetsindex som ligger på en medelsvårnivå, som jämställs med en 
normal tidningstext. Detta innebär däremot inte att texterna måste vara svåra att läsa. 
LIX värdet ger bara en riktlinje om vilket håll som textens svårighetsgrad lutar 
(Cassirer, 2003, s. 69). Anledningen till att jag i mina analyser räknat ut texternas LIX 
värde är för att flera av intervjuerna som jag utfört visat på att informanterna upplever 
att målgruppen har svårt att få en förståelse för informationen som finns . 
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Intervjuer 
För att kunna besvara frågan: 
 
Hur kan man informera människor som är i rörelse i sitt arbete på ett lättillgängligt 
sätt? 
 
Utfördes 5 intervjuer med nuvarande ombud och tidigare ombud på två olika 
lagerarbetsplatser. Undersökningens syfte var att få fram vilka de vanliga frågor som 
målgruppen ställer och hur ombudens roller fungerar i praktiken. Men även att 
avgränsa och filtrera det befintliga materialet inom ämnet. 
 
Metoden i denna undersökning har i huvudsak bestått av intervjuer med nuvarande 
fackombud, personer i den befintliga fackkommittén på arbetsplatsen, personer som 
idag är skyddsombud eller huvudskyddsombud på arbetsplatserna. Intervjuobjekten 
är utvalda efter tips från lagerarbetare på arbetsplatserna och genom deras titlar inom 
arbetets område. Totalt har 5 intervjuer skett för att få en bredare insyn i hur 
situationen ser ut på olika arbetsplatser.  
 
Jag valde även att prata med ett tidigare skyddsombud på Martin&Servera. För att få 
en uppfattning om frågorna eventuellt kan ha förändrats över tiden och bli ytterligare 
insatt i hur processen fungerar i praktiken.  
 
Informanterna har alla varit män i 30-50 års ålder, som arbetat med arbetsrätt och 
arbetsmiljö i 1–8 års tid.   
 
För att få en djupare insyn kontaktades även Arbetsmiljöverket och Handelsanställdas 
fackförbund via mejl för att förbereda inför intervjuerna och få ännu lite mer 
information om vilka frågor som ställs direkt till fackförbundet och 
Arbetsmiljöverket, samt få tips om var jag kan hitta information.  
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Resultat av intervjuer med fack- och skyddsombud (en sammanfattning) 
Vid frågan om hur ofta ombuden får fackliga och arbetsmiljörelaterade frågor säger 
alla informanter att detta sker dagligen.  
 
Informanternas generella uppfattning var att personerna som frågar är medvetna om 
ombudens roller och uppgifter, men ju mer informanterna förklarar desto tydligare 
blir det utifrån deras svar att en stor del av lagerarbetarna verkar ha en förvrängd bild 
av vad ombuden egentligen gör eller ska göra. Detta resulterar i  att de anställda ofta 
väljer att fråga ombuden på arbetsplatsen om t.ex. nya arbetskläder, innan de frågar 
sin närmaste chef. En intressant aspekt på detta dök upp i intervjun med 
fackordföranden på Martin&Servera. Han tog upp det sociala samspelet mellan 
människor och att de anställda ofta går till de personer som de kommer bäst överens 
med, vilket kan vara en bidragande orsak till att många anställda inte frågar sin 
närmaste chef först. Men även en anledning till varför de anställda kan komma att 
välja en mindre säker källa att fråga om råd, vilket kan ge upphov till 
ryktesspridningar på arbetsplatserna. 
 
För att få förståelse för hur kontexten ser ut när målgruppen väl har funderingar kring 
arbetsrätt och arbetsmiljö frågade jag om speciella situationer när frågor ofta 
uppkommer vid. Informanter var alla eniga om att dessa situationer var:  

1. när en olycka redan har skett  
2. när skon klämmer åt i en speciell situation t.ex. om en ledighetsansökan blir 

nedslagen eller övertid beordras osv. 
 
Informanterna påpekade ytterligare ett problem. Nämligen att det finns för få 
engagerade i arbetsrättsliga och arbetsmiljöfrågor på arbetsplatserna. De som är 
intresserade sitter redan i fackkommittén, vilket skapar ett glapp i 
informationsstegen. Detta skulle kunna liknas med klassamhället (låginkomsttagare, 
medelklass och höginkomsttagare) men att man tog bort medelklassen. Detta skapar 
en stark segregation i informationskedjan.  
 
Vid frågan om hur informanterna skulle vilja att material om arbetsrätt och 
arbetsmiljö skulle vara utformat och vad de tyckte om det befintliga materialet idag 
lutade alla svaren åt samma håll. 
 
Materialet som finns idag ansåg informanterna vara:  

• För generaliserande i den bemärkelsen att det gick att tolka från flera håll 
• Inte kortfattat nog 
• Språket var på en för hög stilnivå 
• Det gav ingen helhetsbild 

 
Hur informanterna skulle vilja ha materialet utformat: 

• Något litet 
• Lättläst 
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• Information om var man kan hitta vidare information 
 
Innehållsmässigt inom ämnet arbetsrätt och arbetsmiljö var många svar av liknande 
karaktär. Det intressanta i innehållet som kom fram under intervjuerna var att 
samtliga informanter ansåg att lagerarbetare hade en bra uppfattning av vad deras 
egna roller, som skydds- och fackombud innebär. Detta samtidigt som de uppgav att 
många frågor som de får inte är ämnade för dem som skydds- eller fackombud, utan 
för t.ex. arbetsgivaren eller den anställdes närmaste chef.  
 
I intervjun med det tidigare fackombudet på Martin&Servera ville informanten ha en 
punkt: ”Har du pratat med din chef”, vilket är ett tecken på att information om 
rollerna skydds- och fackombud samt arbetsgivarens uppgifter behövs. Detta styrktes 
av de övriga informanterna när jag frågade dem om de anställda brukade gå till deras 
närmaste chef innan de kom till ombuden, vilket alla informanter svarade nej till.  
 
Sammanfattningsvis blev det dessa punkter som intervjuerna lett till, som materialet 
bör innehålla: 

• Skyddsombudets roll 
• Fackombudets roll 
• Har du pratat med din chef? 
• Det händer ingenting, vad händer egentligen? 
• Varför försämrar man arbetsmiljön? 
• Länkar – vart hittar man informationen? 
• Vad har den anställde för rättigheter och skyldigheter? 
• Utbildningar – vem får gå? 
• Vid olycka på arbetsplats. 
• Truckar – vad gäller? 
• Ställage och plockplatser 
• Ergonomi – vad gäller vid tunga lyft? 
• Arbetskläder – hur ska de användas? Vad har man rätt till? 
• Försäkringsfrågor 
• Anställningsformer 
• Inhyrd personal 
• Lönemodeller 
• Ledighet 
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Utprovning 
För att veta om språket i gestaltningen var på en lagom nivå för målgruppen valde jag 
att göra en utprovning. I utprovningen skrev jag 2 texter med samma innehåll. Text 2 
innehöll färre facktermer och hade ett lägre LIX-värde än text 2 och innehöll även 
inslag av talspråk (se bilaga 2:2 – Text 2: Sluta eller få sparken från ditt jobb, s. 51). 
Text 1 var mer lik den stil som ofta syns i ämnets kontext. En lite stelare 
kansliliknande stil men som fortfarande var personlig i tilltalet (se bilaga 2:1– Text 1: 
Uppsägning, s. 50).  
 
I boken Observing the user experience skriver Kuniavsky att man kan utföra ett mindre 
användartest på personer som ligger nära den faktiska målgruppen, så länge det finns 
en koppling mellan de som man utför användartestet på och den tänkta målgruppen 
och inte har sett materialet tidigare (2003, s. 12). Jag valde därför att göra min 
utprovning på lagerarbetare ifrån Martin&Servera lagret i årstapartihallar, i 
Stockholm.  
 
Kuniavsky skriver även om vikten att ha ett syfte med sin utprovning: 
 
Warning completely open-ended testing, or ’fishing,’ is rarely valuable. When you 
go fishing during a round of user research—often prompted by someone saying, 
’let’s test the whole thing’— the results are neither particularly clear nor 
insightful. Know why you’re testing before you begin. (2003, s. 260) 
 
Eftersom min gestaltning inte är interaktiv till den graden som en webbsida valde jag 
att användartesta språket – Eftersom det kommit fram i intervjuerna att detta var 
viktigt. För att få ett liknande kontext med det tänkta användningsområdet valde jag 
även att utföra testet under arbetstid. 
 

 
 
Av 8 utprovningar visade det sig att flertalet personer föredrog text 1 (se bilaga 2:1– 
Text 1: Uppsägning, s. 50) framför den lite mer vardagliga text 2 (se bilaga 2:2 – Text 
2: Sluta eller få sparken från ditt jobb, s. 51). Men att en blandning av de båda 
texterna vore att föredra. Ett av problemen med text 2 var att de inte tyckte om 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Text 1 Text 2 

Resultat av utprovning 

Antal  
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talspråk i skrift. De som ändå föredrog text 2 å andra sidan tyckte att denna var ”rakt 
på sak” (användartest 1).  
Under användartest 2 kom det även fram att ordet uppsägning var ett vanligare sökord 
”Jag skulle nog söka på uppsagd eller avsked om jag behövde informationen”. Vilket 
stärktes av följande användartest i form av kommentarer om att rubriken Sluta eller få 
sparken lät ”konstigt”.  

Diskussion utprovning 
Resultatet av min utprovning visade att lagerarbetarna föredrog texten med mer 
facktermer och ett lite högre lix-värde (se Bilaga 2:1 – Text 1: Uppsägning, s. 50) 
Detta stämde inte med intervjuerna som visade att målgruppen ville ha ett lättare 
språk i informationen. Det finns flera anledningar som kan ha lett till detta resultat. 
T.ex. kan stycket som jag valt att utprova innehållit mer allmänt kända termer som 
målgruppen är vana vid. Målgruppen kan även ha haft förväntningar över hur texten 
ska vara utformad språkligt – Att de förväntar sig att texten ska vara krångligare för 
att det är vanligt förekommande i ämnets kontext. Enligt Fiske påverkas 
kommunikation av det som han benämner som redundans – Hur förutsägbart eller 
konventionellt innehållet är – medan entropin är dess motsatts. Fiske menar att 
redundansen underlättar för mottagaren att avkoda meddelandena i och med att 
innehållet blir mer förutsägbart (1984, s. 21-29). Om mottagarna därmed förväntar 
sig och är vana vid ett visst ordval och en viss stilnivå i ämnet kan detta ha påverkat 
att testpersonerna i detta användartest föredrog text 1, som innehöll mer facktermer.  
 
Det finns även andra faktorer som kan ha spelat in i hur målgruppen valt text t.ex. att 
de inte vill framstå som dåliga på ordförståelse jämt emot mig som utprovare.  
 
Hade tid funnits hade det varit bra med en andra utprovning, med ett annat valt 
stycke. För att se om det är den negativa värderingen och talspråkliga i att få sparken 
som gjorde att flera av målgruppen valde text 1. Men även för att testa sökbarheten i 
informationen – Vilka ord som målgruppen söker på för att hitta informationen de 
söker. 
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Gestaltning 
I den här delen går jag igenom min designprocess och beskriver hur jag har arbetat 
med min gestaltning. 
 
__________________________________________________________________ 
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Mediet och dess utformning 
I och med att arbetsrutinerna kan skilja sig från lager till lager t.ex. att alla 
lagerarbetare inte har en egen truck på alla arbetsplatser. Och med tanke på de 
kognitiva nivåerna jämt emot den kognitiva ansträngningen (Se figur 2, s. 15). Har 
min studie visat att det bästa mediet för informationen är via en folder/mindre bok, i 
fickformat. Boken/foldern ska kunna bäras med utan större ansträngning och få plats i 
en av arbetsklädernas fickor. En annan idé hade varit att skapa en 
mobiltelefonapplikation. Anledningen till att jag inte valt att göra en applikation, är 
för att det förutsätter att alla lagerarbetare har en mobiltelefon som kan hantera 
applikationer. 
 
För att beskriva folderns utformning har jag här valt att dela upp det i tre kategorier: 
format, form och text. 

Format 
För att min gestaltning ska kunna fungera i ett kontext där 
målgruppen är på språng krävs det att målgruppen kan bära med 
sig materialet utan större ansträngning. Jag valde därmed att 
måtta fickorna på ett par arbetsbyxor av märket Blåkläder och 
utgå ifrån att materialet ska få plats i dessa. Måttet från 
sidofickan i knähöjd var 16,5x14,5 cm och var den minsta fickan 
av spikfickorna, bakfickorna och benfickorna. Jag valde därför ett 
format som skulle passa alla dessa fickor (140 mm x 160 mm). 
 
 

Bild 5: Arbetsbyxa med spikfickor från Blåkläder (www.blakläder.com) 

Formen 
Eftersom formen även spelar en roll för läsbarheten och läsligheten i en text har 
texten blivit formgiven efter Hellmarks riktlinjer inom typografi. Hellmark skriver 
även att dessa riktlinjer inte är till för att texten ska vara möjlig att läsa (läsbar) utan 
för att den ska vara behaglig att läsa (2006, s. 25). 
 
Detta har gjorts: 
Radavståndet hålls inom riktlinjerna för vad Hellmark anger för lättläst text: max 55-
65 tecken/rad och minst 35-45 tecken/rad (2006, s. 31). I gestaltningen ligger 
radavståndet på runt 50 tecken/rad och 40 tecken/rad i ”lästipsen” . 
 
Typsnittet är valt efter hur etablerat typsnittet är och för att ge bra ordbilder t.ex. ger 
en antikva en tydligare ordbild, deras inre former strävar framåt i läsriktningen och 
serifferna markerar den osynliga baslinjen, som bokstäverna står på. Sanseriferna å 
andra sidan lämpar sig i rubriker, kortare textstycken och för läsning på längre avstånd 
t.ex. i affischer. Jag har därför valt att använda dessa i rubrikerna och även på de 
färgade tonplattorna (se bilaga 3 – Gestaltningsförslag, s. 52). 
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Typsnitt 
Rubrik 1: Gotham Book 16p 
Rubrik 2: Gotham Book 12p 
Rubrik 3: Gotham Medium 12p 
Rubrik 4: Adobe garamond pro, bold, 12p 
Brödtext: Adobe garamond pro, regular, 12p 
Brödtext på färgad bakgrund: Gotham Book, regular och Gotham Book, italic, 12p    
 
Teckengraden är satt i överkant av Hellmarks riktlinjer för vad en vuxen med 
normalsyn läser (12 punkter). Anledningen till att jag inte valt att sätta denna i någon 
av de lägre graderna är på grund av att synen kan försämras med åldern och det finns 
inga krav på att en lagerarbetare ska ha det som Hellmark benämner som 
”normalsyn”. För att inte göra teckengraden för stor för personen med normalsyn 
valde jag däremot att hålla kvar teckengraden inom Hellmarks riktlinjer 10-12 
punkter (2006, s. 27-31).  
 
Tonplattorna är valda för att markera lästipsen i texten, och även bryta ut exempel. 
De är gula eftersom detta ger en stark kontrast till den svarta texten (Ware, 2008, s. 
67-68).  
 

 
 
(Se bilaga 3 – Gestaltningsförslag, s. 56) 
 

Rubrik 1 
 
 
Brödtext 
 
 
 
 
 
 
 

Gul tonplatta 
Rubrik 3 
 
Brödtext på 
färgad 
bakgrund 
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Eftersom materialet är till för att lära, informera och i vissa avsnitt även instruera är 
sambandet mellan text och bild valt att vara harmoniskt. Detta innebär att bilderna 
som ska ingå i foldern är av ett förtydligande syfte (Bergström, 2011, s. 59).  

Text 
Vilken information som skulle vara med i gestaltningen har framkommit utifrån 
intervjuerna som utförts. Eftersom studien är avgränsad till lagerarbetare innehåller 
gestaltningen information som är mer yrkesspecifik för lagerarbetare. Detta innebär 
att andra yrkesgrupper som ”är på språng” skulle behöva annan information som är 
mer anpassad efter deras yrke t.ex. är det inte relevant för en anställd hos hemtjänsten 
att läsa om truckar. 
 
Detta har lett fram till följande avsnitt i folderns innehållsförteckning: 
 

 
 
(Se bilaga 3 – Gestaltningsförslag, s. 54) 
 
Gestaltningsförslaget innehåller även ”lästips” d.v.s. förslag på ställen där målgruppen 
kan hitta mer information om avsnittet. Detta efterfrågades bland annat i intervjuerna 
och fanns även med i det liknande materialet Handbok för dig i hemtjänsten. Detta 
togs även med p.g.a. problematiken av att informationen i ämnet är så pass utspridd. 
 
Den personliga stilen i texten finns att finna igen i det befintliga materialet Fackombud 
och även som ett föråldrat exempel (Ni) ur Varumottag, lager och distribution (Se 
analyser, s. 23-29). Att använda en mer personlig stil i text ger en ökad närheten till 
mottagaren och kan även påverka läsviljan positivt hos mottagaren (Cassirer, 2003, 
s. 79-82). Till den personliga stilen har även antalet termer i texten setts över för vilka 
som kan anses vara vedertagna hos målgruppen och vilka termer som skulle behöva 
plockas bort eller förklaras i texten t.ex. visade utprovningen att termen ”uppsägning” 


