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Abstract 
Most of the information online is difficult for people with cognitive disabilities to 
understand and assimilate. In this project I have had the expectation that this is possible to 
change. In cooperation with FUB, a Swedish organization working for people with 
cognitive disabilities, I have studied how to adapt content, pictures and writing to persons 
with the levels of mild to moderate cognitive disabilities.  I have also taken the 
perspective “design for all”, which means that you adapt a design for the weakest persons 
in the society to make it work for everyone. 

The purpose of my work is to study how to create a web text where content, writing and 
pictures are incorporated. 

To examine how to do this I have conducted qualitative interviews in which I have let the 
informants look at and read four different texts. I have participated in a reference group 
where the content of the website has been discussed. I have also analyzed two of the texts 
that I used in the qualitative interviews. 

The result is based on the chosen methods and on the theory of interest for my work. My 
study has resulted in a manual about how to create a web text where content, writing, 
pictures and form, are adapted to people with cognitive disabilities. I have also made an 
example of this kind of text. 
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Abstrakt 
En stor del av den information som finns på internet är svår för personer med 
utvecklingsstörning att ta till sig. Med förhoppning om att detta kan gå att ändra, har jag 
samarbetat med FUB, För utvecklingsstörda barn, unga och vuxna. Riksföreningen ska 
utveckla sin webbplats genom att användaranpassa den för personer med 
utvecklingsstörning. Därför har jag undersökt hur man kan skapa anpassade webbtexter. 
Jag utgår även från perspektivet ”design för alla” som innebär att om man anpassar en 
design efter de svagaste personerna i samhället så passar den alla. 

Syftet med arbetet har därför varit att undersöka hur man skapar en webbtext bestående 
av innehåll, skrift och bild, anpassad för personer med lindrig till måttlig 
utvecklingsstörning.  

För att undersöka detta har jag utfört kvalitativa intervjuer där jag låtit informanterna läsa 
fyra olika texter, deltagit i en referensgrupp som FUB har hållit i, där innehållet på 
webben har diskuterats. Jag har även gjort textanalyser på två av de testtexter som ingick 
i de kvalitativa intervjuerna. 

Utifrån den teori som var av intresse för mitt arbete och utifrån metoderna, har jag kunnat 
skapa en manual över hur en text kan se ut, som är anpassad för personer med lindrig till 
måttlig utvecklingsstörning. Därefter har jag gjort ett exempel på en sådan text. 
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Inledning 
I detta kapitel tackar jag dem som har hjälpt mig i mitt arbete. Jag 
presenterar bakgrunden till mitt arbete. Jag förklarar även mitt syfte, 
presenterar min frågeställning, mina avgränsningar och vilka begrepp jag 
tänker använda mig av i rapporten. 
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Förord 

Inkludering och exkludering var 2012 års examensarbete för studenter inom programmet 
informationsdesign. När jag fick veta detta hade jag redan bestämt mig för att göra ett 
arbete som på något sätt skulle gynna personer med utvecklingsstörning. Därmed visste 
jag att jag utan större svårigheter skulle kunna koppla mitt arbete till temat.  

Vårt informationssamhälle kräver att man själv ska söka upp information och då framför 
allt att man ska läsa mycket för att förstå saker. För en del personer, till exempel äldre 
människor, för personer med olika funktionsnedsättningar och för personer med 
utvecklingsstörning är det svårt att hänga med i det höga tempo och i den form som den 
avancerade informationen levereras i. Jag ville därför bidra till att denna grupp blir 
inkluderad i samhället på en nivå som passar dem. Detta ville jag göra genom att ge dem 
tillgång till enkel information, vilket dessutom är något som allt fler efterfrågar. Många 
vill lägga sin tid på annat än att söka efter svårtillgänglig information. Därför har jag valt 
att utgå ifrån perspektivet ”design för alla” i hopp om att det går att skapa information 
som är anpassad efter de svagaste och som sedan kan passa alla. På så sätt finns i första 
hand enkel information tillgänglig för alla, medan mer grundlig information finns för dem 
som eftersöker det. 

Jag vill tacka min handledare Lena Stenberg som har stöttat mig, påmint mig om att hålla 
mig lugn och svarat på frågor och funderingar. Jag vill också tacka FUB som jag har 
samarbetat med under arbetet och som hela tiden varit väldigt positiva till mitt arbete och 
till de nya perspektiv och åsikter jag kan bidra med som student. Speciellt tack till 
Victoria Sjöström på FUB som läst mitt arbete och kommit med synpunkter. Ett stort tack 
till den dagliga verksamheten Sigurdsloppan som lät mig hälsa på och tack till dem som 
lät sig intervjuas. Tack också till lärare och elever på Lärvux i Västerås där jag också 
genomförde intervjuer. Sist vill jag tacka min familj och mina vänner som stöttat och 
hejat på mig och framförallt min bror som är min främsta inspiration till detta arbete och 
till den frågeställning jag arbetat utifrån. Tack för att du finns!  

   

                                  Kristina Ullbors 
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Bakgrund 
FUB är ett riksförbund och står för: För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. 
De har sitt kansli i Stockholm, men har också läns- och lokalföreningar i hela Sverige. De 
arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska få bra levnadsvillkor. Hösten 2011 
gjorde jag praktik på kansliet i Stockholm och fick därefter möjlighet att göra mitt 
examensarbete hos dem.  

FUB arbetar just nu med att utveckla sin webbplats för att anpassa den framför allt till 
personer med utvecklingsstörning, men även deras anhöriga och yrkesverksamma inom 
området. I sitt arbete med webbplatsen utgår de från de riktlinjer som ingår i Web 
Content Accessibility Guidelines 1.0 (1999). I dessa finns nästan ingen information om 
hur man arbetar med skrift och bild, förutom rekommendationer om hur man använder 
bildtexter. FUB har börjat utveckla en kravspecifikation om hur webbplatsen ska se ut 
och fungera. I nuläget innehåller den inga mer ingående beskrivningar om hur text och 
bild ska användas. Däremot har de klargjort att de ska använda lättlästa texter så långt det 
är möjligt (2012, s.7). De klargör också att det ska gå att klicka sig vidare för att läsa mer 
utförliga texter som kan vara mer svårlästa. De ska alltid använda begriplig och 
välformulerad svenska, utan förkortningar. De anger också att de ska använda lättläst 
enligt de rekommendationer Centrum för Lättläst har. Och har klargjort att pictogram ska 
användas i textflödet. FUB samarbetar nu med Funka Nu1, som också hoppas få nya 
kunskaper om just denna målgrupp.  

Föreningen vill skapa en webbplats som ska fungera för alla, både personer med 
utvecklingsstörning, anhöriga och yrkesverksamma som kan ha nytta av att besöka sidan. 
De vill skapa en sida som har texter som först är lättlästa, men som kan bli mer 
avancerade när man klickar sig vidare för att läsa mer om innehållet. Därmed vill jag testa 
texter som kan passa alla och utgår därför ifrån perspektivet ”design för alla”. Ett 
perspektiv som Funka Nu använder och som Persson (2008) anser att en designprocess 
bör kunna utgå ifrån. I teoridelen nedan förklarar jag detta mer utförligt. 

 
 

Problemformulering 
I förordet och bakgrunden har jag förklarat varför personer med utvecklingsstörning 
behöver bli inkluderade i samhället. Mycket av den information som finns på internet är i 
nuläget inte anpassad efter målgruppen. Eftersom personer med utvecklingsstörning har 
svårigheter att läsa de informationstexter som nu finns på internet. Speciellt viktigt är det 
att FUB:s webbplats anpassas till målgruppen, eftersom de arbetar för målgruppen och 
innehar information som gäller målgruppen och som är av intresse för personer som 
tillhör gruppen. Informationen behöver vara på en nivå som de förstår, så att de på egen 
hand kan ta till sig information som gäller dem. 

                                                           
1Funka Nu är ett företag som arbetar med tillgänglighet på webben (funkanu.se, hämtat 120521). 
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Syfte 
Syftet med arbetet är att bidra till den kommande webbplatsen med kunskaper inom 
textdesign och informationsdesign, genom att ge exempel på ett innehåll som presenteras 
som skrift i samspråk med bild för att passa målgruppens önskemål och behov.  

 

Frågeställning 
Hur gör man informationsinnehåll på FUB:s webbplats tillgänglig, förståelig och 
intressant för personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning, genom att anpassa 
innehåll som skrift, i samspråk med bild och form? 
 
 

Avgränsningar 
Eftersom författaren till denna rapport ska examineras inom området informationsdesign 
med inriktning textdesign, hålls fokus på texten, det vill säga, skrift och bild i samspråk. 
Vissa forskare, till exempel Falck och Johansson (2006) som arbetar på Funka Nu, 
påpekar att skriven text inte är det bästa sättet för denna målgrupp att hämta in 
information. Trots detta väljer jag att försöka förenkla texter eftersom text ingår i mitt 
utbildningsområde. Falck och Johansson påpekar även, utifrån egna kvalitativa intervjuer, 
att det verkar omöjligt att skapa tillräckligt enkla texter för personer med 
utvecklingsstörning, medan de samtidigt påpekar att det finns sätt att anpassa texter på. 
Detta tvetydiga resultat gör att det är värt för mig att undersöka texters potential att 
fungera för denna målgrupp. Samtidigt menar också andra författare att det faktiskt är 
möjligt att anpassa texter. 

Jag kommer inte att gå in på djupet på de olika nivåerna av utvecklingsstörning. Jag gör 
därför en avgränsning och lämnar en stor del av den forskningen till specialpedagoger, 
psykologer och personer inom andra forskningsområden. Men jag kommer att titta till 
målgruppens behov och önskemål, och hålla mig till riktlinjer för vilken typ av 
information målgruppen kan ta till sig och i vilken form. Vilka behov och önskemål 
målgruppen har, tar jag reda på genom att göra utprovningar och intervjuer och vara med 
vid mötet av en referensgrupp som FUB leder, som består av personer med 
utvecklingsstörning.  

 



Kristina Ullbors                                                                                                         120529                   

5 

 

Begrepp 

Utvecklingsstörning 
För att beskriva målgruppen i denna rapport, kommer begreppet ”person med 
utvecklingsstörning” att användas, utom i de fall där författarna i den relevanta teorin har 
valt ett annat begrepp. FUB använder detta begrepp av olika anledningar, en av dem är att 
begreppet används i lagen om särskilt stöd, LSS (1993:387). Socialstyrelsen 
rekommenderar, i sin termbank (2007), att man använder begreppet 
”funktionsnedsättning” för att beskriva den målgrupp jag riktar mig till. Trots detta väljer 
jag att använda samma begrepp som FUB, eftersom jag gör mitt arbete i samarbete med 
dem. 

Enligt Granlund och Bond (2000, s.2) finns ingen enad åsikt om hur begreppet 
utvecklingsstörning ska definieras. Eftersom begreppet utvecklingsstörning är svårt att 
definiera, väljer jag att bestämma att begreppet inräknar de personer som har gått eller går 
i särskolan. Dessa personer måste, enligt skolinspektionen (SKOLFS 2001: 23) antingen 
ha fått en diagnos om att de har en utvecklingsstörning, eller genom en utredning få 
besked om att de behöver gå i särskola eller gymnasiesärskola. Om de inte har fått en 
diagnos, utan först går i grundskolan eller gymnasiet något eller några år, krävs en 
utredning i grundskolan/gymnasiet, där man ordentligt granskar elevens förutsättningar 
att utvecklas där. Man granskar också elevens behov. Eleven flyttas till grundsärskolan 
eller gymnasiesärskolan om grundskolan/gymnasieskolan inte kan nå upp till elevens 
behov, trots att de gjort allt de kan och allt de bör göra för eleven. Alla utredningar måste 
också ha gjorts och resultatet måste då visa att eleven inte klarar av grundskolans eller 
gymnasieskolans krav. Eftersom jag gör detta val, väljer jag att inte gå in djupare i de 
psykologiska beskrivningarna av vad en utvecklingsstörning är. På så sätt kan jag 
fokusera mer på mitt område, textdesign.  

 

Lindrig, måttlig och grav utvecklingsstörning 
Personer som har en utvecklingsstörning kan ha olika grader av utvecklingsstörning: 
antingen lindrig, måttlig eller grav. Dessa begrepp måste därför också åtskiljas och 
definieras. Gustafson och Molander (1995, s.68) påpekar att begreppen inte är helt 
definitiva eftersom en person med grav utvecklingsstörning kan ligga på gränsen mot 
måttlig utvecklingsstörning. Liksom en person med måttlig utvecklingsstörning kan ligga 
på gränsen mot att ha en lindrig utvecklingsstörning. De kan därmed ha drag från två 
nivåer. Därför är det väldigt individuellt hos personer med olika grader av 
utvecklingsstörning vad de har lättare eller svårare för. Gemensamt för alla med 
utvecklingsstörning är att de har svårt för abstrakt tänkande, till exempel att förstå sig på 
pengar och tid (Granlund och Bond, 2000, s.61). Nedan presenterar jag hur Gustafson och 
Molander (1995, s.69 ff.) beskriver de olika graderna av utvecklingsstörning. 



Kristina Ullbors                                                                                                         120529                   

6 

 

Grav utvecklingsstörning 
För personer som har en grav utvecklingsstörning kan det innebära att de har svårt att 
kommunicera med människor som inte lärt känna deras beteende. Trots att de, liksom alla 
människor, har många olika känslor, kan det vara svårt för främmande människor att 
uppfatta när dem visar dem. Personer med grav utvecklingsstörning lär sig att känna igen 
sina närstående men kan inte läsa bilder och kan heller inte känna igen varken sig själva i 
spegeln, eller sina föräldrar på ett fotografi. De har dålig rumsuppfattning och kan inte 
förstå vad som kan finnas bakom en stängd dörr. De känner däremot igen vardagliga 
föremål och vet hur dessa ska användas. De använder känseln i till exempel händer och 
mun för att lära känna föremål. De har också svårt att dra logiska slutsatser till exempel: 
”när jag är hungrig, behöver jag äta”. De flesta med grav utvecklingsstörning har också 
svårt att tala och kan bara säga enstaka ord eller ibland bara ett ljud. 

Måttlig utvecklingsstörning 
Vidare beskriver författarna personer med måttlig utvecklingsstörning. Personer som 
tillhör denna grupp kan läsa och förstå bilder som till exempel illustrationer, fotografier 
och tavlor. Med hjälp av fotografier har de lättare att minnas sina upplevelser. En del 
personer med måttlig utvecklingsstörning kan också lära sig att läsa ord genom att se dem 
som bilder, som ett blockord. Detta innebär att de lär sig hur ordet ser ut, inte vilka 
bokstäver som bildar ordet. Författarna påpekar också att personer som tillhör denna 
grupp, förstår vardagligt språk och lagom långa meningar. De kan själva tala, men kan ha 
svårt att uttala vissa svåra ord. Utifrån sina vardagliga rutiner kan de förstå tid, till 
exempel kan de lära sig vilket klockslag en specifik vardagshändelse sker, men de har 
ingen uppfattning om hur lång en timme är. Många med måttlig utvecklingsstörning 
använder olika sorters scheman för att hålla ordning på dagar och tider. Till exempel ett 
veckoschema med bilder för ”dusch”, ”tvätta”, ”laga mat” och så vidare. Personer med 
måttlig utvecklingsstörning har en ganska bra rumsuppfattning vilket gör att de kan känna 
till sin närmiljö och kan lära sig vägen till skolan eller jobbet. 

Enligt Gustafson och Molander har dessa personer däremot svårt att räkna och att 
handskas med pengar, men de vet oftast att 10 är mer än 1. Många har dåligt 
korttidsminne, vilket innebär att till exempel en instruktion inte får vara för lång. Därför 
är det också bra om ett material är överskådligt. När en person med måttlig 
utvecklingsstörning väl har lärt sig något, finns det kvar i långtidsminnet lika bra som hos 
personer utan utvecklingsstörning. Dessa personer kan också sätta in olika begrepp i 
kategorier till exempel att en pudel är en hund och att hundar är djur. 

Lindrig utvecklingsstörning 
Personer med lindrig utvecklingsstörning beskrivs av författarna som personer som kan 
saker utöver det som personer med grav och måttlig utvecklingsstörning kan. De förstår 
abstrakta symboler som till exempel siffror, bokstäver och vissa tecken. Detta innebär att 
de kan lära sig läsa, skriva och räkna på en låg nivå. De kan ofta räkna addition och 
subtraktion, men kan ha svårare för multiplikation och division. Som exempel anger 
Gustafson och Molander (s.71) att en person med lindrig utvecklingsstörning, som gått ut 
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årskurs nio eller tio i grundsärskolan, kan ligga på samma nivå som en elev i 
grundskolans årskurs fem.  

Enligt författarna har denna grupp också svårt att förstå abstrakta uttryck som talesätt och 
ordspråk. De har bättre tidsuppfattning än personer med måttlig eller grav 
utvecklingsstörning, men har ändå svårt att beräkna vad de hinner göra inom en viss tid. 
De kan också ha svårt att skilja mellan objekt som liknar varandra till utseendet, men som 
är olika saker, till exempel en kryddburk med basilika och en med dragon, av samma 
märke. De har samtidigt också svårt att hitta likheter hos saker. Till exempel kan de ha 
svårt att förstå att det vita och det blåa decilitermåttet rymmer lika mycket. De kan dra 
enkla slutsatser om vad de behöver köpa för att ha frukost hemma dagen därpå, eller att 
de behöver ha en present med sig på ett kalas.  

Jag anser det värt att upprepa att personer med utvecklingsstörning kan ligga på gränsen 
mellan två grader av utvecklingsstörning, vilket framgår även i resultatet av min 
metoddel. 

Dessa beskrivningar av vilka svårigheter och förmågor som personer med de olika 
graderna av utvecklingsstörning kan ha, tar jag hänsyn till i metoddelen och i den 
avslutande diskussionen, slutsatsen och i min gestaltning. 

 

Pictogram och Piktogram 
Det är skillnad på pictogram som stavas med c och piktogram som stavas med k. 
Piktogram består av enkla bilder med få detaljer. Dessa är en symbol som står för 
någonting. De följer ingen speciell standard utan kan se väldigt olika ut. Denna slutsats 
drar jag utifrån Anders´ (2003) presentation av Piktogram och hur han stavar ordet. 
Pictogram som stavas med c, följer istället en standard. Detta är ett varumärke som 
pitoonline.pictogram.se säljer. Dessa är skapade för att fungera för personer med 
utvecklingsstörning och måste se ut på ett visst sätt. De ska alltid ha vita konturer mot en 
svart bakgrund och ha så få detaljer att läsaren snabbt ska kunna hitta det mest 
karaktäristiska som leder läsaren till rätt begrepp (Lidén, 1999, s.6). För att få tillgång till 
pictogram på webbplatsen pictoonline.pictogram.se har jag fått låna en 
inloggningsanvändare av FUB. På så sätt kan jag ladda ner pictogram som följer 
standarden, så att jag inte behöver göra egna som skulle kunna skapa missförstånd. 

 

Multimodal text och skrift 
Jag kommer att använda begreppet skrift när jag syftar på skriven text, så som meningar 
och ord. Jag ska också använda begreppet multimodal text. Med detta menas en text som 
innehåller skrift, olika bilder och form. 
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Lärvux 
Lärvux hette tidigare Särvux och är en eftergymnasial utbildning för personer med 
utvecklingsstörning (Västerås stads webbplats, senast uppdaterad 110517).  

 

Daglig verksamhet 
För personer med utvecklingsstörning som gått ut gymnasiet och som inte direkt får något 
arbete efter studenten, finns daglig verksamhet där de kan ägna sig åt något och jobba 
med något de tycker är roligt. (Västerås stads webbplats, senast uppdaterad 111106). 

 

Målgrupp 
Min definition av målgruppen redogör jag för i nästa kapitel, under rubriken ”Design för 
alla”. 

 



Kristina Ullbors                                                                                                         120529                   

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori 
I denna del presenterar jag teori inom flera områden: Design för alla, bild, 
multimodala texter, lättläst, webbtexter och hur man utformar information 
för personer med utvecklingsstörning. 

Jag sammanfattar teorin och jämför de olika teorierna. Teorin kommer jag 
sedan att koppla samman med de metoder jag har använt mig av.  
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”Design för alla” 
Enligt Granlund och Bond (2000) är det viktigt att rikta information till individer, för att 
alla befinner sig på olika nivåer, trots att de tillhör gruppen personer med 
utvecklingsstörning.  

Falk och Johansson på Funka Nu (2006, s.15) tror å andra sidan på att det är möjligt att 
arbeta utifrån perspektivet ”design för alla”. Funka Nu arbetar nämligen själva utifrån 
detta genom att anpassa webbplatser för funktionshindrade. På så sätt tror de att internet 
ska bli bättre för alla.  

Även Persson (2008, s.IV) säger: ”Utgångspunkten är att använda människors olikheter 
som en möjlighet och inte som ett problem”. Med detta resonemang menar Persson att 
alla människor någon gång, i någon situation kan befinna sig i samma situation som 
personer med funktionsnedsättningar. Alltså borde en design som är anpassad utifrån de 
behov som personer med funktionsnedsättningar har, bli en design för alla. Persson och 
Falk och Johansson (2006) beskriver ungefär samma utgångspunkt vid skapandet av en 
design.  

FUB vill också arbeta med sin webbplats på ett liknande sätt. De vill att den främst ska 
passa för personer med utvecklingsstörning, men även deras anhöriga och alla andra som 
kan tänkas besöka sidan. Till exempel yrkesverksamma.  

Ovan har jag beskrivit vad som i denna rapport menas med personer med 
utvecklingsstörning. Jag även valt att dela in målgruppen ytterligare så att arbetet riktar 
sig till personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Denna avgränsning gör jag 
för att dessa grupper har en mer vid uppfattning om sig själva och sin omgivning än vad 
personer med grav utvecklingsstörning har. Få av de med grav utvecklingsstörning 
använder datorer och internet, eftersom de har svårt att läsa både bilder och skrift. De två 
andra grupperna har däremot den förmågan. Jag tror också att på grund av den otydliga 
gränsen mellan lindrig och måttlig utvecklingsstörning, är det bra att använda båda 
målgrupperna, eftersom flera av personerna kan gränsa mot båda nivåerna. 

Perspektivet ”Design för alla” gör att jag har två målgrupper, men ändå bara en att ta 
hänsyn till. När jag i fortsättningen hänvisar till ”målgruppen”, menar jag personer med 
lindrig till måttlig utvecklingsstörning. 

 

Innehåll i texterna 
När jag har bestämt vilket innehåll som ska finnas i de texter som riktas till målgruppen 
har jag dels utgått från litteraturen, men även från referensgrupper som FUB har lett. Jag 
har då fått ta del av anteckningar från möten som jag inte har deltagit i, men har även 
egna anteckningar från möten då jag varit närvarande. Dessa presenterar jag i metoddelen 
medan jag nedan presenterar litteratur som varit relevant. 
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Granlund och Bond (Ala2, 2000) har gjort en utredning om vilken information som är 
möjlig för personer med utvecklingsstörning att ta till sig utifrån perspektivet 
kroppsfunktioner, aktivitet och delaktighet. De har genom sin utredning kommit fram till 
fyra principer för informationsutformning riktat till personer med utvecklingsstörning. 
Dessa fyra principer är (s.60): 

1. Informationen motsvarar ett informationsbehov hos mottagaren 
2. Informationen översätts till en mer konkret nivå 
3. Informationsbearbetningen ges stöd genom konkret manipulerbar 

sinnesinformation 
4. Informationen bygger på mottagarens erfarenhetsvärld och kunskapsbas 

 

Den första principen (s.60, 61) innebär att personen måste ha ett behov av att få 
informationen. Med behov menar författarna något som är meningsfullt för mottagaren. 
För att inhämta information måste man ha ett behov av att ”öka inflytandet över något 
som ska hända nu eller i framtiden” (s.60). Informationen måste kunna kopplas till 
tidigare erfarenheter för att kunna användas. Det är därför också viktigt att informationen 
struktureras och arrangeras på ett sätt som gör att den går att ta in.  

Författarna påpekar också att personen behöver vara motiverad för att kunna hämta in 
information.  
 
Den andra principen innebär att informationen bör vara konkret. Det är (s.61) viktigt att 
informationen är tillgänglig och förståelig med tanke på det innehåll som ska bearbetas. 
Till exempel har personer med utvecklingsstörning svårt att förstå abstrakta saker som tid 
och rum. Enligt Granlund och Bond har tidigare undersökningar visat att detta försvårar 
för personer med dessa svårigheter att vara delaktiga i samhället. Ett exempel på ett 
redskap som ger abstrakt information är klockan, vilket gör redskapet svårt att använda. 
Att förstå klockan och hur mycket man hinner göra inom en viss tid, kräver både 
informationsinhämtning och ett efterarbete i huvudet. Istället skulle målgruppen behöva 
hjälp med att förstå hur lång tid som är kvar, genom att se tiden beskrivas med punkter. 
För detta finns en dator som kallas ”Handi”(Gatu, 2000, s.29). I denna finns bland annat 
hjälpmedlet kvartur, som fungerar på så sätt att användaren ställer in tiden då alarmet ska 
ringa. Därefter visas tiden på skärmen i form av prickar där stora prickar står för en kvart. 
Efter varje kvart försvinner en prick och när bara en kvart återstår delas den sista stora 
pricken in i fem mindre, tre minuter vardera. Dessa försvinner sedan var tredje minut 
innan alarmet ringer och påminner användaren. Detta redskap, ”Handi”, kommer jag att 
nämna igen i metoddelen. 

Granlund och Bond (2000, s.60) påpekar även att innehållet i informationen, måste vara 
begriplig. Därför är det viktigt att gruppen får tillgång till information som är konkret 
utformad. De ger tidningen 8-sidor som ett exempel på bra information. 
 

                                                           
2  Ala, anpassning till liv och arbete. År 2000 var det en forskningsstiftelse inom FUB. 
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Den tredje principen (s.61,62) är att informationsbearbetningen får stöd genom konkret, 
manipulerbar sinnesinformation. Detta innebär att det är viktigt att individanpassa 
informationen till den kanal som passar bäst. För dessa personer är det, enligt Granlund 
och Bond, i Granlund (1993) viktigt att få stöd av en symbol som är lätt att sätta i 
samband med ett visst fenomen eller begrepp, till exempel ett pictogram eller ett 
fotografi. Enligt författarna (2000, s.61, 62) är det bra med fotografier och bilder på 
personen själv, eller något i dennes värld, för att personen då kan utgå från sin egen 
erfarenhetsvärld i samtal med andra. Samtidigt begränsar fotografier för ett utbyte med 
andra människor, eller för att prata om framtiden eller situationer som personen inte ännu 
varit med om. I dessa situationer kan istället Pictogram, eller andra grafiska 
symbolsystem fungera bättre. 

Författarna betonar också att det, för personer med utvecklingsstörning, är viktigt att 
information utformas så att den blir varaktig eftersom personer med dåligt korttidsminne 
måste ha möjlighet att gå tillbaka och repetera informationen. Därför måste 
informationen, enligt författarna, finnas som bilder eller skrift, eller att det är möjligt att 
muntlig information upprepas. Det är också viktigt att informationen utformas på ett sätt 
som gör den möjlig att överblicka. Därmed får inte en för stor massa presenteras 
samtidigt. 
 
Den fjärde principen (s.62) innebär att informationen bör bygga på personens 
erfarenhetsvärld och kunskapsbas. Med detta menar Granlund och Bond att man behöver 
ha kännedom om personens rutiner, intressen och vanor. Författarna menar också att det 
är bra med information som baseras på hur personen uppfattar verkligheten och 
situationen. De betonar att man ska lyfta fram viktig information och ta bort onödig 
information. Granlund och Bond talar också om att det är bra att ha kunskap om en 
persons tänkestil. Med detta begrepp menar de, hur en person föredrar att tänka, det vill 
säga, hur tankeförmågan används. Alla anpassar vi tankeförmågan efter den situation vi 
befinner oss i, och använder olika tänkestilar (Granlund och Bonds uttryck s.62) i olika 
situationer, vid olika tillfällen. Författarna menar också att vi kan förändra våra 
tänkestilar med tiden, beroende på till exempel vår utbildning och vårt arbete. Därför bör 
man utforma information så att den passar personens tankesätt och 
informationsinhämtning. Granlund och Bond (s.63) påstår att nybörjare och experter av 
informationsinhämtning, strukturerar sin inhämtade kunskap på olika sätt. Därför blir det 
svårt för en nybörjare att förstå information som är riktad till en expert. Information bör 
alltså presenteras så att nybörjaren får stöd genom ett redskap. 

Dessa fyra principer återkommer senare i arbetet. Jag tar hänsyn till dem i skapandet av 
testtexter liksom i gestaltningen och tar upp dem i diskussionskapitlet. 

Lättläst för målgruppen 

Senare i teorin kommer jag att presentera Falk och Johanssons (2006) kritik mot 
användningen av lättläst på webben. I och med deras kritik har jag valt att undersöka vad 
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lättläst är och om det fungerar bra för personer med lindrig till måttlig 
utvecklingsstörning. 

Falk och Johansson påpekar att det är skillnad mellan lättläst och lättläst. De menar att 
lättlästa texter ibland kan vara lätta och konkreta, men ibland också svåra och abstrakta. 
De används ofta i ett avsändarperspektiv istället för ett användarperspektiv. Detta gör det 
svårt för läsaren att förstå utifrån sin situation. Istället bör texterna gå direkt på det 
centrala budskapet och läsaren behöver inte känna till att texten är lättläst.  

Centrum för lättläst 
Enligt Centrum för lättlästs webbplats (hämtat 120508) är lättlästa texter:  

• Anpassade efter läsarens behov, kunskap och läsförmåga 
• Innehåller enkla ord istället för svåra och ovanliga  
• Är korta utan att missa information  
• Har ett anpassat typsnitt och teckengrad 
• Bilder och skrift samspelar för ökad läsbarhet 
• Skribenten har förstått vad läsaren vill och behöver veta 

 
De verkar nu ha ändrat sin text om vad lättläst är, till detta (hämtat 120524): 

 
• Utgå från läsaren - anpassa texten till de läsare den vänder sig till 
• Tydlig röd tråd - texten ska ta tag i läsaren direkt 
• Vardagliga ord och kortare rader - men inte alltid korta meningar 
• Genomtänkt layout - text och bild ska samspela 
• Luftig formgivning, den text som läsare möter skall inte vara avskräckande 
• Tydligt sammanhang, läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper 

 

De anger också att lättlästa texter är till för dem som har uttalade lässvårigheter. De finns 
i tre olika nivåer av lättläst: lätt, lättare, lättast. Däremot förklarar de inte vilken nivå de 
olika målgrupperna ska läsa.  

De beskriver också målgruppen ”personer med utvecklingsstörning” (hämtat 120408) 
som en enda grupp. De menar att många av dessa personer behärskar teknisk läsning 
hyfsat, men att de har problem att förstå det de har läst. Därför behöver de enkla texter 
med välstrukturerat innehåll, vilket underlättar deras läsning. De påpekar också att 
gruppen har en mer positiv attityd till att läsa, eftersom de ofta själva söker upp böcker på 
lättläst. Men att de personer som har en grav utvecklingsstörning, inte tar lika mycket 
initiativ till sin egen läsning.  

Vanliga frågor 
Under ”Vanliga frågor om lättläst” på webbplatsen (hämtat 120508) besvarar de frågan, 
om det är möjligt att skapa en lättläst text som passar alla målgrupper. Svaret är att 
samhällsinformation ska skrivas med läsaren i åtanke och att samma text kan passa flera 
olika sorters läsare, eftersom vissa invandrare behöver väldigt enkla texter, liksom andra 
läsare också kan behöva. 
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De har också svarat på frågan om det finns forskning på området lättläst. Svaret är att de 
har en 30 år lång erfarenhet av lättläst, och vet utifrån respons och användargrupper, att 
det fungerar. De säger att de tagit initiativ till forskningsprojekt utifrån pedagogik och 
grafisk form, och att de har haft forskare i sin styrelse. De samarbetar också med 
forskarnätverk, men säger också att de tycker att det behövs mer forskning och att de 
arbetar med detta. 

Med tanke på detta väljer jag i min diskussion och i mina slutsatser, att inte ta med 
centrum för lättlästs syn på lättläst. Istället utgår jag från Lundberg och Reichenberg 
(2008), Falck och Johansson (2006) och Andersson et al (2001). Dessa presenterar jag 
nedan. 

 

Lundberg och Reichenberg (2008) reder ut begreppet lättläst utifrån forskning och 
beprövad erfarenhet. De beskriver lättläst så här: 
 

Lättlästa texter 

• är inte särskilt långa 
• har ett personligt tilltal, dvs. en författarröst 
• innehåller omväxlande korta och långa meningar 
• innehåller satskonnektorer 
• undviker långa substantiv 
• undviker främmande ord 
• innehåller tydligt förklarade orsakssamband 
• undviker passiv form 
• undviker abstrakta begrepp 
• använder praktiska exempel 

(s.8) 
 

Lundberg och Reichenberg (s.19) talar om att lättlästa texter kan rikta sig till olika 
målgrupper. Om målgruppen som är relevant för detta arbete säger de att de har begränsat 
arbetsminne, att de kan lära sig läsa, men att de har dåligt utvecklat ordförråd. Speciellt 
svårt har de för abstrakta ord.  

Det finns inga stora svenska undersökningar om hur personer med utvecklingsstörning 
läser, men Lundberg och Reichenberg (s.19) har märkt att speciellt personer med 
utvecklingsstörning har ett stort intresse för läsning. De tror också att dessa saker är 
viktiga att tänka på när man skapar en text för målgruppen (s.20): 

• Innehållet ska vara klart och tydligt 
• Huvudbudskap ska gå som en röd tråd genom texten 
• Det ska också vara en tydlig koppling mellan orden 
• Upprepningar är väldigt bra för förståelsen, men kan bli tjatigt 
• Information i tidsföljd gör det lättare att följa med och förstå 
• Personligt tilltal gör att skriften liknar muntligt tilltal 
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Lundberg och Reichenberg (s.64) påpekar att många skribenter kan vara skeptiska till 
enkla, lättlästa texter. De tror att texterna kan verka oprofessionella och att de blir mindre 
precisa i sitt budskap. De påpekar även att detta inte stämmer. Istället ökar klarhet och 
precision när man utgår i från läsarens perspektiv. 

Lundberg och Reichenberg (s.32) menar att en lättläst text inte kan vara lättläst bara med 
hjälp av ett enkelt språk. Istället är det också viktigt att ta hänsyn till läsarens 
tolkningsramar, föreställningar, förkunskaper, förhoppningar, önskningar och mål. 
Författarna påpekar också att läsförståelse handlar om ett samspel mellan texten och 
läsaren.  
 
Allt det som Lundberg och Reichenberg tagit upp, tar jag hänsyn till i skapandet av de 
testtexter som jag använder i mina kvalitativa intervjuer. Senare kommer jag att diskutera 
författarnas teori och resultaten från mina metoder. 
 

Klartext 
En annan sorts text som används av myndigheter och i presentation av nyheter är klartext 
som också är en förenklad text. Skillnaden mellan klartext och lättläst (Lundberg och 
Reichenberg, 2008, s.65) är att lättläst förenklar mer än vad klartext gör. Eftersom lättläst 
förenklar mer, väljer jag att inte använda mig av klartext.  
 
 

 
Målgruppen på webben 
Falk och Johansson på Funka Nu (2006) har undersökt hur bra lättlästa texter fungerar på 
webben för de målgrupper de är tänkta till. Syftet med undersökningen var att ta reda på 
hur målgruppen uppfattar texterna eftersom de anser att det finns för lite forskning om 
lättläst. Falk och Johansson uppger (s.3) att de haft kontakt med Centrum för lättläst som 
säger att de också efterfrågar mer forskning, statistik och utvärderingar om lättläst, men 
de ville inte delta i Funkas undersökning.  

Enligt Funka Nu:s enkätundersökningar (s.5) är det främst tre olika målgrupper som har 
behov av lättläst: 

• Invandrare med ett annat första språk än svenska 
• Dyslektiker 
• Personer med utvecklingsstörning 

 
För att undersöka hur bra lättlästa texter är, har de tittat på några olika myndigheters 
webbplatser. Först för att se vilka av myndigheterna som har information på lättläst, 
sedan för att se hur bra dessa texter är.  
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De anger att få myndigheter använder lättlästa skrifter i kombination med bilder. En del 
av dem som inte använder bilder har angett att de fått rådet att inte använda bilder. Få har 
också fått respons från lättlästläsarna (s.6). Många myndigheter är heller inte säkra på om 
lättläst är bra för alla läsare som räknas in i målgruppen (s.7). 

Falk och Johansson har gjort en undersökning där de låtit testpersoner läsa tre olika 
texter. De har skapat en egen textvariant som de kallar begriplig sammanfattning, vilket 
är: ”En rak informationstext, där den centrala informationen är tydlig” (s.7).  Detta 
begrepp förklarar de inte mer ingående. Utöver denna har de testat en vanlig text och en 
lättläst. De gjorde först en intervju, lät sedan testpersonen läsa en text i taget, varefter de 
ställde kontrollfrågor och diskuterade varje text.  

Det framkom att för personer med utvecklingsstörning, var förkunskaper avgörande för 
förståelsen. De konstaterar att det verkar omöjligt att göra texter tillräckligt lätta för 
denna grupp på grund av abstraktionsnivån i en del av den information som myndigheter 
har. De menar också att det är svårt att veta vilka förkunskaper varje person har.  

Författarna tror (s.11) att eftersom många av dessa personer behöver förklaringar på ord 
som vana läsare redan kan, kan för lätta texter avskräcka de vana läsarna. Samtidigt 
påstår de att ingen av testpersonerna uppgett att någon text var för lätt. De nämner även 
att man kan lösa detta problem genom att markera svåra ord med en länk till en sida där 
ordet förklaras. 

Utifrån målgruppen personer med utvecklingsstörning kom de fram till att (s.9): 

• Det är viktigt att förklara svåra ord 
• Ge konkreta exempel  
• Viktigt att avsändaren är medveten om läsarens svårigheter 
• Tänka på att en del har lågt självförtroende och att det därför är viktigt att förklara 

svåra ord 
• Tänka på att en del undviker att läsa för att det är svårt 

 

De kom också fram till att det är bra att använda bilder och en enkel och tydlig layout 
(s.10) 

Falck och Johanson (s.11) uppger också att många utvecklingsstörda är beroende av andra 
för att förstå. Därför tror de att en begriplig sammanfattning är bra medan en lättläst text 
kan vara för svår. De behöver bildstöd och gärna någon som läser upp skrifterna eller att 
det finns filmer med personer som förklarar informationen. 

Genom undersökningen kom de också fram till (s.13) att webbplatser behöver vara mer 
multimediala. Det vill säga, innehålla mer uppläst skrift, filmer, beskrivande bilder och 
specialproduktioner för personer med utvecklingsstörning.  

Eftersom Falck och Johansson inte fullt ut förklarar hur en begriplig sammanfattning bör 
utformas, väljer jag att använda mig av Reichenberg och Lundbergs (2008) beskrivning 
av hur en lättläst text bör utformas.  
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Andersson et al. (2001) har också undersökt hur man kan göra bättre webbplatser för 
personer med funktionsnedsättning. I denna grupp ingår förståndshandikappade och 
personer med läs- och skrivsvårigheter. I sin undersökning testade de olika 
tidningsartiklar på målgruppen och kom fram till att (s.18): 

• Webbsidor med mycket bilder fungerar bra eftersom bilderna fångade läsarnas 
uppmärksamhet. Bilderna gjorde också att läsarna kunde fokusera på skriften 
efter att de hade tittat på bilden.  

• Ett enkelt språk ökade läsförståelsen så nästan alla förstod innehållet i de artiklar 
de testat. 

 
Författarna ger utifrån sina undersökningar, riktlinjer för hur man skapar en bra webbplats 
för personer med funktionsnedsättning. Jag har valt ut de delar som är väsentliga för mitt 
arbete och presenterar dem nedan: 

Läsbarhet (s.30,31):  

• Teckenstorleken ska vara minst 12-14 punkter 
• Radavstånd 1,5-2 rader 
• Luftig text med mellanrum mellan stycken och länkar till längre texter 
• God kontrast mellan skrift och bakgrund. Mörk skrift mot ljus bakgrund. Undvik 

alltför färgstarka bakgrunder eller bakgrunder med många bilder eftersom det kan 
störa läsningen 

• Textbredd max 2/3 av skärmens bredd 
• Använd inte versaler, kursiv eller spärrad text. Det försvårar läsning. 

 
Utformning (s.31) 

• Utforma skrift och bild konsekvent och väl avgränsat från annat, eftersom det 
underlättar för läsaren att hitta den information man eftersöker 

• Avgränsa information genom till exempel tomma ytor, linjer eller olikfärgade 
bakgrunder 

• Utforma webbplatsens startsida så att man kan få en överblick. 
• Undvik helt skrift som rör sig, blinkar eller rullar, för att de är svåra att läsa och 

stör koncentrationen hos läsaren. 
• Undvik för många starka färger eftersom det kan se rörigt ut och trötta ut läsaren. 
• Bilder eller ikoner fungerar bra tillsammans med text på till exempel knappar eller 

länkar. Bilder och ikoner som är logiska och passar till innehållet, gör det lättare 
för svaga läsare att förstå. 
 

 

Språk (s.31,32) 

• Använd enkla och konkreta ord, inte långa och svåra 
• Korta meningar 
• Undvik förkortningar, förklara dem som måste användas 
• Innehållet måste väcka läsarens intresse  
• Skriv det viktigaste först 
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Flera av författarnas teorier kommer jag att återkoppla till i diskussionen. Där kommer 
jag att tala om vad jag kopplar ihop med min undersökning och vilket resultat det får i 
gestaltningen. 

 

 

Bilder och tecken 
Enligt Falck (1995, s.19) har pictogram i kombination med tecken, visat sig vara ett bra 
kommunikationssätt för personer med utvecklingsstörning, eftersom de förstår hur de ska 
använda sig av dessa.  

Även symboler och ikoner har enligt Hjalmarsson och Guldbrand (2009, s.154, 155) visat 
sig vara bra för personer med kognitivt funktionshinder. Men de betonar att bilden inte 
kan ersätta skriften, utan ska vara ett komplement. Bilderna måste också hela tiden 
användas på samma sätt genom att ha samma funktion. Till exempel med en bild som 
visar att en länk är just en länk. De menar också att det är viktigt att man förstår varför 
symbolen finns på webbsidan och vad den betyder. Hjalmarsson och Guldbrand 
informerar också om att Melin (2000) påpekar att bilder inte alltid är positiva för 
förståelsen av en text. Han menar, enligt Hjalmarsson och Guldbrand, att om bilden är 
svår att tolka, kan läsaren fastna vid den och därmed blir det svårt att komma ihåg 
informationen efter läsningen. Det är därför viktigt att bilden inte tillför något nytt som 
skriften inte redan har gjort.  

Enligt Malmberg och Nicolaou (2005, s.12) är pictogram bilder som personer med 
utvecklingsstörning ofta kommer att stöta på i vuxenlivet. De anger till exempel att FUB 
använder pictogram i inbjudningar. De används också mer och mer i kommunikation och 
information genom IT. Författarna menar även att pictogram och fotografier är två helt 
skilda saker med skillnaden att pictogram är en typ av text. Detta sätt att se på pictogram 
skiljer sig från hur Ander (2003) ser på piktogram, eftersom han menar att det är en typ 
av bild. Han påpekar i och för sig också att den inte kräver någon bildtext, vilket kan göra 
att han anser att den är tillräckligt entydig för att kunna fungera som en sorts text. 
Dessutom syftar Ander på den andra typen av piktogram som stavas med k. 

 

Pictogram avbildar verkligheten, men är stiliserade. Bilderna är tydliga och rensade på detaljer. 
Symbolerna på bilderna är lätta att uppfatta då de är vita och avbildas mot en svart bakgrund. 
Symbolerna är generella, vilket gör dem användbara i många olika sammanhang. Ytterligare en 
fördel med Pictogram är att det går att skapa logiska bildsekvenser.  

    Malmberg och Nicolaou s.12, 2005 
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Ander (s.30, 2003) beskriver skillnaderna mellan olika sorters bilder och hur vi uppfattar 
dem, till exempel att översiktsbilder visar en helhet av hur något ser ut, fotografier visar 
verkligheten och piktogram förstärker kommunikation (s.112-125). 

Ander förklarar också (s.57) att det är viktigt att välja rätt bild till texten så att skrift och 
bild samspelar. Till exempel bör en illustration ha rätt teknik för att få en bra effekt. 
Illustrationer är bra för att visa hur något fungerar, fotografier är bra när man vill visa 
exakt hur något ser ut. Piktogram och symboler är också bra och behöver sällan 
bildtexter. 

 

Bliss, PCS, Pictogram och Rebus är fyra av de största grafiska kommunikationssystemen 
i Sverige. Orden i dessa system har Forslund (2004) i en magisteruppsats, jämfört med 
vanligt förekommande ord från flera lättlästa texter. Genom att göra detta ville hon 
undersöka tillgängligheten hos skrift och bild. Det vill säga, hur bra förståelsen mellan de 
olika symbolspråken och skriften stämmer överens. 

Forslund vill att den del av befolkningen som har svårt att nå upp till de läskrav vi har i 
Sverige, ska få tillgång till texter som de förstår. Hon utgår därför ifrån lättlästa texter, 
eftersom dessa är anpassade för personer som har svårigheter att läsa. De ord som hon 
valt ut som generella, är de ord som förekommer flest gånger i de lättlästa texter hon har 
valt att använda i sin undersökning. Dessa ord består av flera ordklasser, både substantiv, 
adjektiv, verb, adverb, subjunktioner och konjunktioner med mera. Efter att hon med 
noggranna överväganden, valt ut dessa generella ord, undersöker hon vilka av dessa som 
saknas i de fyra olika grafiska kommunikationssystemen. Hennes arbete resulterar 
därefter i en sammanställning över de ord som saknas i de olika systemen: 

Bliss är ett symbolspråk som är uppbyggt av 120 semantiska tecken. När det fattas tecken 
kan man till exempel lätt göra om ett substantiv till ett verb med hjälp av en liten symbol 
som visar att det är ett verb (s.15). 

PCS står för: The Picture Communication Symbols. Det är ett bildspråk där många bilder 
visar hur det ser ut i verkligheten. Många av bilderna har sitt ursprung i USA (s.16), 
vilket kan göra det svårt för oss i Sverige att förstå vissa av bilderna.  

Pictogram har sitt ursprung i Kanada och hade först namnet PIC, men fick inget fäste i 
landet. Därefter översattes systemet till svenska med tanken att det skulle användas som 
ett komplement till Bliss (s.17). 

Rebus är ett symbolspråk som består av enkla svartvita bilder, både bildlika och abstrakta 
(s.18). 

De resultat Forslund fick i sin jämförelse av lättläst text och de olika grafiska 
kommunikationssystemen var: 

• Rebus: 17 % av de generella orden saknas, vilket gör detta system till det som 
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har flest symboler för generella ord i lättlästa texter (s.50,51) 
 

• Bliss: 24 % av de generella orden saknas och är det grafiska 
kommunikationssystem som har flest konjunktioner och subjunktioner (s.49) 

 
• PCS: 28 % av de generella orden saknas (s.50) 

 
• Pictogram: 71,5% av de generella orden saknas, men pictogram saknar många 

symboler för abstrakta ord, för att de är svåra att visa med bild (s.50) 
 

Av dessa system var det pictogram som saknade flest av lättlästa texters mest 
förekommande ord. Detta är, enligt Forslund (s.50), inte så konstigt som det låter, 
eftersom pictogram saknar bilder som uttrycker abstrakta ord. Det system som innehöll 
flest av orden, var rebus. Samtidigt skapar pictoonline.pictogram.se hela tiden nya 
pictogram när det efterfrågas av deras användare (pictoonline.pictogram.se, uppdaterat, 
110303). 

 

Holsanova (2010, s.21) bemöter myter om läsning genom att testa myterna genom 
empirisk forskning. En av de myter Holsanova tar upp (s.44), är den att vi tror att språket 
är viktigare än bilder, vilket enligt författaren inte stämmer. Anledningen till att vi kan 
tolka skrifter är för att vi har lärt oss hur vi ska göra det. Vi vet också hur man skapar 
skrifter. Bilder har vi däremot inte lärt oss att tolka i samma utsträckning, vi förstår inte 
hur de är uppbyggda och vad de har för funktion. Författaren (s.44-46) anser att bild och 
skrift väger upp varandra i olika sammanhang. Till exempel kan en instruktion bestå av 
endast bilder, en reklamaffisch kan bestå av en bild och en skrift i samband med denna. 
Vissa texter innehåller bara få bilder eller inga alls.  

Enligt Holsanova finns det två olika sätt att skapa ett budskap: 

• Formulera = göra en språklig beskrivning av ett budskap i skrift och tal 

• Visualisera= Använda ritningar, bilder, animationer eller gester 
 

När man skapar ett budskap genom antingen formulering eller visualisering är det viktigt 
att ha mottagaren i åtanke; vilka kognitiva förmågor har denne, vilka individuella 
preferenser har personen och vad är syftet med budskapet (s.47,48). 

Man bör enligt Holsanova (s.47-50) också ha i åtanke att bild och skrift har olika 
kommunikativ potential, olika styrkor och svagheter. Vissa saker uttrycks bäst i skrift. 
Till exempel: mycket, mer mest, medan bilder kan visa sådant som vi inte kan förklara 
med skrift, till exempel hur en person ser ut, eller sådant som vi inte kan se med blotta 
ögat, som på exempelvis en röntgenbild. Bilder är också lätta att känna igen och lätta att 
komma ihåg. Bilder kan ge en översikt över något och skapa struktur. Bra exempel på 
detta är kartor, eftersom det är svårt att förklara med skrift, hur två lägen förhåller sig till 
varandra. 
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Holsanova krossar myten om att bilder är lättare att förstå än skrifter. Författaren påpekar 
att många tror att personer med kognitiva och kommunikativa förmågor har lättare att läsa 
bilder än skrift, medan hon menar att detta inte alls är någon garanti. Därför menar hon att 
vi istället måste lära oss att läsa vissa bilder. 

Olika sorters bilder (s.65,66): 

• Realistiska: Visar hur något verkligen ser ut, till exempel ett fotografi  

• Analoga: Avbildar något från verkligheten, men är en liknelse för något annat 

• Logiska: Abstrakta bilder, till exempel kartor och diagram 
 

Bilders olika funktioner (s.67-69): 

• Dekorativa bilder: Kan ha negativ effekt på inlärning  

• Representationell bild: Direkt koppling till innehållet i skriften 

• Organisatorisk: Ett schema som visar struktur och ger överblick 

• Interpretativ: Förklarar svåra skrifter och hjälper läsaren att förstå och tolka 
innehållet 

• Transformativ: Visar viktiga delar av innehållet som ett stöd för återkoppling 

 

Enligt Holsanova läser vi bilder genom att titta på det meningsfulla i bilden, vilket är de 
olika objekten, medan tomma ytor får väldigt lite uppmärksamhet (s.72). Flera faktorer 
spelar in i hur man tittar på en bild. Dels uppmärksammande saker i formen till exempel 
färger. Dels förkunskaper, erfarenheter, förväntningar, associationer och intressen.  
 
Holsanovas syn på bilder kommer att återkomma i min diskussion och gestaltning. 
 
 

Multimodal text 

Jag har samlat in teori om multimodala texter; texter som innehåller skrift, bilder och 
form. En multimodal text är en visuell text som vi läser som en helhet. Både bilderna och 
skriften läser vi samtidigt och formen hjälper oss att läsa i rätt ordning (Björkvall, 2009). 
Flera författare talar om denna typ av text, men använder andra begrepp för att beskriva 
samma sorts text: lexivisioner (Alinder, 1999) och lexivisuell information (Ander, 2003). 
Jag väljer att använda begreppet multimodal text som både Björkvall (2009) och 
Holsanova (2010) använder. Björkvall använder också begreppet ”skrift” för att beskriva 
de ord och meningar, som oftast brukar kallas text. Nedan använder jag också detta 
begrepp när jag syftar på ord och meningar i de multimodala texterna. 

Holsanova (2010) vill döda myter om läsning. Författaren tror att många utgår från hur de 
tror att mottagaren läser, både forskare och skapare av multimodala texter. Björkvall 
(2009), som analyserar texter utifrån hur han tror att skaparna har tänkt att mottagaren 
läser, skulle kunna vara en av de forskare Holsanova (2010) syftar på. Björkvall (2009) 
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tar upp vilken betydelse dessa texter ger läsaren och hur man kan analysera texter för att 
få fram betydelsen av skriften och bilden. Han ger exempel på hur man analyserar olika 
visuella texter, till exempel ett reklamuppslag i en tidning och en reklam för en 
valkampanj. Flera gånger betonar han att hans analys inte utgår ifrån hur läsaren uppfattar 
texterna, utan utifrån hur skaparen har konstruerat skrift och bild. Till exempel menar han 
att färger och former kan skapa en viss läsriktning.  

Holsanova (2010) å andra sidan betonar vikten av att utgå ifrån läsarens perspektiv och 
därmed anpassa texter efter hur vi faktiskt läser. Holsanova utgår ifrån vad empiriska 
undersökningarna har visat. Genom ögonrörelsekameror har det visat sig att bara vissa 
delar av våra teorier om läsning, faktiskt stämmer. Därmed skiljer sig Holsanovas och 
Björkvalls (2009) resultat åt. 

Eftersom min undersökning saknar empiri från ögonrörelsekameror, har jag valt att 
använda mig av den teori Holsanova (2010) har samlat in och presenterar. 

Till exempel har hon fått resultatet att i en text där skrift och bild inte har någon grafisk 
sammankoppling genom till exempel pilar eller färger, läser vi bild och text separat. I en 
text som har en avsedd koppling, växlar vi mellan att läsa skrift och bild. Detta 
sistnämnda sätt är det bästa för att ta till sig informationen i texten (s.98). 

Enligt författaren (s.101, 102) har närhetslagen testats i en undersökning vid 
Humanistlaboratoriet i Lund av Bengt Engwall och Jens Tärning. De båda har undersökt 
om vi i tidningsartiklar, uppfattar delar som ligger nära varandra, som helheter. De har 
även undersökt om detta gör att vi lättare förstår innehållet och tar det till oss. Resultatet 
blev att en artikel där skrift och bild är integrerade, är lättare att förstå, men tar lite längre 
tid att läsa eftersom man hoppar fram och tillbaka mellan skrift och bild. En artikel där 
skrift och bild är separerade, går lite snabbare att läsa, men skapar inte ett lika bra 
sammanhang. De undersökte också hur en text som består av mestadels bilder och bara 
lite tillhörande skrift, kan formgivas för att skapa bäst läsförståelse. I en av texterna var 
det inte självklart vilken läsriktningen var, medan den andra var utformad med ett 
perceptuellt och konceptuellt utgångsläge och liknade en text i en serietidning. Det visade 
sig att denna sistnämnda text var lättast att följa och förstå. 

Holsanova drar slutsatsen: 

 Inom instruktionsdesign finns en rad principer som ska leda till minskad  
 kognitiv belastning och gynna läsning och förståelse. Det finns språkliga,  
 visuella och grafiska ledtrådsstrukturer och principer som paratexter,  
 retoriska kluster, visuella gränser, framhävning av nyckelord, färgmarkering,  
 fysisk närhet mellan skrift och bild, länkning mellan skrift och bild  
 samt uppmärksamhetsstyrning.  
                       s.104,105 
 
 

Undersökningarna har visat att (s.104-106): 

• Informationsgrafikens utformning påverkar till stor del förståelsen av texten 
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• Närhetslagen har bekräftats, ett kortare avstånd mellan skrift och bild gör att man 
lättare kopplar ihop skrift och bild  

• Layouten har stor betydelse för förståelsen. Det måste finnas ett sammanhang i 
layouten och det måste vara tydligt vad som hör ihop och inte 

• ”Ur kognitiv och kommunikativ synvinkel kan en ändamålsenlig textdesign styra 
och vägleda användarbeteendet, påverka läsflödet, förbättra förståelsen och 
stödja inlärningen” (s.105) 

• Texternas innehåll och struktur har betydelse för förståelsen. Detta innebär att 
man kan strukturera texten så att innehållet blir tydligare 

• Med hjälp av layout; grafisk form så som skrift, bild med mera kan man ordna till 
exempel rubriker genom att visa hierarki och semantisk koppling. Detta gör att 
läsaren få en överblick och kan välja vad denne vill läsa. ”Design är inte 
dekoration, design är kommunikation” (s.106) 

 

Alinder (1999, s.11) benämner texter som består av skrift och bild för lexivisioner. Detta 
är samma typ av text som det som Björkvall (2009) kallar multimodal text. Alinder 
(1999) anser att denna typ av texter har fått allt större utrymme i informativa texter. 
Därmed har bilden fått en högre status som informationsförmedlare. Hon menar också 
(s.12) att skriften i dessa texter läses från vänster till höger, medan bildskaparen kan 
påverka läsordningen i bilden, genom att markera föremål, placera dem centralt eller 
förstora dem. Detta utgår även Björkvall (2009) ifrån när han analyserar de olika texterna. 

Alinder (1999, s.12,13) anser att vi läser skrifter från vänster till höger, trots att hon tror 
att internet gör att vi kan vara på väg i från detta sätt att läsa. Hon anser också att bild och 
skrift har olika användningsområden, som både påverkar och utesluter varandra. Hon 
menar att vi läser en bild snabbare och får snabbt en överblick. Den förmedlar en känsla 
och den påverkar vårt undermedvetna. Den kan också ge oss en förklaring av 
proportioner, på ett sätt som skrift inte kan. Bilder kan man läsa på ett ytligt sätt, men 
också tolka på ett djupare plan. Skrifter däremot, kräver att läsaren kan skapa egna bilder. 
Alinder menar därför att det är viktigt att utnyttja både skriftens och bildens egenskaper 
och därmed använda dem på det sätt som passar bäst.  

Ander anser också (2003, s.60) att grafiska hjälpmedel (s.60) så som tonplattor, pilar, 
punkter och linjer ökar förståelsen. 
 
Alinder (1999, s.17) förklarar att vårt sätt att läsa bilder är kulturellt inlärt, men att det 
finns några undantag som hon tror, har att göra med vår kroppskonstruktion och vår 
fysiska omgivning. Till exempel tänker vi oss ju ofta att gud är i himlen, vi människor är 
på jorden och ondskan någonstans under oss.  

Hon tror också att våra gestaltpsykologiska lagar är allmängiltiga. Med detta menar hon, 
att vi uppfattar gestalter. Vilket hon enligt Arnheim i Bildanalys (1988), menar att barn i 
ett tidigt stadium, kan göra (s.23-25). Dessa är: 

• Närhetslagen: Föremål som är nära varandra hör ihop 
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• Likhetslagen: Vi grupperar föremål som liknar varandra 
• Slutenhetslagen och konturlagen: Vi uppfattar till exempel en ruta som en    

enhet för att alla linjer sitter ihop 
• Den goda kurvans lag: Två figurer som överlappar varandra men som är två 

helheter, uppfattas som två olika enheter. 
• Den gemensamma rörelsens lag: figurer som rör sig i samma hastighet eller åt 

samma håll, ser vi som en enhet i kontrast till stillastående element. 
• Erfarenhetens lag: Vi uppfattar figurer olika utifrån vår erfarenhet, kunskap, 

miljöpåverkan och kultur.  
 

Ander (2003, s.26) menar liksom Alinder (1999) och Björkvall (2009), att det finns ett 
samspel mellan ord och bild. Ander (2003) anser att också form, ljud och rörlig bild hör 
till det som han kallar det tredje språket. Han använder begreppet lexivisuell information 
för att benämna kombinationen av skrift och bild. Ander anser också att detta tredje språk 
är det mest effektiva sättet att skapa information på. Eftersom vi då använder flera av våra 
sinnen och uttrycksformer, blir det lättare att ta till sig ett budskap. ”Tillsammans med 
formen skapas effektivast möjliga kommunikation” (s.27). 

Precis som Björkvall (2009) anser Ander (2003 s.36) att former, färger, typografi och 
disposition spelar roll för hur vi läser skrift och bild i kommunikation. Han anser att en 
bra text har ett naturligt flöde som gör att man inte stannar upp. Istället läser vi den utan 
att tänka på det, medan vi i en dålig text, stannar upp och tappar koncentrationen.  

Multimodala texter ser till textens helhet, vilket gör att jag anser mig ha stor nytta av 
teorier kring detta. Speciellt Holsanovas (2010) undersökningar om läsning, vilket jag 
återkommer till nedan och i kapitlet med diskussion och slutsats. 

 
 
 

Diskussion om teori 
Teorin tar upp hur multimodala texter fungerar, hur lättlästa texter ser ut och hur man 
anpassar dem till målgruppen. Också hur vi läser olika sorters bilder och vilka som 
fungerar bra för målgruppen. Den tar även upp hur man kan anpassa webbplatser för 
personer med utvecklingsstörning och hur man bör utforma information för målgruppen. 
Flera av författarna har samma åsikter om saker, till exempel att bra multimodala texter 
kan underlätta för förståelsen av ett innehåll (Björkvall (2009), Alinder (1999) och Ander 
(2003)). Med hjälp av tydliga bilder kan man stötta skriften i en text. För personer med 
utvecklingsstörning är pictogram väldigt bra eftersom de har lärt sig läsa pictogram 
tillsammans med skrift (Falck, 1995). Flera författare (Falck, 1995 och Hjalmarsson och 
Guldbrand, 2009) nämner även att fotografier och illustrationer kan väcka läsarnas 
intresse, men att fotografier också kan förvirra om de inte är nog tydliga (Ander, 2003). 
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Flera av forskarna är också överens om att webben på olika sätt kan anpassas till personer 
med utvecklingsstörning och att personer med utvecklingsstörning är intresserade av att 
läsa (Centrum för lättläst, hämtat och Falck och Johansson, 2006). 

En del forskare är tveksamma till om det går att skapa texter om vad som helst som 
personer med utvecklingsstörning förstår (Falk och Johansson, 2006, Granlund och Bond, 
2000). Medan andra inte specificerar vilket innehåll lättlästa texter måste ha, annat än att 
innehållet ska utgå från läsarens perspektiv (Lundberg och Reichenberg, 2008). 

I nästa kapitel tar jag hänsyn till all teori. Flera av författarna har både delade och skilda 
åsikter om hur vi läser text och bild.  

• Om lättläst text eller en begriplig sammanfattning är bäst för målgruppen 

• Om texterna bör innehålla få eller många bilder och vilken sorts bilder 

• Om bilderna måste vara tydliga och väl utvalda eller kan vara bara intressanta 
och fina 

• Hur pictogram ska användas. Bara som knappar, eller som text eller bilder 

• Vilket innehåll som är relevant för målgruppen 

 

Jag undersöker genom olika metoder, vilka delar av teorin som bekräftar och vilka som 
motsäger mina resultat. Jag väljer att inte undersöka hur en begriplig sammanfattning 
fungerar, eftersom jag inte vet hur en sådan bör utformas. De andra punkterna ingår 
däremot i min undersökning som presenteras i nästa kapitel. Där jag också utgår från 
Granlund och Bonds (2000) fyra principer. 

Trots att FUB anger i sin kravspecifikation att de ska använda sig av Centrum för lättlästs 
definition av lättlästa texter, väljer jag, på grund av min litteraturkritik, att använda mig 
av Lundberg och Reichenbergs (2008) syn på lättläst. Dessutom, trots att FUB även 
kommer att samarbeta med Funka Nu, använder jag mig inte av Falck och Johanssons 
(2006) ”begripliga sammanfattning” eftersom jag inte vet vad den innebär. Att jag inte 
vet vad den innebär beror på att Funka Nu inte beskrivit texten i den rapport Falk och 
Johansson (2006) sammanställt över de undersökningar de gjort, där denna typ av text 
används. Min tanke bakom detta är att FUB kanske kan välja att, liksom jag, använda 
Lundberg och Reichenberg (2008) istället för Centrum för lättlästs definition, som de 
först tänkt göra.  

Nästan alla författare anser att textens form är viktig för förståelsen av en text, vilket gör 
att jag i metod och gestaltning tar hänsyn till deras teorier om grafisk form och speciellt 
då till Holsanovas (2010) ”formulera” och ”visualisera”. Jag använder realistiska och 
representationella bilder men undviker de dekorativa. Jag tänker också mycket på 
Holsanovas teorier om ögonrörelser. 
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Metod 
 
För att ta reda på vilken information som är av intresse för personer med 
utvecklingsstörning, hur informationen bör utformas och om en enkel text 
kan uppfattas som för enkel för personer utan utvecklingsstörning, har jag 
utfört kvalitativa intervjuer, deltagit i referensgrupper och gjort 
textanalyser. 

I intervjuresultatet, återkopplar jag till delar av teorin. 
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Val av metod 
Enligt Johannessen och Tufte (2003, s.69) är kvalitativa data ”mjuka” data som måste 
analyseras och tolkas, medan kvantitativa data är ”hårda” och kan mätas. Jag ansåg att jag 
hade störst nytta av kvalitativa data för att jag skulle kunna tolka informanternas svar och 
även lägga märke till saker de inte sade, till exempel olika reaktioner. Att använda mig av 
en kvantitativ undersökning skulle också vara svårt eftersom jag hade svårt att nå ut till 
en stor grupp. Jag ville heller inte göra en kvantitativ undersökning dels eftersom jag 
ansåg att det inte skulle passa min frågeställning, dels för att jag inte ville låta 
informanterna fylla i en enkät med påståenden, eftersom kommunikationen mellan mig 
och informanterna då skulle försämras. De skulle då kunna missförstå min fråga/mitt 
påstående, eller kanske ha svårt att uttrycka sig i skrift. Dem av mina informanter som 
inte kan läsa, kanske inte heller kan skriva. De har också lätt att missförstå frågor och 
eftersom ett frågeformulär är statiskt skulle man då inte kunna omformulera frågan ifall 
den missförståtts. Därför vore en kvantitativ undersökning inte lönsam för min 
undersökning, varför jag istället har valt att göra kvalitativa undersökningar. 

 

Referensgrupperna 
FUB har vid två tillfällen lett två referensgrupper, varav jag har suttit med i en av dem. 
Syftet med dessa referensgrupper var att diskutera webbplatsens utveckling. Den 
referensgrupp jag sitter med i består av cirka fem personer från FUB:s 
kommunikationskommitté och leds av Jesper Tottie på FUB. Den andra responsgruppen 
leds av Victoria Sjöström på FUB och består av cirka tolv personer med 
utvecklingsstörning. Vi har träffats på FUB:s kansli vid två tillfällen, 23/3 och 20/4 i år. 
Den andra referensgruppen har dessutom träffats 24/3 och 21/4 då jag inte närvarat. 

När vi har träffats har vi gått igenom FUB:s kravspecifikation för webbplatsen och jag 
har kunnat komma med mina åsikter, utifrån de kunskaper jag har fått om webbdesign 
under min utbildning. Vid dessa två tillfällen 23/3 och 20/4 har också den andra 
referensgruppen träffats på FUB:s kansli. Efter att vi i de olika grupperna på 
förmiddagarna arbetat individuellt, har vi sedan på eftermiddagarna haft ett gemensamt 
möte då vi diskuterat webbplatsen. Under det första mötet diskuterade min referensgrupp 
kravspecifikationen, medan den andra gruppen pratade om sin webbanvändning. På 
eftermiddagen fick vi se exempel på olika webbsidor som är anpassade för personer med 
utvecklingsstörning.  

På det senaste mötet diskuterade vi webbens innehåll. Under tiden som vi i min grupp på 
förmiddagen diskuterade kravspecifikationen, hade den andra referensgruppen skrivit upp 
saker de vill ha med på den nya webbplatsen och delat in detta under olika rubriker. På 
eftermiddagen hade vi ett gemensamt möte och fick då var och en markera de fem 
rubriker vi tyckte var de viktigaste.  
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Resultatet blev att vissa saker ansågs viktigare än andra. De rubriker som fick flest 
markeringar var: ”Rättigheter inom LSS”, ”Sex och samlevnad”, ”Vad FUB och Klippan 
är” och att ha en klocka på webbplatsen. De rubriker som fick några få markeringar var: 
”Fråga experten”, ”Hitta adresser”, ”E-butik”, ”Olika skador”, ”Att få vänner”, ”Lättläst”, 
”Arkiv”, ”Information om förvaltare” och att ha fler bilder på webbsidan. Några 
markerade också ”En glad hemsida”. 

Resultaten från referensgrupperna bidrog i mitt arbete till att bestämma innehållet i de 
texter som bör finnas på FUB:s webbplats, medan de kvalitativa intervjuerna har bidragit 
till utformningen av texterna. 

En referensgrupp fungerar på samma sätt som en fokusgrupp. Johannessen och Tufte 
(2003, s.101-104) beskriver metoden som en gruppintervju där forskaren leder intervjun 
och studerar samtal och reaktioner. De anger att en fokusgrupp består av mellan sex och 
tolv deltagare. I min referensgrupp var det många som föll bort vid båda mötena, vilket 
gjorde att vi var cirka fyra personer vid båda mötena. I den andra referensgruppen var de 
desto flera, cirka tolv deltagare vid både första och andra mötet. När vi träffades 
tillsammans var vi alltså ganska många. Johannessen och Tufte uppger att en stor grupp 
kan göra att en del inte vill prata. Detta märktes på vissa i gruppen, men ändå var det 
många som sa sin åsikt. 

Problemet för min undersökning, var att det inte var jag som höll i gruppen och inte 
kunde ställa de frågor som intresserade speciellt mig. Fördelen var att jag hade tid att 
anteckna kommentarer och åsikter, vilka jag har haft nytta av i mitt arbete. Jag hade en 
roll som både deltagare och observatör. Därmed kunde jag vara med och påverka 
resultatet till exempel i innehållet, vilket jag tar hänsyn till.  

 

Textanalys  
Jag har gjort några textanalyser för att utvärdera en av de texter jag har skrivit och använt 
i de kvalitativa intervjuerna och en text från FUB:s webbplats. Dessa textanalyser har jag 
sedan jämfört med varandra och med den teori som varit av intresse för min 
undersökning. Jag valde att utgå från Hellspongs läsbarhetsanalys (2001, s.85-91) för att 
se hur väl texterna var anpassade till målgruppen. Resultatet blev att den text jag har 
skrivit var bättre anpassad både med tanke på form, innehåll, ton, språk och sociala 
situation än vad FUB:s text var. FUB:s text saknar all anpassning som Andersson (2001), 
Lundberg och Reichenberg (2008) och Falk och Johansson (2006) anser att en text riktad 
till personer med utvecklingsstörning bör ha. Syftet med FUB:s text var heller inte att 
passa personer med utvecklingsstörning, men genom att analysera den har jag kunnat se 
på vilket sätt den skiljer sig från den jag själv har skrivit. Det visade sig även att min text 
kräver vissa förändringar, vilket även framkom i de genomförda intervjuerna med 
personer med utvecklingsstörning.  
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Även denna metod är en kvalitativ undersökning eftersom jag måste tolka data. 
Hellspong menar att en textanalys är bra att göra för att undersöka hur bra en text är, och 
om texten är så kommunikativt effektiv som den bara kan vara (2001, s.13).  

 

Intervjuerna 
En kvalitativ intervju passade bäst eftersom jag inte visste vad jag skulle kunna få fram. 
Syftet med intervjun var att visa fyra olika texter och samtala om dessa. På så sätt skulle 
jag få veta hur bra de olika texterna är och därmed ta reda på hur en bra webbtext ska se 
ut för att fungera och intressera personer med utvecklingsstörning. Ett samtal kring 
texterna var därför mest passande. Tester med ögonrörelsekameror hade nog kunnat 
komplettera min kvalitativa intervju genom att ge mer kvantitativa data, men tidsbrist och 
svårigheter med att transportera testpersoner stod i vägen för planerna. 

Eftersom det inte finns så mycket forskning på hur just personer med utvecklingsstörning 
läser skrift och bild i samspel, kände jag ett behov av att göra fler intervjuer än de tre jag 
först tänkt nöja mig med. 

Ovan har jag beskrivit hur fokusgruppen gick till och vad den resulterade i, och vad 
textanalysen resulterade i. Nedan beskriver jag hur jag gick tillväga med de kvalitativa 
intervjuerna och vilka resultat jag fick från dessa.  

 

Tillvägagångssätt 
Jag har utfört intervjuer på fyra olika ställen i Västerås: i en Lärvuxklass, en daglig 
verksamhet, på Mälardalens högskola och en testintervju i hemmiljö. Personerna på de 
två första ställena var personer med utvecklingsstörning. De övriga var studenter från 
högskolan och en person med ett administrativt arbete. 

Främst har jag undersökt vilka texter personer med utvecklingsstörning läser, föredrar 
och förstår. Vilka ord som kan vara svåra att förstå, vilka bilder som underlättar eller stör, 
om färger underlättar för läsbarheten, med mera. 

Syftet med intervjuerna på högskolan var att undersöka vad personer utan 
utvecklingsstörning anser om lättlästa texter och om pictogram. För att göra detta skapade 
jag tre olika lättlästa texter och lånade en fjärde text från FUB:s webbplats. Jag visade de 
olika texterna på min dataskärm för att skapa en så autentisk lässituation som möjligt. 
Text 4, från FUB:s webbplats har jag bifogat till detta dokument genom att jag tagit en 
”print screen”. Denna har dålig kvalitet och jag vill påpeka att jag inte använt denna 
under intervjuerna. Då visade jag texten online, där läsbarheten är bättre. 

Intervjuerna på högskolan och intervjun i hemmiljö skiljde sig lite från de andra 
intervjuerna. Men det som var lika under alla intervjuer var: 
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1. Jag ställde frågor innan informanterna fick se texterna 
2. De fick se texterna utan att läsa dem och bestämma vilken som väckte mest 

intresse  
3. Motivera valet 
4. Läsa den valda texten 

 

Därefter gick jag lite olika tillväga vid de olika intervjutillfällena, dels för att jag använde 
metoden kvalitativ intervju, och då tillät samtalet att vara lite fritt. Dels för att det kom 
fram olika saker som gjorde att jag fick anpassa mig efter varje informant.  

För att underlätta dokumentationen under intervjun skapade jag ett observationsunderlag 
som jag fyllde i under intervjun. På så sätt hade jag en bas med både öppna och stängda 
frågor att utgå ifrån och kunde lättare skriva ner allt jag behövde. Detta underlag var 
också tänkt för att ge lite struktur till min intervju, så att det inte skulle skena iväg åt helt 
fel håll. Enligt Johannessen och Tufte (s.97) är detta även ett sätt att effektivisera 
intervjun, vilket också var en anledning till att jag valde att strukturera till viss del. 
Samtidigt kom jag på nya frågor under intervjuerna och därmed var intervjun även till 
viss del ostrukturerad. 

 

Informanter 
Personer med utvecklingsstörning finns inte registrerade i den bemärkelsen att man kan 
veta vem som har en utvecklingsstörning.  Genom att vända mig till Lärvux och en daglig 
verksamhet, som är till för dessa personer, har jag kommit i kontakt med några. Jag har 
också intervjuat personer på Mälardalens högskola, som inte har någon 
utvecklingsstörning, med tanke på ”design för alla”. Innan jag gjorde mina 
undersökningar, gjorde jag en testintervju på en vän. Denna räknar jag också in i 
resultatet. 
 

 
Testintervju: Mälardalens högskola:  
1 man                2 män (i par), 2 kvinnor (i par), 1 kvinna 

           

 

Daglig verksamhet:        Lärvux: 
1 man, 3 kvinnor        1 man, 2 kvinnor 
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Testtexterna (finns som bilaga)    
 

       

Text 1, FUB:s webb          Text 2, vit bakgrund 

 

        
Text 3, svart bakgrund            Text 4, fotografier 

 

Jag har skapat tre egna lättlästa texter, utifrån hur jag tror att målgruppen vill ha, och 
behöver få informationen skriven. Dessa finns som bilagor nedan. När jag har bestämt 
innehållet har jag utgått från resultaten från diskussioner med referensgruppen på FUB, 
som består av personer med utvecklingsstörning. Tanken med intervjuerna var att se om 
personer med utvecklingsstörning föredrar texter med bilder, i så fall vilken sorts bild, 
och om de förstår innehållet bättre med hjälp av fotografier eller med pictogram. 
Pictogrammen ville jag använda istället för rubriker. Eftersom Text 4 innehåller foton, 
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valde jag att ha rubriker i denna istället för pictogram. Jag ville också testa vad personer 
utan utvecklingsstörning tycker om enkla texter med mycket bilder, och vad de tycker om 
pictogram. Jag frågade även vad de anser om myndighetstexter och om Text 1, som är 
hämtad från FUB:s webbplats. 

 

Pictogrammen i texterna 
I två av texterna använde jag pictogram från pictoonline.pictogram.se. Det saknas 
pictogram för flera ord i det svenska språket (Forslund, s.50, 2004) och eftersom jag ville 
ha pictogram som kompletterade skriften var jag tvungen att ändra skriften på några. 
Detta är en möjlighet som finns när man laddar ner pictogram från webbplatsen. Men 
pictoonline uppmanar att man ska vara försiktig när man ändrar ordet, för att undvika 
missförstånd i kommunikationen. Samtidigt säger de att det ibland kan fungera bra med 
en ny betydelse på pictogrammen, och att en ändring av skriften då kan förtydliga.  

De pictogram jag har ändrat skriften på, är de som i princip är synonymer till de ord jag 
har använt i skriften. För att pictogrammen då ska vara ett stöd för dem som kan läsa 
skrift, har jag valt att använda samma ord på pictogrammen som de ord jag använder i 
skriften. Till exempel bytte jag namn på pictogrammet ”vän” till ”kontaktperson”.  

   

Dessa ord står väldigt nära varandra i betydelse. En kontaktperson ska vara som en 
kompis till de personer som blivit beviljade det enligt LSS, Lagen om särskilt stöd. 
Skillnaden mellan dessa och en kompis är att de får ersättning av kommunen för att täcka 
kostnaden av de aktiviteter man gör tillsammans. Eftersom målgruppen känner till detta, 
antog jag att de skulle förstå pictogrammet i samband med en skrift om LSS, trots att 
pictogrammet inte har sitt korrekta begrepp. 

 

Innehållet 
Innehållet i de tre texter jag skrev, handlade om vilka rättigheter som gäller inom lagen 
om särskilt stöd. Jag använde inte exakt samma innehåll, utan skrev om olika delar ur 
lagen. Jag har valt just detta innehåll för att det framgick under mötet på FUB den 20/4 att 
detta är ett ämne som många i FUB:s referensgrupp, där personer med 
utvecklingsstörning ingår, tycker är viktigt.  

I text 2 valde jag ett innehåll som jag hoppades att inte alla skulle vara riktigt bekanta 
med. Detta för att testa om förståelsen av skrift och pictogram fungerar utan 
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förkunskaper. Om innehållet var alltför känt för dem, kunde jag inte säkert veta om det 
var texten som fungerade, eller om de bara återberättade innehållet utifrån sina 
förkunskaper. I text 3 och 4 däremot, använde jag ett innehåll som förmodligen skulle 
vara mer bekant för de flesta. 

 

Skrifterna 
När jag har skrivit texterna har jag utgått från den teori som varit av intresse för 
skapandet av texter riktade till personer med utvecklingsstörning. Jag har skrivit korta 
rader, med mest enkla ord och har förklarat de svåra ord som jag har valt att ha med. Jag 
har hela tiden haft målgruppen i åtanke och har försökt tänka mig in i deras situation. Min 
tanke var att testa teorierna om olika sorters bilder för att se vilka bilder som stödjer 
respektive intresserar eller stör. Jag har också medvetet försökt skapa multimodala texter 
med hjälp av till exempel form och färg.  

 

Resultat intervjuer 
Under denna rubrik redogör jag för resultatet av intervjuerna och kopplar en del av dem 
samman med teorin. 

Efter att ha intervjuat sju personer med utvecklingsstörning och fem personer utan 
utvecklingsstörning, känner jag att jag har gjort en undersökning som bidrar mycket till 
mitt arbete. 

Några svårigheter var det rent tekniska. Skärmen som blänkte och svårigheter för mig att 
hitta pilen på skärmen. När jag gjorde intervjuerna på högskolan och det var två som 
skulle titta på texterna samtidigt, blev det svårt för mig att bläddra bland bilderna. 

Eftersom informanterna med utvecklingsstörning har kort arbetsminne, kan jag ha gått för 
fort fram när jag bad dem bestämma vilken text de tyckte bäst om. Jag hade alla texter på 
skärmen och bläddrade mellan de fyra olika texterna där. Istället borde jag kanske ha haft 
dem på papper vid denna fas i intervjun, vilket då hade gett dem en bättre överblick. 

En person hade svårt att tala och hade nedsatt hörsel, vilket försvårade vår 
kommunikation lite grann. 

En man på den dagliga verksamheten tog lång tid på sig att svara. Jag uppfattade hans 
tystnad som att han inte förstod och ställde därför flera frågor innan han svarade. Kanske 
gjorde detta att jag stressade honom medan han kanske bara behövde lite tid på sig att 
svara.  
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Informanter med utvecklingsstörning 
Det var svårt att avgöra om informanterna med utvecklingsstörning sa vissa saker för att 
verka kunniga, eller för att de verkligen tycker som de sa. Jag har tidigare erfarenheter av 
att utprova en text på denna målgrupp. Vid det tillfället var alla informanter väldigt 
positiva till texten. Jag hade då talat om att det var jag som hade gjort texten och kanske 
ville de då vara snälla mot mig. På grund av denna erfarenhet, talade jag nu inte om att 
jag hade skrivit texten. Jag sa dessutom att deras åsikter är viktiga och att det inte finns 
något rätt eller fel. Genom att dessutom tvinga informanterna att välja en enda text som 
favorit, hoppades jag kunna få fram deras åsikter. I vissa fall fungerade det, men många 
av informanterna var försiktiga med att välja text och att tycka till. Detta kan bero på att 
många av dem har dåligt självförtroende. Eller att de kanske är ovana vid att andra 
människor ber om deras åsikter. Jämfört med högskoleinformanterna, som hade många 
åsikter och lätt att uttrycka dem, var detta den största skillnaden mellan de olika 
intervjuerna.  

På grund av detta, försökte jag lägga märke till saker de inte sa, till exempel olika 
reaktioner, tveksamhet eller fördröjda svar. 
 

Informanter utan utvecklingsstörning 
Alla personer utan utvecklingsstörning, var positiva till de lättlästa texterna jag visade 
dem. Ingen av dessa personer kände sig dumförklarade av att läsa texterna. För en del av 
intervjupersonerna nämnde jag inte alls att texterna var lättlästa, utan lät dem bara läsa, 
och sedan kommentera. Alla dessa informanter var under 30 år och därmed finns det en 
risk att personer över 30 år har en annan syn på skrifter. Det kan vara så att de är vana vid 
ett mer byråkratiskt språk och kan därmed se den typen av texter som viktigare än de 
lättlästa.  

 
Textfavorit bland alla grupper 
 

Text 1: 1 person              Text 3: 4 personer  

      

Text 2: 3 personer            Text 4: 4 personer 

        

En person valde ingen text men gillade bilderna i Text 3 och Text 4.             
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Daglig verksamhet och Lärvux 

Textval 
När jag ber informanterna välja den text de tycker är mest intressant, väljer nästan alla på 
Lärvux Text 1. Detta trots att ingen av dem läser speciellt mycket. En tittar hellre på TV, 
en läser mest bara tidningar och är mest intresserad av musik. En tredje läser inte så 
mycket alls. Därför är det lite oklart, hur bra de verkligen tycker att den text som saknar 
bilder är. Kanske väljer de denna text för att de vill verka kunniga och för att de vill att 
jag ska veta att de kan läsa. De är förmodligen vana vid att se texter som liknar Text 1, 
medan de endast träffar på pictogram i skolan och via information från FUB. Jag som för 
dem, är en okänd person som kommer utifrån, kanske gör dem nervösa. De kanske tror att 
jag ska ställa krav på deras läsning som de kanske inte klarar av och vill då inte visa att de 
kanske inte förstår Text 1.  

Pictogram 

Två av kvinnorna på den dagliga verksamheten kunde inte läsa alls, vilket gjorde mig 
förvånad eftersom jag inte förväntat mig detta. Däremot visade det sig att jag hade stor 
nytta av dem eftersom förståelsen av pictogrammen och fotografierna blev allt viktigare 
när de inte kunde läsa skriften. På så sätt kunde jag undersöka hur bilderna fungerade 
utan skrift.  

Malmberg och Nicolaou (2005, s.12) påpekar att det går att skapa bildsekvenser med 
hjälp av pictogram, och i min undersökning visade det sig att detta till viss del stämmer. 
Pictogrammen fungerade ganska bra att läsa utan skrift. Men det var svårt att få ut exakt 
samma innehåll genom dem som genom skrift och pictogram i kombination. 

Nästan alla var positiva till pictogram även om inte alla kände till dem sedan tidigare. 
Ingen av informanterna utan utvecklingsstörning kände till dem, medan de flesta av 
informanterna med utvecklingsstörning hade använt sig av pictogram tidigare. Detta 
stämmer ihop med Malmbergs och Nicolaous (2005, s.12) erfarenhet av att Pictogram 
används i särskolor. 

Pictogrammen verkade ge stöd på samma sätt som rubriker gör. Detta märktes mest på 
mannen på Lärvux, som berättade utifrån dem, men även på den äldsta kvinnan på 
Lärvux som påpekade att foton gör det rörigt. Hon sa att hon har svårt att fokusera på 
skriften när det finns bilder, medan pictogrammen istället fungerar som ett stöd. Den 
yngsta kvinnan på Lärvux, påpekade att hennes pojkvän har stor nytta av pictogram. Hon 
verkade också veta fler personer som har stor hjälp av pictogram, vilket även Falck 
(1995) påpekar att många har. Kvinnan själv, verkade vara en starkare läsare som inte var 
i lika stort behov av dem.  

En kvinna på den dagliga verksamheten sa att hon inte mindes vad de olika 
pictogrammen betyder, men när vi tittade på dem tillsammans, kunde hon gissa sig till 
betydelsen på ett ungefär. Däremot fungerade inte den exakta betydelsen av 
pictogrammen, utan sin tillhörande skrift inom bilden. En del av de pictogram jag har 
ändrat skrift på fungerade sämre, men det gjorde även vissa pictogram som hade sitt 
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korrekta begrepp. Detta kan bero på det som Forslund (2004, s.50) kommer fram till 
gällande pictogram; att systemet inte täcker abstrakta ord. 

Eftersom det saknas pictogram för många ord, krävs det att man använder vissa 
pictogram som synonymer när ett ord inte har ett eget pictogram. Detta kan göra att 
pictogrammen blir mindre tydliga, vilket gör det svårt att få fram sammanhanget genom 
att endast läsa pictogram. Samtidigt kan pictogram också stötta, trots att de har fel skrift. 
Till exempel fungerade pictogrammet för ”kontaktperson” bra för de flesta.  

Fotografier 
Flera av informanterna från Lärvux och den dagliga verksamheten hade svårt att koppla 
ihop fotografierna med rätt bild. Detta kan ha bero på att mitt bildval inte passade skriften 
tillräckligt bra, eller att informanterna inte förstått texten. Det kan också bero på helheten; 
att rubrikerna var otydliga och att bilder inte ger tillräckligt bra stöd. En tredje orsak kan 
ha varit att läsarna inte var tillräckligt fokuserade på läsningen. 

En av bilderna verkade inte alls passa bra till rubriken. Rubriken var ”Arbetsterapeut”, 
och bilden föreställde en Handidator. Jag valde denna bild för att jag trodde att de flesta 
har en Handidator (tidigare förklarat på sidan 11) och att de då hade fått den av en 
arbetsterapeut. Men bara en informant på lärvux och en på den dagliga verksamheten 
visste vad det var.  
 
Fotografierna i Text 4 var svåra att förstå eftersom tidigare erfarenheter är individuella 
(Granlund och Bond, 2000). En del av informanterna har varit hos en psykolog, men de 
som inte har det, har svårt att koppla rätt bild till det yrket. En person hade varit hos en 
dietist och kopplade ihop begreppet dietist med bilden som föreställer psykologen, 
eftersom rummet såg ut ungefär så hos den dietist hon var hos. I och med detta bekräftas 
även Granlund och Bonds, teori om att fotografier fungerar bra för att återge något minne 
hos personerna, medan pictogram inte är lika personliga och kan fungera för ett mer 
abstrakt tänkande. Till exempel för att föreställa sig en plats där personen inte har varit, 
och inte vet exakt hur den ser ut. Ett fotografi kan också förvirra om det inte är helt 
tydligt vad det föreställer.  

Fotografier verkar heller inte ge något bra stöd om man inte först vet vad som står i den 
skrivna texten, eller ens förstår rubrikerna. Många av informanterna kunde inte läsa fotots 
innebörd om de inte varit i en liknande situation som den som fotografierna visade 
(Ander, 2003, s.57, Melin (2000) i Hjalmarsson och Guldbrand, 2009, s.154, 155). 

Ordval 
Efter att ha intervjuat den första informanten på Lärvux, märkte jag att några av de ord 
som fanns med i Text 4, var svåra att uttala och svåra att förstå, trots att jag försökt 
anpassa dessa texter till den målgruppen. Detta visade sig även vid intervjuerna på den 
dagliga verksamheten. Därmed ansåg jag att texterna på FUB:s webbplats, förmodligen är 
för svåra för dessa personer att lätt ta sig igenom. Detta gjorde att jag valde att inte låta 
informanterna med utvecklingsstörning läsa FUB:s webbtext, Text 1. Den saknar helt 
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anpassning för målgruppen och med tanke på de läskunskaper informanterna uppgav att 
de hade, drog jag slutsatsen att texten är för svår. Detta framgår även av textanalysen. 

Rubrikerna i Text 4 var för svåra för Lärvuxeleverna att uttala och gav därför inte något 
stöd. Men skriften under varje rubrik gav en förklaring till ordet och skapade på så sätt en 
koppling till fotografierna. 

För övrigt verkade orden vara lätta att läsa och förstå. Förklaringar av vissa ord verkade 
också underlätta förståelsen av texten. 

Innehåll 
Den text som var lättast för de flesta att förstå var Text 3. Av personerna med 
utvecklingsstörning känner de flesta till LSS, kanske tack vare erfarenheter eller samtal 
med anhöriga, professionella och vänner. Vilket återigen bekräftar Granlund och Bonds 
(2000) teori om att personerna behöver få information som ligger nära deras erfarenheter. 

Många tyckte att Text 2 var svår att förstå, förmodligen mest på grund av innehållet, som 
inte angår någon av informanterna, vilket ju var en baktanke i min undersökning. Min 
slutsats är att förförståelse och förkunskap är väldigt viktigt. Att texten var svår att förstå 
kan ju även ha berott på att den innehöll konstiga formuleringar.  

Alla ville gärna läsa sådant de redan känner till och blev glada när texterna handlade om 
något de kände igen och när de förstod. Det var främst Text 3 och Text 4 som väckte 
intresse och glädje. Kanske tack vare innehållet. Till exempel blev mannen på Lärvux 
blev väldigt glad och intresserad när han såg pictogrammet ”Popgrupp”, vilket var 
kopplat till hans erfarenhet och intresse. Därmed visade sig även teorin om att det är 
viktigt att väcka ett intresse, vara av stor vikt (Granlund och Bond, 2000 och Falk och 
Johansson, 2006). 

Multimodala texter 
En kvinna ansåg att en nackdel med FUB:s text är att den är marginaljusterad, hon tycker 
att sådana texter kan flyta ihop lite när man läser dem. 

Text och bild i samspel visade sig vara viktigt för förståelsen. Det var väldigt olika vilken 
text läsarna valde, vilket mest verkade bero på deras personliga åsikter, främst om 
formen, men också om innehåll och textlängd. En del ansåg att Text 3 såg mest seriös ut, 
en del ansåg att texten med fotografier (Text 4) var bäst, medan andra tyckte att den såg 
rörig ut. Några föredrog Text 2 tack vare enkelheten och flera föredrog Text 1, kanske för 
att de trodde att det var vad jag förväntade mig att höra. Teorierna om hur man läser 
multimodala texter har varit svåra att applicera på mitt arbete eftersom jag inte använt 
mig av metoden ögonrörelsekamera. Däremot har jag kunnat utgå från Holsanovas (2010) 
empiri och tolkat mina resultat utifrån det. Till exempel hur Holsanova beskriver att vi 
har lättast att ta till oss ett innehåll om vi läser en text där skrift och bild hör ihop med 
hjälp av form så som färg, streck, pilar bland annat (2010, s.98). 
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Nästan alla som hade en utvecklingsstörning, ville ha en egen dator och ville ha tillgång 
till internet, men hade inte det nu. Få av dem har gått en datakurs och få använder internet 
för att söka information. Men många förstod budskapet i de texter jag visade, och kände 
igen innehållet. Därför skulle de kanske använda internet och datorer oftare om de får 
tillgång till detta och till datakurser. På så sätt skulle förmodligen behovet av information 
som liknar den i mina testexter, bli nödvändigt på internet. Jag drar därför slutsatsen att 
ett intresse om att ha tillgång till internet är stort, men att många saknar resurserna. 
Samtidigt är det svårt att säga utifrån mina intervjuer, hur stor efterfrågan på 
textinformation på webben är, eftersom flera av intervjupersonerna inte läser så mycket 
och inte själva har sökt upp liknande information på internet. Men kanske har dessa 
personer inte heller blivit uppmanade att till exempel ta reda på vilka deras rättigheter är. 
Kanske sköter någon annan det åt dem och låter dem inte vara lika självständiga som 
personer utan utvecklingsstörning ofta förväntas vara. Utan information om dessa 
personers rättigheter på internet, kan denna utveckling heller inte gå framåt, vilket gör 
detta innehåll till något viktigt att ha med på FUB:s webbplats. Flera av 
intervjupersonerna är också väldigt intresserade av att titta på film och lyssna på musik. 
Om detta finns på FUB:s webbplats kanske det lockar denna målgrupp till att besöka 
webbplatsen. 
 
 

Intervjuer på Mälardalens högskola 
I parintervjuerna märkte jag att den ena parten i varje par var mer dominant än den andra, 
som istället hakade på den första. Parintervjuerna gav både för- och nackdelar. Nackdelen 
var att jag hade svårt att skilja de två parterna åt eftersom jag inte visste exakt vem som 
tyckte vad. Detta löste jag genom att presentera varje parintervju som en. En fördel var att 
de tillsammans kunde diskutera fram ett svar, vilket gjorde situationen mer avslappnad 
både för dem och mig. Jag kände att jag kunde ta mer tid på mig när jag intervjuade paren 
än när jag gjorde enskilda intervjuer. Paren kunde prata medan jag antecknade.  

Vet ni vad lättläst eller pictogram är? 
Ingen av intervjupersonerna vet exakt vad lättläst är. En del av dem har aningar och jag 
ber dem att förklara för mig. De gissar på att det är enkla texter med enkla ord eller texter 
som innehåller mycket bilder och har stor text. De tror också att det är en text som är 
gjord för att alla ska förstå den. Ingen vet heller vad pictogram är, men en svarar att det 
nog har något med bilder att göra, eftersom det liknar engelskans ”Picture”. 

Textval 
Det är väldigt olika vilken text de föredrar. Paret med de två männen föredrar Text 2. De 
gillar Text 2, tack vare att den innehåller en liten textmängd. Den enskilda kvinnan 
föredrar Text 3, och gör det valet först på grund av innehållet, Men säger sedan också att 
hon tycker att denna text ser mer viktig ut än Text 2.  



Kristina Ullbors                                                                                                         120529                   

39 

 

De två kvinnorna 23 och 21 år, tycker att Text 4 är bäst för att den har tydliga rubriker. 
De gillar också Text 1 för att den ser proffsig ut, men väljer sedan Text 4 som favorit. De 
gillar inte Text 3 för att den är svart.  

Alla intervjupersoner höll med om att Text 2, 3 och 4 var lätta att förstå, men samtidigt 
tänkte de inte på att texterna var för lätta. De skulle heller inte känna sig dumförklarade 
om de läser liknande texter på olika webbplatser, utan skulle föredra om informationen 
var så lätt att förstå. En man valde dessutom den absolut kortaste av alla texter, Text 2, 
för att han vill lägga så lite tid som möjligt på att läsa information. Han nämnde 8-
sekundersregeln som, enligt honom, brukar användas när man skapar webbsidor. Denna 
innebär att man vill se till att fånga läsarens intresse inom 8 sekunder, annars kan läsaren 
hinna lämna sidan. Denna text skulle få honom att stanna kvar, eftersom han hinner läsa 
texten inom 8 sekunder.  

Alla sa också att det var en bra idé om man kan klicka sig vidare från en enkel text för att 
där få mer detaljerad information. Dessutom kan alla tänka sig att läsa texter som 
innehåller pictogram, trots att två av intervjupersonerna föredrar fotografier eftersom de 
inte känner till pictogram sedan tidigare. När jag förklarade för dem två att pictogram är 
bra för personer med utvecklingsstörning, sa de att de förstår varför pictogram är viktiga 
och att de kan tänka sig att läsa texter med pictogram om det finns personer som har 
behov av dem. 

 

Testintervju man 26 år 
Denna informant gillade Text 3 bäst, på grund av formen. Han tyckte att den ser mest 
genomarbetad och seriös ut. Men han gillar också Text 2 på grund av pictogrammen. 
Trots att han på fritiden gillar texter där språket är avancerat och målande, vill han helst 
ha korta informationstexter för att spara tid från att förstå en alltför avancerad text om 
något viktigt. Han var positiv till pictogram och enkla, korta texter.  

 

Eftersom jag redan diskuterat resultaten från intervjuerna, textanalysen och 
referensgrupperna i detta kapitel, kommer jag bara att kort nämna metodresultaten i nästa 
kapitel. 
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Diskussion, slutsats  
& vidare forskning 
 

Nedan diskuterar jag teori och de resultat mina metoder har gett.  
Därefter drar jag en slutsats och ger sedan förslag på vidare forskning. 
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Diskussion 
Syftet med arbetet var att undersöka hur man skapar en text bestående av bild och skrift 
som personer med utvecklingsstörning förstår och är intresserade av. Jag har därför 
undersökt hur människor läser skrift och bild i samspel på webben. Hur personer med 
lindrig till måttlig utvecklingsstörning läser, och hur man skapar en text som underlättar 
för dem med tanke på de svårigheter de har jämfört med personer utan 
utvecklingsstörning. Detta har jag tagit reda på genom teori och genom att själv utföra 
kvalitativa intervjuer, delta i referensgrupper och göra textanalyser. 

Genom mina intervjuer fick jag fram mestadels sådant som stämde överens med den teori 
som varit relevant för min frågeställning och bara några få detaljer som motsäger delar av 
teorin. De delar som stämde överens med metoderna var: 

• Texterna bör vara enkla på det sätt som Falck och Johansson (2006), Lundberg 
och Reichenberg (2008) och Andersson et al (2001) beskriver 

• Bilder som fungerar speciellt bra är pictogram (Hjalmarsson och Guldbrand, 
2009, Malmberg och Nicolaou, 2005) medan fotografier också lättar upp och 
väcker intresse, men bör väljas med omsorg så att de stöttar mer än de förvirrar 

• Gällande den multimodala texten är det bäst om skrift och bild samspelar med 
stöd av form för att skapa bäst förståelse för budskapet (Holsanova, 2010, 
Alinder, 1999, Ander, 2003) 

• Det innehåll som fungerar bäst är sådan som ligger nära personernas erfarenheter, 
kunskapsnivå och intresseområde. Informationen bör också vara konkret och 
överskådlig (Granlund och Bond, 2000)  

Genom att intervjua personer med och utan utvecklingsstörning har jag kunnat få fram 
åsikter om hur en bra text ska se ut och har kunnat undersöka vad som fungerar bra och 
dåligt i olika texter. Genom referensgrupperna har jag fått veta vilket innehåll som kan 
intressera målgruppen, vilket också bekräftats av intervjuerna och med Granlund och 
Bonds principer (2000). Utifrån intervjuerna har det även visat sig att personer utan 
utvecklingsstörning gillar texterna och skulle föredra att få information i form av liknande 
texter. Detta är en av få delar som motsäger teorin, nämligen Falck och Johanssons 
kommentar (2006, s.11) om att för lätta texter kan avskräcka vana läsare.  

Genom textanalysen har jag kunnat undersöka vad som rent språkligt, skiljer de olika 
texterna åt, vilket jag har kunnat koppla ihop med resultatet från intervjuerna. Allt jag 
kommit fram till genom teori och metod syns i min gestaltning. Denna består av en 
manual över hur man skapar texter för personer med lindrig till måttlig 
utvecklingsstörning. Därefter har jag kunnat följa denna för att göra en exempeltext som 
ska kunna finnas på FUB:s webbplats och som passar målgruppen. Denna text ska de 
kunna läsa, förstå och den ska intressera dem. 
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Slutsats 
Den frågeställning jag har utgått ifrån i mitt arbete är denna: 

Hur gör man information på FUB:s webbplats tillgänglig, förståelig och intressant för 
personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning, genom att anpassa innehåll som 
skrift, i samspråk med bild? 

Utifrån mina undersökningar och teorin, drar jag slutsatsen att det är möjligt att skapa en 
sådan text genom att välja ett innehåll som ligger nära personernas erfarenheter och, 
kunskapsnivå, att använda tydliga bilder som stämmer överens med textens innehåll och 
att placera text och bild på ett sätt som tydligt visar vad som hör ihop och vad som inte 
hör ihop. Att hålla informationen kortfattad, konkret och överskådlig är också viktigt. I 
den gestaltning jag presenterar i nästa kapitel, har jag sammanställt en manual över hur en 
sådan text ska se ut och vad den ska innehålla följt av en exempeltext skapad utifrån 
manualen. Denna manual har jag skapat genom att utgå från teori och resultaten från mina 
olika metoder. 

Jag har valt att göra just en manual för att det är ett bra sätt att presentera mina slutsatser 
av detta arbete. En manual kan även vara av användning för FUB, när de skapar texter till 
webbplatsen.   

Den exempeltext jag har gjort är ett exempel på den enkla text som bör finnas på FUB:s 
webbsida och som man sedan kan länka vidare ifrån (Andersson et al., 2001).  

 

Vidare forskning 
Under mitt arbete hann jag inte genomföra tester med ögonrörelsekamera. Detta skulle 
vara väldigt intressant att göra, eftersom man då verkligen skulle kunna se hur personer 
med utvecklingsstörning läser och hur de för sina ögon över en text. Då kanske man 
skulle kunna få fram andra infallsvinklar i hur denna grupp läser. 
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Gestaltning 

 

I detta kapitel bifogar jag min manual och den exempeltext som manualen 
är baserad på. Jag redogör även kort för mina gestaltningsval utifrån teori 
och metod. 
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Gestaltning 
När jag har skapat manualen har jag utgått från Holsanovas (2010) empiri om hur vi läser 
texter. 

När det gäller formen av texterna har jag tänkt på Holsanovas kommentar ”Design är inte 
dekoration, design är kommunikation” (s.106). Att innehåll och struktur betyder mycket 
för förståelsen, layout har betydelse för förståelse och att närhetslagen är av betydelse när 
vi läser. 

Jag har även utgått från Granlund och Bonds (2008) fyra principer om hur just personer 
med utvecklingsstörning behöver få information utformad med tanke på deras korta 
arbetsminne, slutledningsförmåga och brist på abstrakt tänkande. 

Jag har också använt mig av de råd som Falck och Johansson (2006), Andersson et al. 
(2001) och Lundberg och Reichenberg (2008) ger angående textens form, textens design 
och innehållet. Detta syns i manualen. 

Sist utgår jag även från teorier om bildanvändning. Jag använder pictogram och tydliga 
fotografier som säger samma sak som texten (Hjalmarsson och Guldbrand, 2009, 
Malmberg och Nicolaou, 2005). 

Allt detta som ett resultat av metod och teori. 

 

Vid skapandet av denna manual har jag utgått ifrån att användarna har tillräckliga 
kunskaper om formgivning, för att kunna skapa en text. Jag har valt att ha med FUB:s 
logotyp för att visa vem avsändaren är och för att målgruppen, under intervjuerna, visade 
att de kände igen logotypen. Logotypen är av dålig kvalitet, vilket beror på att jag lånat 
den från internet på grund av tidsbrist. När FUB skapar sin nya webbplats ska såklart en 
bättre version av logotypen finnas på webbplatsen. 

Jag har inte gjort någon utprovning, av de slutgiltiga exempeltexterna, men anser att de 
borde fungera eftersom de är baserade på intervjuerna, referensgruppen, textanalysen och 
teorin. Manualen däremot har jag själv utgått ifrån när jag har skapat exempeltexterna. 
Det är visserligen inte detsamma som när någon icke insatt använder den, men jag har i 
alla fall själv gjort en liten utprovning av den. Dessutom har jag haft informanternas 
åsikter i åtanke när jag skapat texterna, vilket borde resultera i att de fungerar i praktiken. 

I min gestaltning har jag valt att använda A-4 format. Detta val är baserat på att mitt 
arbete presenteras i det formatet. Jag tar inte ställning till vilket format webbplatsen ska 
ha, förutom den grafiska form som jag redan anger i min gestaltningsmanual. 
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Manual

För utformning av webbtexter på FUB:s 
webbplats, anpassade för personer med 

lindrig till måttlig utvecklingsstörning

I denna manual får du en checklista över saker 
att tänka på när du utformar informationstexter på 
webben, anpassade för personer med lindrig till måttlig 
utvecklingsstörning. Dessa texter fungerar även för personer 
utan utvecklingsstörning. Efter manualen följer några 
exempeltexter om LSS, Lagen om särskilt stöd. Texterna tar 
hänsyn till alla de punkter som checklistan tar upp. Texterna 
kan fungera individuellt eller som en helhet.
 

Varför är dessa råd viktiga? 
Denna manual är baserad på en undersökning om hur 
personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning 
läser texter. Råden tar hänsyn till personernas 
slutledningsförmåga, korta arbetsminne och brist på abstrakt 
tänkande. Därför är det viktigt att använda sig av dessa råd.

Dessa olika delar finns med i checklistan:

• Språk och ordval
• Struktur
• Meningar 
• Stycken
• Bilder
• Grafisk form 
• Innehåll
• Ton
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Utgångsläge
När du skriver en text för personer med lindrig till 
måttlig utvecklingsstörning, måste du försöka sätta dig 
in i deras situation. Vilka förkunskaper har dina läsare, 
vad intresserar dem och vad är det absolut viktigaste 
budskapet?  
 
Skriv så kort, men innehållsrikt och enkelt som möjligt. 
Detta uppskattar de flesta informationssökare, inte bara 
personer med utvecklingsstörning. Du ska inte tala om att 
texten är lättläst, om läsarna upptäcker detta själva blir 
de mer positiva till texten.

Språk och ordval
Tänk på att:

• Helst använda enkla ord
• Förklara svåra ord genom att ge exempel 
• Använda ord som du tror ligger nära personernas 

erfarenheter
• Använda ord som är viktiga för målgruppen att 

kunna. Förklara dem om de är svåra
• Upprepa ord 
• Undvik synonymer
• Undvik ordet inte 
• Undvik abstrakta uttryck så som ordspråk, 

liknelser eller abstrakta ord som kan tolkas 
bokstavligt och ge fel betydelse

Struktur 
Det är viktigt att strukturera informationen så att du 
väcker läsarnas intresse och även informerar på ett klart 
och tydligt sätt så att sammanhanget blir tydligt.

• Placera det viktigaste först
• Väck intresset för läsning genom att locka med 

något som ligger nära personernas erfarenheter
• Skapa en röd tråd så att sammanhanget blir lätt 

att ta till sig
• Upprepa vad texten handlar om
• Påminn i slutet av texten, vad den handlar om
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Meningar 
• Använd bindningsord för att skapa ett 

sammanhang
• Skriv enkla meningar utan komplicerade bisatser
• Undvik att skriva:

 Han gick till tandläkaren eftersom han hade tandvärk efter  
 att ha borstat tänderna dåligt. 

• Skriv istället: 

Ex. Han fick ont i tänderna 
för att han hade borstat tänderna dåligt. 
Därför gick han till tandläkaren.

Stycken 
• Korta stycken
• Mellanrum mellan stycken skapar en luftig text 

Bilder 
• Använd bilder som stödjer innehållet och som 

säger ungefär samma sak som skriften
• Använd bilder som väcker intresse hos 

målgruppen 

Pictogram
• Pictogram stödjer texten bra och fungerar på 

ungefär samma sätt som rubriker 

Fotgrafier
• Fotografier kan vara tvetydiga, så använd dessa 

med stor försiktighet

 
Grafisk form 
En del tror att grafisk form bara har med utseendet 
att göra. Men syftet med grafisk form är att skapa bra 
kommunikation. Det blir lättare för läsaren att förstå 
innehållet om du placerar text och bild på rätt sätt 
och använder till exempel färger eller linjer för att visa 
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sambandet mellan text och bild. När du utformar texten 
ska du utgå ifrån det innehåll du har. Tänk på vad som 
är viktigt, vad läsaren behöver veta och i vilken ordning. 
Därefter är det lättare att skapa en grafisk form som kan 
underlätta för läsaren.

Tänk på att ha: 

• Få element, såsom färger och bilder så att det inte 
blir rörigt

• Svart text mot vit bakgrund
• Färger, linjer, bilder och text ska du använda 

och placera så att det underlättar för läsaren. Till 
exempel för att visa vad som hör ihop och inte (se 
logotypen i exempeltexterna)

• Pictogram och bilder tillsammans med skriften, 
så att läsaren kan koppla ihop alla delar till en 
helhet. Då blir det lättare för läsaren att ta till sig 
informationen

• Radbrytning på rätt ställe skapar mer flyt i texten
  
    Ex.  Om kommunen har bestämt 
  att du ska få stöd enligt LSS 
  så kan du få hjälp med saker. 

• Teckenstorlek 12-14 punkter
• Radavstånd 1,5-2 rader
• Utforma texten så att läsaren får en överblick
• Utforma texten konsekvent, då blir det lättare för 

läsaren att hitta och hänga med i texten

Innehåll
• Skriv det viktigaste först
• Utgå ifrån läsarens intressen, förkunskaper och 

erfarenheter
• Förenkla budskapet så mycket du kan

Ton 
Texten ska skapa ett samspel mellan avsändaren: FUB, 
och mottagaren: personen med utvecklingsstörning

• Direkt tilltal: skriv ”du” istället för ”man”
• Skriv personligt och konkret 
• Var tydlig med vem avsändaren är. Till exempel 

FUB

Gestaltning,
Manual



5

            

LSS och dina rättigheter
Alla människor har lika rättigheter. 
Det betyder att alla människor är lika viktiga 
och att vi måste behandla varandra 
med respekt. 

Lagen om särskilt stöd finns för att hjälpa dig 
som behöver extra stöd och hjälp. 
Om kommunen har bestämt 
att du ska få stöd genom LSS 
så kan du få hjälp med saker. 

Till exempel kan du få: 

Gestaltning, 
Exempeltext



6

Du kan få en kontaktperson. 
Kontaktpersonen är en kompis 
som du kan umgås med
och en person 
som du trivs med
Ni kan till exempel fika,
prata eller gå på bio.

Du kan också få hjälp av en person 
som förstår hur det är 
att ha en utvecklingsstörning.  

   

Till exempel en psykolog
som du kan prata med. 

Du kan också få hjälp av
en sjukgymnast 
som kan hjälpa dig att träna kroppen. 

Gestaltning, 
Exempeltext

LSS



7

            

Du kan få en ledsagare 
som kan följa med dig när du vill 
göra något utanför din bostad. 

Ledsagaren kan hjälpa dig 
med sådant som du tycker är svårt. 

Till exempel kan en ledsagare följa 
med dig när du går på en konsert. 

  
Du kan få hjälp med olika saker 
som hör till LSS.
Om du vill ha till exempel 
en ledsagare eller en kontaktperson 
kan du fråga någon du känner
om hur man får det. 
Du kan också ringa eller mejla till FUB 
eller kommunen och fråga.

Gestaltning, 
Exempeltext

LSS
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Källförteckning 
 
Nedan presenterar jag de källor jag har använt i mitt arbete. 
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Bilaga 1
Text 1



Bilstöd

Om du har så svårt att röra dig så att du inte kan 
åka buss eller tåg med dina föräldrar
och om du bor hos dina föräldrar
då kan ni fråga Försäkringskassan 
om ni kan få pengar så att dina föräldrar kan köpa 
en bil. 
Detta kallas bilstöd.

Bilaga 1
Text 2



LSS. Dina rättigheter
Alla människor har lika rättigheter. 
Det betyder att alla människor är lika viktiga 
och att vi alla måste behandla varandra med 
respekt. 

Lagen om särskilt stöd finns för att hjälpa dig som 
behöver extra stöd och hjälp. 
Om kommunen har bestämt att du ska få stöd 
enligt LSS då kan du få hjälp med saker. 

Till exempel kan du få: 

Du kan få en kontaktperson. 
Kontaktpersonen är en kompis 
som du kan umgås med. 
Ni kan till exempel fika, prata eller gå på bio. 
Det ska vara en person som du trivs med. 
Om du inte trivs med din kontaktperson 
kan du få en ny.

Du kan få en god man som hjälper dig 
med dina pengar. 
Om du tycker du att det är svårt att räkna pengar 
och att veta hur länge de räcker. 
Då kan din gode man hjälpa dig.

Bilaga 1
Text 3



Daglig verksamhet ingår i LSS. Du kan vara 
i en daglig verksamhet när du har gått färdigt 
särskolan och särvux. Där kan du jobba med 
något du tycker är roligt.

Du har rätt att få hjälp av en person som förstår 
hur det är att ha en utvecklingsstörning. Till 
exempel en kurator som du kan prata med. Eller 
en sjukgymnast som kan hjälpa dig att träna 
kroppen. Eller en logoped som kan hjälpa dig om 
du har svårt att prata.

Du har rätt till en ledsagare som kan följa med 
dig när du vill göra något utanför din bostad. 
Ledsagaren ska hjälpa dig med sådant som du 
tycker är svårt. 
Till exempel kan du ha en ledsagare med dig när 
du går på en konsert. 
Du kan också ha en ledsagare med dig när du 
ska gå till läkaren.

Bilaga 1
Text 3



Råd och stöd
Om du har en utvecklingsstörning kan 
du få extra råd och stöd från experter. 
Experter är personer som jobbar med 
olika saker. 
Logoped, dietist, arbetsterapeut och 
kurator är exempel på olika experter 
som kan hjälpa dig.

Logoped
Logopeden kan hjälpa dig om du har 
svårt att prata. 
Till exempel om du har svårt att säga 
olika ljud eller olika bokstäver.

Dietist
Dietisten kan tala om för dig vad du 
ska äta så att du mår bra. 
Till exempel om du har diabetes. 
Då är det viktigt att du äter mat som 
håller dig frisk.

Arbetsterapeut
Arbetsterapeuten kan ge dig 
hjälpmedel. 
Det kan till exempel vara en 
Handidator som hjälper dig 
att komma i tid.

Kurator, psykolog
Kuratorn eller en psykolog kan du 
prata med om du mår dåligt. 

Bilaga 1
Text 4

Foto föreställer kvinnlig logoped
som hjälper en annan kvinna att
tala genom att hålla hennes hand
och göra rörelser med munnen
samtidigt som hon håller en hand 
på kvinnans mage.

Foto föreställer en kvinnlig
dietist som håller upp frukter
och grönsaker på ett fat.

Foto föreställer 
en handdator

Foto föreställer en kvinna som samtalar
med en vuxen kvinna och en flicka. De sitter
mittemot varandra i ett rum.


