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Abstract  
This is a thesis on information design with a focus on text design. The purpose of 
this study is to gather knowledge about how information on the Easy-to-Read 
website, of the police, should be composed so that immigrants more easily will be 
able to read and understand the content. The goal of the study is to present a 
design proposal based on the knowledge that has been found through principles 
for readability, theoretical perspectives and literature, together with methods; 
readability analysis and interviews. The interviews were performed individually 
with the coordinator at polisen.se as well as four students from SFI (Swedish for 
immigrants). 
  
The study showed that the content on the website of the police is not adequately 
adapted to the needs of the target group. It also exhibited that the website's 
disposition is unclear, and that complicated terms are not explained. This makes 
the understandability worse for immigrants as their difficulties with reading 
mostly have to do with vocabulary, background knowledge and textual 
proficiency is culturally limited.  
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Abstrakt  
Detta är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot textdesign. 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur information på polisens lättlästa 
webbplats ska utformas för att nyanlända svenskar lättare ska kunna läsa och 
förstå innehållet. Målet med studien är att presentera ett gestaltningsförslag 
grundat på den kunskap som framkommit genom principer för lättläst, teoretiska 
perspektiv och litteratur, samt metoder; läsbarhetsanalys och intervjuer. 
Intervjuerna skedde individuellt och genomfördes med samordnaren på polisen.se 
samt fyra elever från sfi.  
 
Det framgick i studien att innehållet, på polisens lättlästa webbplats, inte är 
anpassat efter målgruppens behov. Det framkom bland annat att webbplatsens 
disposition är otydlig, och att komplicerade begrepp inte förklaras. Detta försvårar 
förståelsen för nyanlända svenskar då deras lässvårigheter framförallt har att göra 
med att deras ordförråd, bakgrundskunskaper och textkompetens, är kulturellt 
begränsade.   

Nyckelord 
Lättläst, Målgruppsanpassning, Myndighetstext, Nyanlända, Textdesign, 
Informationsdesign  
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till denna studie, samt syfte och 
frågeställning. Det redogörs även för val av målgrupp, avgränsningar och 
definition av begrepp.  

1.1 Bakgrund  
Ur Förvaltningslagen (1986: 223): ”Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig 
lättbegripligt”. 
 
Ur Verksförordningen (1995: 1322): ”se till att allmänhetens och andras 
kontakter med myndigheten underlättas genom en god service och tillgänglighet, 
genom information och genom ett klart och begripligt språk i myndigheternas 
skrivelser och beslut”. 
 
Ur Språklagen (SFS 2009: 600): ”Språket i offentlig förvaltning ska vara vårdat, 
enkelt och begripligt”. 
 
Det står i ett flertal lagar att alla har rätt att ta del av offentlig information och att 
den ska vara skriven i klarspråk, men det finns ingen lag om att myndighetstexter 
ska finnas tillgängliga på lättläst svenska. Detta gör att det finns grupper som 
exkluderas; människor med lässvårigheter. Tillgängligheten av lättläst 
samhällsinformation har ökat men det betyder inte att dessa myndigheter lyckas 
nå ut till alla som behöver lättläst. Det finns riktlinjer för lättläst som ska fungera 
för alla med lässvårigheter, dock är detta orimligt då inte alla har samma 
svårigheter. Många förväxlar lättläst med klarspråk. Enligt Rikstermbanken är 
klarspråk en text skriven med ett språk som är tydligt och begripligt för 
målgruppen (Terminologicentrum, 2014). Målgruppen för klarspråk är därför den 
stora allmänheten, vilket betyder att de som är i behov av klarspråk inte behöver 
ha några lässvårigheter.  
 
Det är både viktigt och vinstgivande att ha information som ett lands medborgare 
kan ta del av. Lundberg och Reichenberg har granskat resultat av undersökningar 
från USA, som visar att det kan handla om liv eller död (2008, s. 9). Förstår 
exempelvis inte passagerarna på ett flygplan hur de ska gå tillväga i en 
nödsituation kan de råka illa ut. Därför kan tillgänglig information, med stor 
sannolikhet, minska olycksstatistiken. Samtidigt har det en stor betydelse att 
budskap i information når fram till människor för annars kan de inte utnyttja sin 
rätt att vara en del av samhället. Då lättläst är ett relativt nytt ämne finns sådant 
som skulle kunna utvecklas. Forskningen inom området är begränsad och det 
finns med säkerhet ny kunskap att upptäcka. 
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1.1.1 Polisens lättlästa webbplats  
Polisens lättlästa webbplats skapades 2005. Detta genomfördes tillsammans med 
FUB (förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) och Centrum 
för lättläst (Giertta, 2015), en verksamhet med uppgift att tillgängliggöra texter på 
lättläst svenska, som i januari 2015 gick över till Myndigheten för tillgängliga 
medier. Från början var målgruppen lindrigt utvecklingsstörda men som det är nu 
ska den lättlästa webbplatsen fungera för alla med lässvårigheter. Detta framkom 
ur en telefonintervju med Louise Giertta, samordnare på polisen.se. Detta 
diskuteras vidare i avsnitt 4.2 Resultat av intervju.  
 
Polisens lättlästa webbplats ska alltså inkludera alla med lässvårigheter; 
dyslektiker, nyanlända svenskar, funktionsnedsatta, och så vidare (Giertta, 2015). 
Dessa grupper är sällan homogena. Det finns exempelvis nyanlända svenskar med 
dyslexi eller dyslektiker med ADHD, vilket också kan påverka läsförståelsen 
(Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 26). Polisens lättlästa sidor ska finnas som ett 
komplement till den ordinarie webbplatsen. Syftet är att människor med 
lässvårigheter ska kunna ta del av den viktigaste kontaktinformationen (Giertta, 
2015). Det är inte lätt att skriva en text som ska fungera för en så stor blandning 
av människor. Eftersom polisens lättlästa sidor skrevs för lindrigt 
utvecklingsstörda är de till viss del lättlästa, dock är inte innehållet helt anpassat 
efter allas specifika behov. Behoven för en person med lindrig 
utvecklingsstörning skiljer sig exempelvis från en med ett annat modersmål än 
svenska. Hos den lindrigt utvecklingsstörda är det till stor del det kognitiva som 
påverkar läsförmågan medan en nyanländ svensks svårigheter till stor del beror på 
tidigare erfarenheter. Problemen ligger på två vitt skilda håll och detta påvisar att 
polisens innehåll inte är anpassat för nyanlända svenskar, vilka är en grupp som 
även de behöver lättläst information.  

1.2 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur information på polisens lättlästa 
webbplats ska utformas för att nyanlända svenskar lättare ska kunna läsa och 
förstå innehållet. Målet med studien är att ta fram ett förbättringsförslag över hur 
man bäst ska skriva information för att kunna uppfylla syftet.   

1.3 Frågeställning 
På vilket sätt, utifrån principerna för lättläst, bör ett innehåll på en myndighets 
lättlästa webbplats utformas, för att informationen ska bli tillgänglig även för 
nyanlända svenskar? 
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1.3.1 Underfrågor 
• Vad är det som komplicerar läsningen för nyanlända svenskar? 
• Hur anpassas lättläst för webb? 
• Hur kan webbplatsens disposition främja förståelsen av innehållet? 
• Hur kan man öka läsvärdet för nyanlända svenskar, utan att påverka 

läsligheten och läsbarheten negativt? 

1.4 Avgränsningar 
Enligt internationella undersökningar utförda av PISA, IEA, PIRLS och IEAALS, 
har det framgått att människor med invandrarbakgrund är den mest 
överrepresenterade gruppen bland lässvaga människor (Lundberg & Reichenberg, 
2008, s. 25). Detta är en anledning till att studien har avgränsats till nyanlända 
svenskar. För vidare diskussion se avsnitt 1.5 Målgrupp. 

Det finns tjugo länkar på polisens lättlästa startsida. Dessa länkar navigerar 
läsaren vidare till nya sidor med ytterligare länkar. Detta resulterar i en webbplats 
bestående av en mängd lättlästa sidor. Stora delar av webbplatsen analyseras och 
finns som grund för denna studie, dock kommer nya gestaltningsförslag enbart att 
skapas utifrån två av dem.  
 

• Välkommen till polisens lättlästa sidor (Startsida) 
• Anmäl brott till polisen 

 
Anledningen till att det blev de här två sidorna är att startsidan är den första sidan 
besökarna uppmärksammar. Om de inte förstår informationen som står på 
startsidan eller om den generellt inte tilltalar dem, finns en chans att de stänger ner 
webbplatsen. Anmäl brott till polisen valdes eftersom det är en viktig webbsida 
som målgruppen behöver förstå. Som de nuvarande webbsidorna nu är utformade 
finns det potential till förbättring (se Bilaga 1). Fokus i denna studie ligger på 
texten och hur den bör skrivas för att målgruppen ska förstå.  

1.5 Målgrupp  
Studiens målgrupp är, som tidigare nämnts, nyanlända svenskar. Nyanlända 
svenskar är en grupp som är relativt svår att definiera, speciellt eftersom det är 
svårt att avgöra vilka som ingår i gruppen – för hur länge räknas en person som 
nyanländ? Enligt Migrationsverket är det inte deras uppdrag att definiera 
kulturellt formade begrepp som ”nyanlända svenskar” (Migrationsverket, 2015). 
För att målgruppen ska bli tydliggjord räknas nyanlända, i detta arbete, som 
läsvana invandrare med en tidigare grundskole- och/eller gymnasieutbildning. För 
denna målgrupp är det svenska språket nytt, dock har de tidigare erfarenhet av 
läsning.  
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1.6 Definition av begrepp  
I Följande avsnitt definieras för studien viktiga begrepp.  

1.6.1 Läslighet, läsbarhet och läsvärde 
Läslighet, läsbarhet och läsvärde är tre centrala begrepp inom textdesign. För 
många låter de likadana och det kan vara svårt att skilja dem åt. Här nedan följer 
en förklaring för att det tydligt ska framgå vad som menas när de framöver nämns 
i rapporten. 

Läslighet  
Läslighet grundas på en texts typografi och layout. Det är inte innehåll som 
påverkar läsligheten, utan det är textens yttre (Pettersson, 2003a, s. 392). För att 
en text ska få en hög läslighet bör textens sändare undvika ovanliga samt för små 
och stora teckensnitt. Teckengraden behöver därför anpassas utifrån kontexten 
(Pettersson, 2002, s. 48). Förutom teckensnitt och teckengrad kan även 
ordmellanrum, gemena och versala bokstäver, radlängder, radavstånd och den 
tekniska kvaliteten, exempelvis färgkontraster, påverka textens läslighet 
(Pettersson, 2003a, s. 393-394).  

Läsbarhet 
Läsbarhet har att göra med läsarens förmåga att förstå text och bild. Till skillnad 
från läslighet grundas en texts läsbarhet på innehållet. Det är inte enbart ämne, 
stavning, grammatik och syntax som påverkar läsbarheten. Ordval, uttryck, 
symboler och bilder är element som är avgörande för förståelsen av innehållet. 
Vet skribenten vilka intressen och behov målgruppen har kan innehållet anpassas 
efter dem (Pettersson, 2002, s. 50).   
 
En text med hög läsbarhet är enkel och saknar onödiga ord, bilder och övriga 
element. Text och rubriker är konsekventa och budskapet framgår tydligt. 
Inkonsekvent innehåll skapar förvirring bland läsarna, vilket bidrar till en låg 
läsbarhet (ibid.). 

Läsvärde  
Läsvärdet är läsarens personliga bedömning av innehållet och kan skilja på sig 
från person till person. För att innehållet ska bli läsvärt är det viktigt att ha 
målgruppen i åtanke och skriva en text som tilltalar dem (ibid., s. 81). 

1.6.2 Läsbarhetsindex  
Läsbarhetsindex (LIX) är ett verktyg för att få en uppfattning om en texts 
svårighetsgrad. Detta görs genom att addera summan av meningsmedellängden i 
ord och antal långord i procent (Melin, 2004, s. 74).  
 
 



 12 

 

Det finns de som är kritiska gentemot LIX. Detta med anledning av att ett kort ord 
ändå kan vara ovanligt. Dessutom är det inget verktyg som tar hänsyn till läsarens 
förutsättningar, LIX utgår ifrån ord och meningar, inte innehållet (Lundberg & 
Reichenberg, 2008, s. 39 & 50).  

Fig.1: Formeln för att räkna ut lix.  
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2. Aktuellt kunskapsläge  

I avsnittet presenteras den litteratur och de artiklar som används i denna studie. 
Litteraturen har bidragit med data för hur en lättläst text bör utformas, hur 
målgruppen fungerar och vilka teckensnitt som fungerar bäst för en lättläst text, 
med mera. 

2.1 Lättläst 
Lättläst är ett hjälpmedel för människor med lässvårigheter (Falk, 2003, s. 9). Det 
finns riktlinjer att följa men inga tydliga regler kring hur en lättläst text ska 
skrivas. På grund av den begränsade forskningen om ämnet kan dessa riktlinjer se 
olika ut beroende på källa. Jag kommer bland annat att utgå ifrån Sundin, 
Reichenberg och Lundbergs perspektiv på lättläst. Deras beskrivningar av hur en 
lättläst text bör vara är inte identiska, men det finns flera sammanfallande punkter.  

2.1.1 Målgruppen i fokus 
Det är relevant att veta textens målgrupp. Skribenten behöver information för att 
få en inblick i vem de är och utifrån det förstå deras behov (Sundin, 2007, s. 86). 
Det finns mycket som kan påverka hur målgruppen uppfattar texten; deras 
läsvana, ett annat förstaspråk än svenska, motivationsnivå, inställning till ämne, 
och så vidare (ibid.). Därför är det av stor vikt att planera, utforma och organisera 
innehållet med den tänkta målgruppen i fokus (Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 
8).  

2.1.2 Skriv kort 
En lättläst text är inte lång (ibid.). Det är enbart den viktigaste informationen som 
ska finnas med i texten. Dock kan en lättläst text bli längre då det kan finnas ett 
behov av längre förklaringar (Sundin, 2007, s. 97 & 146).  

2.1.3 Använd aktiv verbform 
Att skriva i passiv form, exempelvis undvikas, kan komplicera förståelsen hos 
människor med lässvårigheter då läsaren inte vet vem som gör vad i texten. Att 
istället använda aktiv verbform förtydligar detta; du undviker (ibid., s. 111). 

2.1.4 Skriv konkret  
Att skriva konkret innebär att skribenten ska undvika abstrakta formuleringar och 
begrepp. Konkreta texter är stundom längre än abstrakta, men det gör att läsaren 
behöver tolka texten, vilket de inte alltid är kapabla till (ibid., s. 112). Lundberg 
och Reichenberg har som åsikt att flera långa och abstrakta substantiv bidrar till 
att texten blir komplicerad. De menar, så som Sundin, att det krävs ett omfattande 
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tankearbete hos läsare för att de ska kunna förstå, vilket gör läsaren oengagerad 
(Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 52).    

2.1.5 Välj enkla ord  
Att undvika främmande ord, likt facktermer och förkortningar, kan bidra till att 
läsbarheten ökar (Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 8; Sundin, 2007, s. 147).  

2.1.6 Röd tråd  
En lättläst text behöver ha kausalitet, det vill säga tydliga orsakssamband. Det är 
textens meningar och stycken som ska leda läsaren genom innehållet utan besvär 
(Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 64). Utöver detta ska det finnas en tydlig 
struktur som visar orsak och verkan, korta tydliga stycken och upprepning av ord 
(Sundin, 2007, s. 147). Lundberg och Reichenberg menar även att många lättlästa 
texter ska ha ett personligt tilltal, det vill säga, en författarröst (Lundberg & 
Reichenberg, 2008, s. 8). Detta görs genom att exempelvis använda personliga 
pronomen så som jag, du och vi. Annika Nietzio et al., rekommenderar att 
upprepa en nominalfras istället för att använda personligt pronomen: jag, du hon, 
han, vi, ni, och så vidare (2013, s. 346). Även detta ska, enligt dem, hjälpa läsaren 
att förstå vem som gör vad. Detta kan bidra till att meningarna innehåller fler och 
längre ord, vilket enligt LIX hade betraktats som svårt (ibid.).  
 
En lättläst text bör även innehålla omväxlande långa och korta meningar, samt 
flera praktiska exempel. Däremot bör långa substantiv undvikas (Lundberg & 
Reichenberg, 2008, s. 8). Vad som räknas som långt substantiv framgår dock inte. 
Enligt LIX räknas ett ord som långt såvida det innehåller sju eller fler tecken 
(Hellspong, 2001, s. 88). Att använda informativa rubriker hjälper läsaren att 
orientera sig igenom texten och gör det möjligt att snabbt hitta specifik 
information som är relevant för läsaren (Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 64) 
 
Det är inte enbart ord och fraser som påverkar en text svårighetsgrad. Även 
nummer, förkortningar och specialtecken, påverkar en texts lättlästhet (Nietzio et 
al., 2013, s. 347). Av den anledningen bör nummer skrivas i siffror och inte som 
ord. Procentsatser bör undvikas då höga siffror är svåra att förstå. Även romerska 
siffror bör undvikas då inte alla vet hur de ska tolkas (ibid.). Förutom reglerna 
kring nummer, menar Nietzio et al., att skribenten bör, när det är möjligt, avhålla 
sig från förkortningar som ”e.g.” samt initialer och specialtecken. Det går dock 
inte att förlita sig helt på dessa regler, eftersom detta är faktorer som påverkas 
beroende på språk (ibid.).  
 
Det är viktigt att textens budskap framgår tydligt. I en text, som ska framstå som 
lättläst, ska den viktigaste informationen därför stå överst (Sundin, 2007, s. 99-
102). Informativa rubriker och underrubriker kan lyfta fram budskapet och få det 
mer påtagligt. Dessa rubriker ska innehålla så pass mycket information att det 
framgår vad som nämns i kommande avsnitt (ibid.). Det är nödvändigt att 
meningarna är lättlästa. De ska vara korta men det bör finnas en läsrytm, annars 
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blir läsningen hackig (ibid., s. 130-131). Det finns fler sätt att forma lättlästa 
meningar, andra exempel är att vid en del tillfällen enbart skriva huvudsatser, 
samt att placera verbet långt fram i meningsföljden (ibid., s.147). 
 
Sundin anser även att textens form kan hjälpa till att lyfta fram texten. Detta 
genom att utforma en enkel layout med mycket luft. Även bilder, frasanpassat 
radfall och val av teckensnitt, teckengrad och kontrast, kan underlätta läsningen 
och öka textens läslighet (ibid.).     

2.2 Kritik mot lättläst  
Det finns människor som kritiserar lättlästa texter. I Lättläst – så funkar det 
intervjuas läsprofessorn Mats Myrberg om den kritik han riktar gentemot lättläst 
(Sundin, 2007, s. 219). Han tycker att det är viktigt med lättläst information men 
att mycket av innehållet försvinner. Utan exempelvis metaforer blir det svårare för 
läsaren att skapa bilder under läsningen (ibid.). Metaforer är dock något som bör 
undvikas om riktlinjerna för lättläst ska följas. Myrberg menar att det mesta är 
metaforer och utan dem finns det inte mycket kvar att skriva (ibid., s. 223).     
 
En annan stor fråga är huruvida texter bör förenklas för nyanlända svenskar eller 
inte. Enligt Lundberg och Reichenberg är forskare inom området oeniga. De som 
är emot lättlästa texter för nyanlända, anser att det finns en risk att inlärningen av 
det nya språket fördröjs. De menar att det förenklade ordförrådet, samt den 
grammatik som erbjuds läsaren, leder till att de inte möter den ”språkliga 
verkligheten” (Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 25).    

2.3 Andraspråksinlärning  
Ett andraspråk är ett språk som talas utöver modersmålet (Mitchell & Myles, 
2004, s. 5). Beroende på bakgrund är det olika svårt att lära sig ett nytt språk. 
Enligt Mitchell och Myles har observationer visat att de som försöker lära sig ett 
andra språk influeras av det språk de redan kan. När en svensk ska svara på hur 
gammal hen är svarar personen jag är tolv år, men på exempelvis franska svarar 
fransmännen J’ai douze ans, vilket betyder jag har tolv år (ibid., s. 19). Detta kan 
komma att komplicera inlärningen om en andraspråksinlärare översätter en 
mening rakt av.   
 
Inom språkpsykologin finns det teorier som påstår att den inlärningsmekanism 
som är tillgänglig för yngre barn, när de ska lära sig ett språk, delvis upphör att 
fungera när de blir äldre (Mitchell & Myles, 2004, s. 19). Detta oavsett hur 
mycket de anstränger sig. Anledningen till detta sägs vara att vanorna från ett 
första språk är djupt rotade och är svåra att förändra (ibid.). Därför är det svårare 
för äldre nyanlända svenskar att lära sig ett andra språk. Ingegerd Enström och 
Margareta Holmegaard skriver i boken Svenska som andraspråk – Mera om 
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språket och inlärningen, att äldre andraspråkselever innehar ett större ord- och 
begreppsförråd än barn, när det kommer till deras första språk (Enström & 
Holmegaard, 1993, s. 166-167). Dessa kunskaper behöver dock inte bidra till att 
inlärningen av ett nytt språk underlättas eftersom det kan ha att göra med två vitt 
skilda kulturer. Utan samma kulturella referensramar är det inte lika lätt att bygga 
upp det vokabulär och omvärldskunskap som är nödvändig för att kunna läsa. Det 
kan handla om begrepp som förklarar företeelser de inte varit med om tidigare. 
Det är därför mindre komplicerat att lära sig ett nytt språk då det finns kulturella 
likheter mellan länderna (ibid.).  
 
Att lära sig ett andra språk är särskilt svårt för inlärningen då det kommer till att 
lära sig nya distinktioner. Ett exempel som Enström och Holmegaard tar upp är 
det engelska ordet think. Think är ett ord med tre olika betydelser: tycka, tänka 
och tro. Det är enklare för en person att lära sig tre olika begrepp för samma ord 
än för en person som ska lära sig tre nya ord på det nya språket, och veta vilket 
ord som ska användas i vilken kontext (Enström & Holmegaard, 1993, s. 169). 
För det är just ordförståelse och meningsuppbyggnader som är det stora problemet 
för personer med invandrarbakgrund (Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 25). 
 
Enligt Lars Melin är det vanligtvis inte den kognitiva förmågan som försvårar 
läsningen för nyanlända svenskar. Det är, som tidigare nämnts, deras bristande 
ordförråd, bakgrundskunskaper och textkompetens som komplicerar, eftersom 
dessa kunskaper är kulturellt begränsade (2003, s. 3). Den språkstrukturella 
förmågan är outvecklad. Detta innebär att nyanlända har svårt med syntaktiska 
konstruktioner (ibid., s. 2), det vill säga, att sätta ihop fraser och meningar (Dahl 
& Teleman, 2015). Lundberg och Reichenberg uttrycker sig på liknande sätt, de 
menar att det är ordförståelsen och möjligtvis meningsuppbyggnaden som är den 
stora problematiken för nyanlända. Även ordspråk och metaforer anses 
komplicera läsförståelsen (2008, s. 25).  
 
Dessa teorier bidrar till en insikt i hur målgruppen fungerar. Det är målgruppen 
som står i fokus och det är de som gestaltningen ska formas efter, därför är det 
viktigt att förstå vilka hinder de möter och försöka undvika dessa svårigheter i 
utformningen av artefakten. Att kulturella skillnader påverkar förståelsen är en 
grund till att det är svårt att läsa ett andra språk. Skribenten behöver förstå att det 
existerar ett flertal begrepp som målgruppen aldrig stött på tidigare och därför bör 
det förekomma förklaringar, antingen i texten eller på sidan om. Att deras 
ordförråd inte ser likadant ut och att de influeras av modersmålet till den grad att 
direkta översättningar av meningar inte går att utföra, visar att meningarna bör 
vara enkla för att målgruppen ska kunna tolka vad dessa översättningar uttrycker.    
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2.4 Lättläst webbinnehåll 
I forskningsartikeln Towards Techniques for Easy-to-Read Web Content, 
presenteras en studie som jämför olika tillvägagångssätt för att kunna kontrollera 
att webbinnehållet är förståeligt. Utmaningen i studien är att flera av de nämnda 
riktlinjerna för lättläst inte fungerar på alla språk (Nietzio et al., 2013, s. 343).  
 
Lättläst webbinnehåll innebär att språket är lättläst samt att strukturen och 
formgivningen stödjer sökandet, förståelsen och användningen av informationen 
(ibid., s. 344). Målet med de lättlästa riktlinjerna för webbinnehåll är att nå ut med 
information till en stor mängd människor, och för att innehållet ska bli lättläst 
behöver skribenten ha tre riktlinjer i åtanke (ibid.).  

2.4.1 Tydlig 
Den visuella presentationen behöver vara tydlig. Detta kräver att exempelvis 
teckenstorlek och färgval anpassas efter de lättlästa riktlinjerna (Nietzio et al., 
2013, s. 344).   

2.4.2 Praktiskt genomförbar 
Navigeringen och interaktionen med webbplatsen ska vara lätt att förstå, det vill 
säga, det ska finnas tid för läsning och det ska inte finnas några onödiga 
distraktioner (ibid.).  

2.4.3 Begriplig 
Innehållet ska vara skrivet på ett språk anpassat efter målgruppen och deras behov 
(ibid.).  
 
När det kommer till lässvårigheter behöver det inte alltid, som tidigare framhållits, 
handla om läsarens kognitiva förmåga, istället kan det vara webbinnehållet och 
interaktionen med webbinnehållet som komplicerar (ibid., s. 343). Det finns stora 
likheter mellan riktlinjerna för lättläst och riktlinjerna som beskrivs i artikeln 
skriven av Nietzio et al. (2013). Dock är inriktningen på webb den avgörande 
skillnaden, vilket är relevant i min studie.  

2.5 Användarbeteende på webben 
Det är inte enbart texten som behöver göras lättläst för att läsaren ska kunna hitta 
och förstå innehållet. Enligt Sundin behöver webbplatsens struktur vara tydlig och 
lättnavigerad. Navigationen kan underlättas med hjälp av så kallade breadcrumb-
länkar, på svenska brödsmulor (Sundin, 2007, s. 150). Dessa kommunicerar med 
besökarna och berättar vart i hierarkin och vilken sida på webbplatsens de 
befinner sig (Thurow & Musica, 2009, s. 83). Enligt De Léon och Holsanova 
väljer läsarna de alternativ som är minst kognitivt krävande (1997, s. 4). Under en 
utprovning de genomförde visade det sig att deltagarna ansåg metoden att klicka 
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sig tillbaka via bakåt-knappen, som det enklaste sättet att navigera sig tillbaka till 
en tidigare webbsida. Att återhitta sidan i en historikförteckning ansågs däremot 
svårare (ibid.).  
 
Länkar som ska hjälpa besökaren att navigera rätt behöver vara innehållsrika och 
tilltala läsaren. Är länkarna lockande kan det leda till att läsaren vill veta mer och 
väljer att klicka på den. Dock ska länknamnet vara trovärdigt och inte 
missledande. Detta menar Holsanova, Holmqvist och Holmberg (2008, s. 164). 
Även Sundin menar att länkar i ett lättläst innehåll, behöver vara tydligt 
formulerade (2007, s. 151). Redan innan läsaren klickar på länken ska det framgå 
vad för information som döljer sig bakom. Därför bör länkar likt ”läs mer” 
undvikas och ersättas av vad läsaren får läsa mer om (ibid.). Under De Léon och 
Holsanovas utprovning framgick det att besökare av en webbplats föredrar synliga 
och tillgängliga alternativ. De grafiska elementen fick deltagarna att interagera 
med webbplatsen. De klickade på ikoner och bilder i ett försök att finna nya 
länkar (1997, s. 3).  
 
En av färgens främsta uppgifter kan vara att ange kategorier i information (Ware, 
2008, s. 77). Att använda färgkoder i gestaltningen kan underlätta för målgruppen 
då det kommer till att hitta länkar som navigerar besökarna vidare till 
underliggande webbsidor. Dock menar Ware att det i utformningen av 
färgkoderna, är viktigt att de ska ha en visuell tydlighet som stödjer sökandet och 
lärbarheten, för att besökarna ska förstå färgernas betydelser (ibid.).      
 
Att förstå hur användarna agerar då de navigerar på en webbplats samt hur de 
interagerar med länkar och andra element, bidrar till att detta finns i åtanke då 
gestaltningsförslaget ska utformas. Kan inte målgruppen orientera sig på 
webbplatsen kommer de inte att hitta den viktiga informationen.  

2.6 Läsbarhet hos teckensnitt 
The Readability of Typefaces and the Subsequent Mood or Emotion Created in the 
Reader, är en studie genomförd av Gump (2001). Studiens syfte var att testa hur 
teckensnitt påverkar texters läslighet samt vilken inverkan det har på läsarens 
humör (ibid., s. 270). I studien testades tio olika teckensnitt; Arial, Cooper Light, 
Monospaced, Bernhard Modern, Square 721, Times New Roman, Courier New, 
Alternate Gothic 2, Engravers’ Gothic och Stymie. Det visade sig att Arial, en 
sans serif, är det teckensnitt som är mest lättläst. Detta svarade 98,8 procent av de 
84 tillfrågade (ibid., s. 271). Val av teckensnitt är viktigt då det påverkar textens 
läslighet. Att det har genomförts tester som visar vilken typ som är mest lättläst 
gör denna artikel relevant för denna studie.  
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2.7 Källkritik  
En stor del av kapitel 2.1 Lättläst, grundar sig på boken Lättläst, så funkar det 
(Sundin, 2007). Eftersom Sundin inte är en forskare inom området lättläst kan det 
diskuteras hur tillförlitlig denna information är. Dock har stora delar av dessa 
fakta kompletterats med källor skrivna av professorer och forskare inom ämnet.   
 
Svenska som andraspråk är en lärobok där flera författare har skrivit varsitt 
kapitel. Dock har referenserna enbart kommit från kapitlet Ordförråd och 
ordinlärning (Enström & Holmegaard, 1993), skrivet av två forskare inom 
området andraspråksinlärning.  
 
Även riktlinjerna som omnämns I forskningsartikeln Towards Techniques for 
Easy-to-Read Web Content ska ses med en kritisk blick. Nietzio et al. skriver 
själva att de fått ta emot kritik på grund av att det inte ingick människor med 
lässvårigheter i deras utprovning. De kunde inte delta då tekniken var för komplex 
(2013, s. 345). Därför kan de inte med säkerhet veta hur väl riktlinjerna uppnår 
sitt syfte. Forskarna har även utgått från texter skrivna på ett annat språk, vilket 
gör det svårt att förstå hur väl resultatet går att applicera på det svenska språket.  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras och redogörs för de metoder som har använts i studien 
– textanalys och kvalitativa intervjuer. Dessa metoder har valts som stöd för att 
finna svaret på forskningsfrågan, samt underfrågorna; Vad är det som 
komplicerar läsningen för nyanlända svenskar? Och hur kan man öka läsvärdet 
för nyanlända svenskar, utan att påverka läsligheten och läsbarheten negativt? 

3.1 Textanalys 
För att få kunskap om vad det är som brister på polisens lättlästa webbplats har en 
textanalys genomförts. Eftersom det är viktigt att målgruppen förstår och kan läsa 
innehållet valde jag att göra en läsbarhetsanalys.  
 
Enligt Lennart Hellspong är brukstexter något vanligt och betydelsefullt, och 
därför är det nödvändigt att granska dessa för att få vetskap om hur de fungerar 
för målgruppen (2001, s. 13). Informationen på polisens webbplats ska bidra till 
att Sveriges medborgare exempelvis vet vad ett brott är och hur de ska gå till väga 
för att polisanmäla detta. Förstår de flesta inte informationen kan det få 
konsekvenser. Därför är textanalys en bra metod för att ta reda på vad som 
komplicerar läsningen för en viss grupp.      
 
För att analysera en brukstext krävs ett särskilt syfte (ibid., s. 14). Då syftet med 
denna studie är att få kunskap om hur polisens webbplats bör utformas för att 
innehållet ska tillgängliggöras för målgruppen, var läsbarhetsanalysen ett bra 
alternativ. Webbplatsen har analyserats i sin helhet, men mer specifikt har fokus 
legat på startsidan, Anmäl brott till polisen, stöd efter ett brott, Det här gör 
polisen och Polisen följer lagar.  

3.1.1 Läsbarhetsanalys 
Enligt Hellspong grundas läsbarhet på hur väl det är går att använda brukstexten 
för ett visst syfte (2001, s. 85). Läsbarhet är ett begrepp som står i fokus i denna 
studie då en text som inte är läsbar inte går att förstå. Läsbarhetsanalysen 
analyserar dock inte enbart läsbarheten, fokus läggs även på textens läslighet och 
lättlästhet (ibid.). Kunskapen om dessa delar kan bidra till möjligheter att 
upptäcka faktorer som komplicerar läsningen hos nyanlända svenskar. 
 
För att genomföra en läsbarhetsanalys är det nödvändigt att besvara ett visst antal 
frågor. Dessa frågor är indelade under fem olika rubriker:  

Lässituationen 
Lässituationen innefattar frågor som fastställer hur texten används. Det kan ha att 
göra med målgruppen och deras förkunskaper, läsmål, omständigheter och 
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lässtrategier, med andra ord sådant som kan påverka läsningen (Hellspong, 2001, 
s. 87). 

Textens grafiska form 
Textens grafiska form har att göra med textens yttre, detta berör såväl läslighet 
som läsbarhet. Här framgår det om det förekommer stavfel eller interpunktioner 
som stör läsningen, huruvida teckengraden, textstycken och radlängd är 
tillräckliga, samt om det finns bilder som lättar upp och stödjer innehållet (ibid.).    

Textens språk 
Textens språk tar upp frågor som har att göra med målgruppens språkbehärskning; 
om det finns svåra eller långa ord i texten, facktermer och andra okända begrepp, 
men även textens svårighetsgrad, hur texten hänger ihop, med mera (ibid., s. 87-
88).  

Textens innehåll 
Under rubriken textens innehåll får skribenten reflektera huruvida innehållet är 
anpassat för målgruppen eller inte; om de behärskar ämnet, mängden text, 
innehållsstrukturen, och så vidare (ibid., 88-89). 

Textens sociala funktion 
Textens sociala funktion påvisar vilken social kompetens texten kräver; om det 
finns en social ram som målgruppen känner igen, och om den finns anvisningar 
som förklarar hur läsarna ska använda sig av textinnehållet (ibid., s, 89). 
Analyseras texten med alla metodens delar framkommer en relativ tydlig 
översiktsbild av vad som fungerar bättre och sämre.  

3.2 Intervju 
 
En kvalitativ intervju går att anpassa efter kontexten. Denna metod är flexibel och 
det finns chans att ändra ett upplägg mitt under en intervju. Är en intervjufråga 
oklar eller illa formulerad finns det möjlighet att ändra på den (Holme & Solvang, 
1997, s. 80). Den kvalitativa intervjun är den intervjuform där intervjuaren har 
minst styrning över respondenterna, målet med intervjun är istället att få dem att 
påverka samtalets utveckling. Däremot är det viktigt att se till att få de svar man 
behöver (ibid., s. 99). I en kvantitativ intervju däremot, får alla deltagare samma 
instruktioner. Dessa instruktioner kan dock uppfattas olika hos olika personer. 
Den kvantitativa metoden innefattar för det mesta tabeller och siffror (ibid., s. 99 
& 149). 
   
Den kvalitativa intervjuformen var den mest lämpade metoden för denna studie. 
Målet med intervjuerna var att få djupare förståelse för polisens lättlästa 
webbplats samt målgruppens förhållande till den. Av den anledningen 
genomfördes fem intervjuer, en telefonintervju med polisens kommunikatör, och 
fyra intervjuer med elever från sfi. 
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3.2.1 Telefonintervju 
I studien har en telefonintervju med Louise Giertta gjorts. Giertta är samordnare 
hos polisen och en av tre som är ansvariga för de lättlästa sidorna. Beslutet att 
intervjua polisens kommunikatör togs med syfte att få mer bakgrundsinformation 
om den nuvarande webbplatsen. Eftersom Giertta är en av tre ansvariga har hon 
mer kunskap om de lättlästa sidorna än andra kommunikatörer.     
 
Det resulterade i en telefonintervju eftersom Giertta inte hade möjlighet att träffas. 
Att intervjua en person utan att kunna se respondenten kan bli svårt då det inte 
alltid är lätt att få samtalet att rulla på (Gillham, 2008, s. 143-144). För vidare 
diskussion om nackdelarna med en telefonintervju, läs 3.4 Metodkritik. Den stora 
likheten mellan en telefonintervju och en intervju öga mot öga, är att intervjuaren 
talar direkt med respondenten. Detta gör att missförstånd kan redas ut direkt, och 
att intervjupersonen kan få ledtrådar utifrån respondentens tonläge. Människor 
har, enligt Gillham, svårare att prata än att skriva. Han menar att människor 
upplever skrivandet som mer ansträngande än att tala (ibid., s. 143). Detta 
behöver inte stämma, då det finns människor med telefonskräck. För dessa 
människor är det mer ansträngande att tala i telefon med en främling än att 
skriftligt besvara frågor. Gillham menar även att en telefonintervju, till skillnad 
från en ordinarie intervju, går att genomföra vart som helst i världen (ibid.). 
Giertta hade inte möjlighet att träffas och då var en telefonintervju ett alternativ 
att föredra.   

3.2.2 Intervju med elever från sfi 
För att få inblick i hur målgruppen upplever den lättlästa webbplatsen, 
genomfördes fyra individuella intervjuer med fyra slumpmässigt utvalda elever 
som studerar kurs C på sfi. På sfi finns olika studievägar att följa; ”Studieväg 1”, 
”Studieväg 2” och ”Studieväg 3”. Varje studieväg innefattar två kurser (se fig. 2). 
Det är elevens förkunskaper och förutsättningar som avgör vilken studieväg 
personen ifråga bör ta (Sfi, 2015). Studieväg 1 är för elever som gått i skolan en 
kortare tid samt analfabeter. Studieväg 2 är för elever som har gått i grund- eller 
gymnasieskola tidigare, och studieväg 3 är för elever som har en högskole- eller 
universitetsutbildning (ibid.).  
 
Eleverna som intervjuades för denna studie går Studieväg 2. De började för 
mellan tre till sex månader sedan. Anledningen till att de utvalda var elever från 
C-kursen är för att de har läsvana. Hade intervjuerna genomförts med elever från 
A-kursen hade det funnits en risk att eleverna inte kunnat läsa. Detta hade 
komplicerat intervjun eftersom läsning är en stor del av denna studie. Eleverna, 
hädanefter benämnda som respondenterna, behöver kunna läsa, även om de inte 
läser svenska flytande.                                                 
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Valet att intervjua fyra elever 
fattades av den anledningen att fler 
elever skulle ta upp för mycket av 
studiens tid. Hade dock inte de 
genomförda intervjuerna blivit 
grundligt utförda, eller om 
informationen som framkom inte 
varit tillräcklig, hade det funnits 
behov av fler. 
 
De fyra respondenterna fick läsa 
texten Anmäl brott till polisen, från 
den lättlästa webbplatsen och efteråt 
besvara ett visst antal frågor. 
Frågorna de besvarade hade att göra 
med webbsidans läslighet, läsbarhet 
och läsvärde. För att få så djupa svar som möjligt var tanken att undvika ja- och 
nej-frågor. Enligt Trost är de kvalitativa intervjufrågorna enkla och raka, och leder 
till mer innehållsrika svar (1993, s. 7). Den viktiga frågan var varför? – varför de 
tycker som de gör. Med anledning av att respondenterna är nybörjare på det 
svenska språket försökte frågorna anpassas efter dem. Därför förbereddes 
alternativa formuleringar på frågorna och hur de kunde ställas på engelska. Ibland 
hade respondenterna svårt att förstå en fråga. För att bli försäkrad om att de 
verkligen förstod vad de svarade på, upprepades därför svaret och respondenterna 
fick bekräfta om det var korrekt uppfattat. Detta resulterade i att intervjun inte 
blev djupgående på samma sätt som förväntat.    
 
Intervjuerna spelades in med en diktafon för att garantera att inget svar skulle 
missuppfattas. Respondenten kan anse det obehagligt att bli inspelad och därför 
försäkrades de att det enbart var som stöd till transkriberingen som genomfördes 
efter intervjun.   

3.3 Etiska ställningstaganden 
I och med valet av dessa metoder har en del etiska ställningstaganden gjorts. 
Genom en samtyckesblankett, som har skickats ut till de inblandade, har de fått 
upplysningar kring bland annat bakgrund och syfte med examensarbetet. De har 
informerats om deras rätt att avbryta intervjun när de vill, samt att studien ska 
publiceras i en offentlig databas. Eftersom intervjun ska publiceras offentligt är 
det viktigt att respondenterna är införstådda med att de har rätt till anonymitet om 
de vill skydda sin integritet. Sfi-eleverna kommer att betecknas som anonyma för 
att skydda deras integritet samtidigt som deras namn inte är av vikt för denna 
studie.  
 

Fig. 2: På sfi finns tre studievägar, alla vägar innefattar 
två kurser.   
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Det är viktigt att få ett medgivande till intervjun av de tillfrågade. En oförberedd 
telefonintervju, kan enligt Gillham ses som ett intrång i den personliga 
integriteten då de inte har möjlighet till samtycke. Detta kan leda till att de inte vet 
sina rättigheter och att de kan tacka nej (2008, s. 142). För att bli försäkrad om att 
sfi-eleverna förstod vad de gav sig in på, mejlades samtyckesblanketten till deras 
lärare i förväg, som sedan gick igenom dokumentet och samlade in deltagarnas 
underskrifter.  

3.4 Metodkritik 
Även om mycket har kommit fram från de olika metoderna, finns det sådant som 
skulle kunnat ha gjorts annorlunda. I Metoder för brukstextanalys, skriver 
Hellspong att svaren i analysen är antaganden för hur skribenten tror att läsarna 
mottar texten (2001, s. 86). Detta är alltså utifrån skribentens kompetens, inget är 
bevisat och det går inte att fastställa att något är rätt eller fel. Däremot har 
punkterna besvarats grundligt då målet med analysen är att resultatet ska ge en 
helhetsbild som visar hur väl polisens webbplats fungerar. En del svar har även 
fått viss bekräftelse efter att ha intervjuat fyra elever från sfi, det går att läsa mer 
om detta i avsnitt 4. Resultat.   
 
Det finns även kritik mot telefonintervju som metod. Nackdelen med en 
telefonintervju är att intervjupersonen inte kan se respondenten direkt (Gillham, 
2008, s. 143-144). Risken med att inte kunna se respondenten är att det blir svårt 
att hålla igång samtalet. De har enbart den muntliga konversationen att förlita sig 
på vilket kräver mer koncentration jämfört med en vanlig intervju (ibid.). Då 
Giertta inte hade möjlighet att träffas hade en av de andra ansvariga 
kommunikatörerna kunnat tillfrågas. Det hade gett ett nytt perspektiv som skulle 
ha kompletterat telefonintervjun. Anledningen till att ingen annan tillfrågades var 
att det tog för lång tid innan det gick att få tag i Giertta, och innan telefonintervjun 
hade ett försök att hitta andra kommunikatörer genomförts utan resultat. Att boka 
in ett nytt möte efter denna intervju gick därför inte på grund av tidsbrist och 
distans.  
 
De fyra intervjuerna med elever från sfi blev inte såpass djupa som förväntat. 
Tanken var att undvika ja- och nej-frågor för att få respondenterna att utveckla 
sina svar, dock var det mer komplicerat än förväntat. Det var inte alltid lätt att 
göra sig förstådd och därför blev det svårt att komma på följdfrågor. Flera av de 
ställda frågorna kunde uppfattas som påståenden, vilket kunde tolkas som att jag 
la orden i munnen på dem. Tanken var dock inte att frågorna skulle bli ledande, de 
ställdes för att konstatera att svaret var korrekt uppfattat.  
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4. Resultat 

Under detta avsnitt presenteras resultat av den genomförda läsbarhetsanalysen 
samt det signifikanta innehållet från intervjuerna med polisens kommunikatör och 
representanter från målgruppen.  

4.1 Resultat av läsbarhetsanalys 

4.1.1 Lässituation 
Målgruppen för polisens lättlästa webbplats är, som tidigare påpekats, bred. Där 
ingår unga och gamla, dyslektiker, nyanlända svenskar, funktionsnedsatta, med 
flera. Det vill säga människor med någon form av lässvårighet (Giertta, 2015). 
Informationen på webbplatsen är intressant för alla i målgruppen. Däremot har 
olika personer varierande läsmål, vilket gör att en del information är mer 
intressant för vissa än för andra.  
 
Det som gör målgruppen ännu bredare är att de har olika förkunskaper; deras 
läsvanor skiljer sig åt och en del är vana med det svenska språket medan andra är 
nybörjare. Det finns lågutbildade och högutbildade grupper inom polisens 
målgrupp och webbplatsen riktar sig till människor i alla åldrar. Då denna studie 
kretsar kring nyanlända svenskar är det dock de som står i fokus i denna analys. 
 
Det är sannolikt att målgruppen är där med ett specifikt läsmål, och därför är 
läsvärdet relativt högt. Av den anledningen kan övrig information upplevas som 
ointressant. Besökarna har som mål att ta del av information från polisens lättlästa 
webbplats, dock kan de ha olika syften med läsningen. En del kan ha som syfte att 
ta reda på vad som sker efter ett brott, medan andra har för avsikt att läsa om 
exempelvis hedersrelaterade brott.  
 
Omständigheterna för webbplatsens läsare kan skilja sig åt. En del besökare är 
lugna och har gott om tid, medan andra läser informationen i en mer stressad 
situation. Besökarna kan behöva snabba svar med anledning av att de är utsatta 
för fara eller för att en människa i närheten har blivit utsatt för brott. Finns gott 
om tid för läsning kan läsaren få hjälp av någon från familjen eller 
vänskapskretsen, dock är en del tvungna att klara sig själva. I en sådan situation är 
det viktigt att de förstår innehållet.  

4.1.2 Textens grafiska form 
Det finns inga tydliga stavfel eller interpunktioner på webbplatsen. Textens 
stilgrad kan fungera bra, men det beror på hur in- eller ut-zoomad besökarens 
webbläsare är. Brödtexten är skriven i 14 punkter (Giertta, 2015), vilket ser litet ut 
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på en liten datorskärm. Textens bredd är frasanpassad, en del rader är mycket 
korta, och består av ett enstaka ord. Styckena är inte för långa men en del 
meningar är det. På en del av polisens lättlästa sidor finns bilder, men de 
samverkar inte direkt med textinnehållet. Då bilderna är placerade till höger om 
textinnehållet behöver läsaren flytta blicken. Dock förmedlar inte bilden ett större 
budskap.   

4.1.3 Textens språk 
På polisens webbplats finns begrepp som är långa och svåra för målgruppen. 
Brottsoffermyndigheten är ett exempel på ett sådant. Det är även ett namn som 
inte går att slå upp i en ordlista. Det finns även en del facktermer; 
målsägandebiträde, försäkringspengar och Socialnämnden. Dessa facktermer 
förklaras inte. Dock finns det begrepp som förklaras under en annan länk, men har 
inte läsaren besökt den sidan innan så vet hen inte vad det betyder. De okända 
orden gör att läsaren stannar upp, vilket stör läsningen. Det finns även en del 
långa meningar.     
 
De flesta sidor på polisens lättlästa webbplats har ett LIX-värde runt 30. Ett värde 
på under 30 står för mycket lätt, exempelvis barnböcker, medan ett värde över 30 
räknas som lättläst, det vill säga skönlitteratur och populärvetenskapliga tidningar. 
Anmäl brott till polisen, en av de lättlästa sidorna som ska gestaltas, har detta 
värde. Om LIX menar lättläst för läsvana eller för människor med lässvårigheter 
går dock att begrunda, för även en skönlitterär bok kan upplevas som svår för en 
med lässvårigheter. Webbplatsen i sin helhet har ett LIX-värde på 36, vilket 
kännetecknas som på gränsen till medelsvår text. Detta visar att webbsidorna, 
enligt läsbarhetsindexet, skulle behöva bli mycket enklare.  
 

 
 
  

Fig. 3: Polisens lättlästa sidor har ett gemensamt index på 36, 
vilket kan tolkas som på gränsen till medelsvår.  
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Innehållet håller ihop bra, men det finns möjlighet till förbättring. Ibland är det 
svårt att veta vad läsaren ska fokusera på i texten, och det finns innehåll som 
endast förklaras ytligt. Det finns en röd tråd i texterna men det kan vara svårt att 
hitta information för vidare läsning då länkarna är otydliga, och begreppen som 
nämns förklaras inte på samma sida. Förklaringen kan finnas på en helt annan sida 
som dessutom är svår att navigera sig till. Texterna är överskådliga, dock skulle 
de längre textstyckena behöva fler underrubriker. Underrubrikerna skulle bidra till 
att det tydligare framgår vad varje textstycke handlar om. 

4.1.4 Textens innehåll 
Läsarna på polisens lättlästa webbplats ska inte behöva ha någon tidigare kunskap 
om den information som finns där. Ändå behöver de det. Polisen tar upp sådant 
som läsaren kan tänkas behöva veta, men det finns, som tidigare nämnts, begrepp 
och namn på myndigheter som de inte förklarar. Innehållsmängden är låg, vilket 
kan vålla problem för läsaren eftersom innehållet inte förklaras så ingående som 
målgruppen behöver. Texten på startsidan och Anmäl brott till polisen är inte tung 
att läsa, men den behöver bli längre eftersom det finns ett behov av ytterligare 
information.  
 
Webbplatsens innehållsstruktur är invecklad. Det finns okända begrepp som 
förklaras på en annan sida, det vill säga en sida som läsaren kanske inte ens 
besöker. Dessa begrepp hade behövt förklaras på varje återkommande sida på 
webbplatsen. Samtidigt kan sidlänkarna framstå som förvirrande. Under en del 
sidor finns länkar som navigerar läsaren vidare för fortsatt läsning. Dessa länkar 
är döpta till samma namn under varje textstycke, exempelvis: Det här gör polisen, 
men när man sedan besöker länken kan rubriken lyda: Det här gör polisen vid 
hatbrott. Detta kan göra läsaren förvirrad då hen kan tro att länken leder till 
samma sida som hen redan har besökt. Det som förvirrar läsaren ytterligare är att 
det finns en sida med rubriken: Det här gör polisen, där det står kort om vad 
polisen gör. Att denna sida existerar gör att läsarna förmodligen tror att det är den 
sidan de andra sidorna länkar tillbaka till.  
 
Skribenten har inte använt sig av konkretiserande begrepp som exempelvis 
liknelser. Innehållet är däremot inte diffust. Innehållet är relevant för målgruppen, 
dock är somliga delar mer relevanta än andra. Däremot innehåller webbplatsen 
statisk information, till skillnad från polisens ordinarie webbplats som är 
dynamisk. Utöver informationen om polisens arbete och hur läsaren själv ska gå 
till väga vid olika situationer, uppdateras den ordinarie webbplatsen med nyheter 
och händelser. Detta är nyheter som målgruppen med lässvårigheter går miste om. 
Innehållet på den anpassade webbplatsen är mer lättläst än den ordinarie, som är 
skriven i klarspråk, dock finns det förbättringspotential.  

4.1.5 Textens sociala funktion  
Det finns inga anvisningar i texten hur läsarna ska använda sig av den. Detta 
skulle kunna underlättas med en tydligare disposition. Målgruppen ska ha 
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möjlighet läsa om vad polisen gör, hur de anmäler ett brott, olika slags brott och 
få information om exempelvis knivar och vapen, med mera. Syftet är inte att de 
ska läsa allt, de läser de delar de vill eller behöver få information om.    

4.1.6 Sammanfattning 
Allmänt uppfyller innehållet flera av riktlinjerna för lättläst. Att informationen är 
anpassad efter målgruppens behov är dock tveksamt. Det som framgår tydligast är 
bristen på förklaringar av begrepp. Nyanlända svenskar har, som det framgår i 
kapitel 2. Aktuellt kunskapsläge, inte samma ordförråd och förkunskaper som 
svenskar födda i Sverige. Därmed utvecklas ett behov av att få dessa begrepp 
exemplifierade. Dock är begreppen, som nämns som svåra ovan, egna antaganden 
utifrån litteraturen som gåtts igenom. Att även höra målgruppen förtydliga vilka 
begrepp de ansåg svåra gav därför dessa påståenden mer tyngd. Resultatet från 
intervjun med målgruppen presenteras i avsnitt 4.2 Resultat av intervju.  

4.2 Resultat av intervju 

4.2.1 Telefonintervju  
Ur intervjun, med Louise Giertta, samordnare på polisen.se, kom det fram att 
webbplatsen inte underhålls kontinuerligt. De lättlästa sidorna är relativt statiska 
då de enbart uppdateras vid sällsynta tillfällen. Det är inte alla sidor på polisens 
ordinarie webbplats som har en lättläst version. De lättlästa sidorna finns som ett 
komplement och förmedlar endast den viktiga kontaktinformationen (Giertta, 
2015).  
 
Från början berättade Giertta att webbplatsen tagits fram tillsammans med 
Centrum för lättläst, och riktlinjerna de följer är således det regelverk Centrum för 
lättläst tagit fram. Giertta och en del av hennes kollegor har genomgått en 
grundutbildning i hur en lättläst text bör skrivas. Denna utbildning pågick under 
en dag (ibid.). 
 
Polisens kommunikationsavdelning har för avsikt att utföra tester på webbplatsen, 
men hittills har det inte skett. Som det är i nuläget vet de inte om den lättlästa 
webbplatsen uppfyller deras mål. Även om en grundlig utprovning aldrig har 
genomförts så tror Giertta att den lättlästa versionen fungerar bra för alla med 
lässvårigheter (ibid.). Textmässigt anser hon att de uppfyller syftet, men i hennes 
mening kan strukturen förbättras. Att ha all information på samma sida, tror 
Giertta skulle kunna underlätta (ibid.).  
 
Då frågan om vad de gör för att tillgängliggöra informationen för nyanlända 
svenskar, svarade Giertta att innehållet är för alla och inte enskilda grupper. Är de 
ovana att läsa på svenska finns det tolv webbplatser på olika språk. Det finns även 
andra alternativ. Utöver den lättlästa och de på olika språk, finns filmer och en tal-
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sida (ibid.).	  Men om målgruppens enda alternativ är att läsa innehållet på det egna 
modersmålet, får de då en chans att utveckla deras språkförmåga i svenska?  
 
Sidinnehållet utvecklas utifrån den redan existerande information som finns på 
polisens ordinarie webbplats (Giertta, 2015). De lättlästa sidorna är, som tidigare 
nämnts, relativt statiska men uppkommer en nyhet som behöver vidarebefordras 
kan detta komma att adderas till webbplatsen. Vad layouten beträffar finns det 
ingen tydlig grafisk profil, däremot finns det en ”sidtyp” i publiceringsverktyget 
som är anpassat för de lättlästa sidorna. Det finns en strävan efter att uppvisa en 
ren formgivning för att inga onödiga element ska distrahera läsningen (ibid.).   
 
En tid efter intervjun ringde Louise Giertta upp. Hon hade fått reda på ny relevant 
information. Det var då det framkom, som omnämndes i avsnitt 1.1 Bakgrund, att 
de lättlästa sidorna skapades 2005 för lindrigt utvecklingsstörda (ibid.). Detta 
betyder att den information som skrevs för den dåvarande målgruppen, är samma 
information som ska fungera för alla med lässvårigheter 2015, tio år senare.   
 
Sammanfattning av telefonintervju med Louise Giertta,  
Samordnare på polisen.se, 2015-04-14 

4.2.2 Intervju med elever från sfi 
Att ha haft möjlighet till att intervjua en del av målgruppen har varit givande. Det 
har lett till en förståelse för vad som fungerar och inte, samt vilka teorier som 
stämmer överens med de svar som framkommit från intervjuerna. Respondenterna 
har bott i Sverige mellan ett och tre år, och har studerat svenska på sfi i tre till sex 
månader. Av den anledningen skiljde sig den språkliga förmågan i svenska från 
respondent till respondent. Respondent 1 och 4 ansåg att texten de läste var svår, 
medan respondent 2 och 3 svarade att den var lätt. Ett flertal svåra begrepp 
nämndes, även bland de som svarade att texten var lätt. De påstod att de förstod 
innehållet, samtidigt som de inte förstod begrepp som brott, skett och grövre. 
Även om de förstår innehållet i sin helhet, försummas viktig information av att 
dessa termer inte klargörs. Även försäkringspengar var ett av orden som 
uppmärksammades under näst intill varje intervju. Respondenterna trodde sig 
förstå vad det betydde, dock associerade de endast begreppet med 
försäkringskassan. Då begreppet brott tydliggjorts för respondent 1 svarar hen: 
”De kunde skriva ’ta från dig pengar’ eller, så man förstår”. Samma elev uppgav 
att det var svårt att avgöra vilket telefonnummer som ska ringas när.  
 
Flera av respondenterna använder lexikon till att slå upp svåra ord, och vid frågan 
om de föredrar förklaringar av begrepp i texten eller att svåra ord byts ut mot 
lättare är åsikterna skilda. Det framgår dock att en del begrepp behöver 
förtydligas. Under intervjun med respondent 4, berättar hen att det svenska 
språket skiljer sig enormt från arabiskan, och att det är svårt att lära sig svenska 
eftersom det finns olika ord som inte betyder detsamma. Detta stärker den fakta 
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om att bakgrundskunskaper och ordförråd påverkas av kulturskillnader, vilket 
diskuterades i avsnitt 2.3 Andraspråksinlärning. 
 
Det framgår utifrån de fyra intervjuerna att mängden text är godtagbar. 
Respondent 1 uppfattar texten som onödigt lång då hen anser att skribenterna 
upprepar information. Respondent 2 och 4 svarar att långa texter är accepterade 
om informationen är relevant. Enligt riktlinjer för lättläst bör textens radlängd 
vara kort. Detta överensstämmer med svaren som intervjuerna gett. Enligt 
respondenterna föredrar de korta rader, dock var det svårt för respondenterna att 
uttrycka varför de tyckte som de gjorde. Även teckengraden ansågs godtagbar. 
Två av de tillfrågade önskade större men en av dem, respondent 2, har en 
synskada vilket komplicerar läsning av texter med en låg teckengrad.   
 
Det är intressant att se att ett sådant centralt begrepp som brott är ett ord som en 
del av polisens nuvarande målgrupp inte förstår. Nyanlända svenskars ordförråd 
är inte lika utvecklat som hos en person med svenska som modersmål. Deras 
erfarenheter skiljer sig åt och nyanländas ordförråd består till större delen av ord 
på ytterligare ett språk. Detta visar att det är nödvändigt med förklaringar i eller 
bredvid texten. Att använda lexikon är en möjlighet men att behöva slå upp ett 
flertal främmande ord kan ta tid. Att av den anledningen ha en förklaring i texten 
eller bredvid, lär därför underlätta.  
 
Sammanfattning av intervju med elever från sfi, 
Kanonhuset, Eskilstuna, 2015-05-07 
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5. Gestaltningsförslag   

I detta kapitel redogörs för utvecklingen av designarbetet. Detta kommer visas 
genom utkast som utvecklats under arbetets gång. Designval kommer att 
diskuteras och den slutgiltiga gestaltningen kommer att presenteras. 
Redogörelserna kommer att ske indelat under tre huvudrubriker – innehåll, 
typografi och layout.  

5.1 Innehåll 
Både sidan Välkommen till polisens lättlästa sidor och sidan Anmäl brott till 
polisen, inleds med en rubrik. Då de nuvarande rubrikerna är lättlästa togs beslutet 
att behålla dem. Den stora förändringen är innehållet. Det är samma budskap men 
texten har formulerats om. Målgruppen har varit i fokus under hela processen och 
alla val har gjorts med dem i åtanke. Som tidigare nämnts har inte nyanlända 
svenskar ett stort ordförråd, och av den anledningen har svåra och långa ord 
undvikits. Det är inte självklart vilka ord de har problem med och vilka de förstår, 
detta beror förmodligen på person till person. Illegal och ID (identifikation) är två 
ord som finns med i den färdiga gestaltningen. Detta beslutades eftersom 
begreppen heter detsamma på engelska. Enström och Holmegaard menar att 
andraspråksinlärare föredrar ord som motsvarar ett liknande ord på det egna 
modersmålet (1994, s. 171). Engelska behöver inte vara läsarens modersmål, men 
det är ett internationellt språk. Låter ordet bekant kan de förmodligen uppfatta 
ordets betydelse.  
 
Ord som kan upplevas som svåra men som behöver finnas kvar för att budskapet 
ska framgå, har kompletterats med en förklaring. Däremot kan inte alla ord som 
möjligtvis uppfattas som obegripliga förklaras. Detta skulle resultera i en lång text 
med ett flertal förklaringar där budskapet skulle hamna i skymundan. Brott är ett 
av de ord som förklaras. Detta på grund av resultatet av intervjuerna med sfi-
eleverna. Det kan ha varit en tillfällighet men ingen av eleverna visste vad ordet 
brott betyder. Då brott är ett centralt begrepp i denna kontext, fattades beslutet att 
det ska finnas en tillhörande förklaring. Det finns förmodligen personer i 
målgruppen som vet vad begreppet betyder, men det är viktigt att vara tydlig. Vad 
brott är kommer därför att förklaras på varje sida där brott omnämns. Detta med 
anledning av att webbplatsens besökare kommer dit med olika läsmål och läser 
därför inte allt innehåll. Användandet av mångtydiga ord har undvikits i 
utformningen av gestaltningen. Enligt Holmegaard och Johansson har mångtydiga 
ord samma stavning och ibland uttal som ett annat (2006, s. 130). Skillnaden är att 
dessa ord böjs på olika sätt samt har olika betydelser. Texter består till stor del av 
mångtydiga ord och detta kan vara svårt för nyanlända att förstå då de ska tolkas 
på olika sätt (ibid., s. 127).  
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Som framgår i avsnitt 2.1 Lättläst, är det flera källor som anser att en lättläst text 
ska vara kort. Samtidigt menar de att det är viktigt att innehållet kan bli längre för 
att texten ska gå att förstå. Sidan Anmäl brott till polisen, kan sannolikt uppfattas 
som lång, dock är den kortare än en A4. Anledningen till att texten blev lång är 
för att en del innehåll behövde förtydligas för att det skulle bli mer konkret. 
Framgår det inte vad texten säger kommer inte budskapet nå fram till målgruppen. 
Den långa texten är indelad i flera underrubriker och stycken, detta gör att läsarna 
inte behöver läsa hela texten om de har ett specifikt läsmål. Det ska framgå vad 
textstycket handlar om genom informativa underrubriker. På så sätt kan läsaren 
fort hitta det som anses läsvärt.  
 
För att lätta upp informationen, som riktlinjerna för lättläst föreslår, har all 
irrelevant information tagits bort. Exempelvis informationen om hur läsaren 
ringer 114 14. Det finns en risk att målgruppen blir nedvärderade om innehållet 
upplevs för lätt och knappvalstryckningar är förmodligen något målgruppen har 
varit med om tidigare och då behövs inte sådan information. Stor del av innehållet 
var väsentligt, dock saknades en sammanhängande disposition. Originaltexterna 
är informationstäta, och den röda tråden finns inte där.  
 

 
 
 
 

Informationen kan uppfattas som ologisk. ”Det är mycket viktigt att anmäla brott 
till polisen. Annars får du inte tillbaka det som blivit stulet […]” (se fig. 4). Att ett 
brott har skett betyder inte att föremål har blivit stulna. Detta kan bidra till att 
skribenten associerar begreppet brott med rån eller stöld, vilket skulle ha varit två 
tydligare begrepp att använda. I det nya gestaltningsförslaget har de förtydligats 
genom att exempelvis skriva ”Om du inte anmäler en stöld kan du inte få tillbaka 
sakerna som försvunnit”. Detta kan upplevas vara mer konkret.  
 
För att läsaren tydligare ska förstå vem som gör vad i texten är det, som det 
beskrevs i avsnitt 2.1 Lättläst, bra att undvika passiv form och istället skriva 
aktivt. Detta har även utförts i gestaltningsförslaget, där det finns ett tydligt du- 
och vi-tilltal. Detta gör förmodligen att läsaren får en tydlig bild av vem som ska 
göra vad; skillnaden mellan vad polisens ska göra och vad läsaren behöver veta.  
 

Fig. 4: Det finns flera olika brott. I detta stycke kan målgruppen 
missförstå och tror att brott endast betyder stöld.  
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5.2 Typografi 
Typografi är en konstart och inte en exakt vetskap (Hellmark, 2004, s. 24). Det är 
därför det inte finns några specifika principer som nödvändigtvis behöver följas 
(ibid.). Dock framkom det ur Gumps studie, som diskuterades under kapitel 2.6 
Läsbarhet hos teckensnitt, att Arial var en av tio teckensnitt som deltagarna 
upplevde som mest lättläst. Även polisen använder detta teckensnitt på de lättlästa 
sidorna (Giertta, 2015). Arial är ett välkänt teckensnitt och Pettersson menar att 
ovanliga teckensnitt bör undvikas, särskilt de som är för små eller stora (2002, s. 
48). År 2002 vid Mälardalens högskola var Pettersson med och undersökte vilken 
typ av rubrik som användes på 30 slumpvis utvalda webbplatser. 17 av dessa 30 
rubriker var skrivna i just teckensnittet Arial (Pettersson, 2003b, s. 125). Detta 
visar att Arial är ett av de mer vanliga teckensnitten. Eftersom Arial fick bra 
resultat, i båda ovannämnda utprovningarna, togs beslutet att även designförslaget 
skulle ha detta teckensnitt. 

Utkast 2: 
!
Välkommen till  
polisens lättlästa sidor 
 
Behöver du ringa polisen? 
Är det bråttom/allvarligt ring 
112 
 
Om du har tid ring/är det ofarligt, ring  
114 14 
 
Polisens arbete 
Vi poliser arbetar med att stoppa brott. 
Brott betyder olagliga/illegala handlingar. 
Ett exempel på brott är att ta saker  
Som tillhör en annan person/människa.  
Ett brott kan även vara när 
en person gör dig illa.  
Eller gör en annan person illa. 
Du kan läsa mer om olika brott genom 
att trycka på länken som heter brott.   
 
Här läser du om  
På polisens lättlästa sidor läser du  
om polisens arbete och  
hur du anmäler ett brott.  
Du läser om brott som finns, 
och hur du söker pass och ID.  
 
Tryck på länken/Vill du läsa mer?  
Här under finns 10 länkar. 
Tryck på den länk du vill läsa mer om.  
!!
!
!

Fig. 5 & 6: Två av de första skisserna. De röda markeringarna visar olika 
alternativ på formuleringar och begrepp, det har reflekterats över. 
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Teckengraden som har använts i detta arbete är även den detsamma som 
originalet. Teckengraden på brödtexten är 14 punkter (Giertta, 2015). Enligt 
Reichenberg är 12 punkter rekommenderat för löpande text, medan 14 eller större 
är för nybörjare (2013, s. 68). Målgruppen behöver inte en större teckengrad än 14 
punkter då de inte har kognitiva problem. De är nybörjare på det svenska språket, 
dock inte på att läsa. Därför hade förmodligen 12 punkter gått att applicera på 
gestaltningen, men den nuvarande texten ser så pass liten ut att 14 punkter är ett 
bra val. Som tidigare framgick i kapitel 4. Resultat, anser målgruppen att 
teckengraden går bra att läsa. Det fanns två som ville ha större, men ingen av de 
utfrågade ansåg texten vara för liten. På polisens lättlästa sidor finns tre olika 
teckengrader. De använder sig av: 
   
Huvudrubrik h1: 24 punkter 
Underrubrik h2 stor: 18 punkter 
Underrubrik h3, brödtext och länkar: 14 punkter  
 
(Giertta, 2015). 
 
Även rubrikerna är i Arial och uppfattas vara i fet teckengrovlek, vilket används i 
upp till 80 procent av fallen, enligt undersökningen Pettersson var med och 
genomförde 2002 (2003b, s. 124). Även den nya gestaltningens rubriker är i fet 
teckengrovlek, detta för att det ska finnas en tydlig kontrast mellan mellanrubrik 
och brödtext (ibid., s. 31). För att det ska finnas en röd tråd i layouten har även 
huvudrubriken gestaltats i en fet teckengrovlek.   

 
 
Radlängden i båda texterna är frasanpassad. 
Detta innebär att texten består av kortare rader 
där varje ny mening börjar på en ny rad 
(Sundin, 2007, s. 140). Det går inte att 
besvara antalet tecken per rad men ingen 
överstiger 55-60, vilket är ett antal som en 
lättläst text absolut inte får överstiga (ibid., s. 
138). Det finns nackdelar med både långa och 
korta rader och det finns en risk att de leder 
till ineffektiva ögonrörelser (Reichenberg, 
2013, s. 69). Reichenberg hänvisar till att 
forskare har rekommenderat en radlängd 
mellan sex till nio centimeter. Detta mått 
påverkas av teckenstorlek och marginaler 
(ibid.). Raderna i gestaltningsförslaget är 
som längst nio centimeter, dock finns fler 
betydligt kortare. 

Fig. 7: Radlängden är frasanpassad. Det 
betyder att varje ny mening börjar på en ny 
rad.   
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5.3 Layout  
Det är inte mycket som har förändrats när det kommer till layouten. Det är på 
textinnehållet som fokus har legat, dock har en del andra element tillkommit eller 
ändrats.  
 
Det framkom i avsnitt 2.5 Användarbeteende på 
webben, att en besökare gärna väljer det minst 
krävande alternativet när de navigerar på en webbplats. 
På polisens lättlästa startsida finns en lista med tjugo 
länkar och under dessa länkar finns ännu fler. För att 
underlätta för besökaren har dispositionen på startsidan 
ändrats. En del grupperades och hamnade under en 
gemensam länk, exempelvis hamnade alla brott under 
den gemensamma länken ”Olika brott”. Andra länkar 
innehöll till stor del samma information som en annan 
sida och valdes därför bort. Från en oorganiserad lista 
bestående av tjugo länkar resulterade detta i en lista på 
endast tio.  
 
För att målgruppen lättare ska kunna hitta specifika 
länkar kommer länkarna vara färgkodade. På så sätt 
kan skribenten hänvisa till andra sidor i texten. 
Exempelvis: Du kan läsa mer om olika brott genom att 
trycka på den gröna länken under den här texten (se 

Fig. 8: Länklistan på polisens 
lättlästa webbplats.   

Fig. 9: En skiss över förslag 
på grupperingar av länkar.  
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gestaltningsförslag nedan). För att det ska underlätta för läsarna har flera av 
grundfärgerna använts. Detta för att färger som korallrosa och turkos förmodligen 
är svårare för målgruppen. De röda och gröna länkarna är åtskilda för att inte 
komplicera läsningen för färgblinda, och kan de inte skilja länkarna åt finns 
möjligheten att läsa vad det är för länk. Färgkoderna används endast för att 
underlätta navigeringen. För att inte förvirra läsaren ska alla länkar heta detsamma 
som rubriken på den webbsida länkarna leder till. Det kommer även att finnas 
breadcrumbs, så att läsaren kan se den egna navigationsvägen.   
    
 

 
 
 

 
Ett grafiskt element innehållande polisens telefonnummer har skapats och lagts 
till på både Anmäl brott till polisen och startsidan. På den förstnämnda sidan finns 
en förklaring för vilka telefonnummer som ska ringas för vilka anmälningar. På 
den nuvarande lättlästa startsidan finns inte de olika telefonnumren med. Detta är 
något som behöver åtgärdas då dessa nummer är det första besökarna bör se, 
särskilt om de besöker webbplatsen i en stressad situation utan tid att söka fram 
rätt nummer. Därför utformades en textruta som placerades till höger om texterna. 
Rutan är i samma blåa färg som polisens header, detta för att det ska framgå att 
det är deras webbplats.  
 
Att använda för många olika färger kan minska igenkänningsfaktorn till att det är 
polisen som är webbplatsens avsändare. Rubriken är i samma storlek som 
innehållets övriga underrubriker, det vill säga 18 punkter. Sedan är texten skriven 
i 14 punkter och telefonnumren i 24 punkter. De två telefonnumren har störst 
teckengrad då det är de som ska framträda mest, detta skapar en pop-out effekt. 
En pop-out effekt kan uppstå då ett objekt skiljer sig från de omkringliggande 
objekten. Detta på grund av att kanalen i den primära synbarken programmerar så 
att objektet hamnar i fokus för läsarens blick (Ware, 2008, s. 28). Då 112 är 
numret för allvarliga händelser har siffrorna markerats i röd färg, även detta för att 

Fig. 10: Länkarna har blivit indelade i färgkoder. 
Detta för att underlätta hänvisningar till andra 
sidor i texterna.   

Fig. 11: Ruta med polisens 
telefonnummer.  
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telefonnumret ska få en pop-out effekt som symboliserar det viktigaste numret. 
Röd valdes eftersom det är en av de färger som sägs aktivera hjärnan (Bergström, 
2012, s. 256), vilket är viktigt i en situation då besökaren behöver hitta numret 
relativt snabbt. Dock är det bra att vara medveten om att färger kan ha andra 
betydelser i andra kulturer (ibid., s. 258). Förhoppningsvis kommer det grafiska 
elementet vara tydligt även för de färgblinda i målgruppen, eftersom den 
formmässigt skiljer sig från texten. 
 
Då målgruppen har en bristande textkompetens kan grafiska markörer underlätta 
(Melin, 2003, s. 3). I början uppkom en idé att infoga en ordlista bredvid varje 
text där de svåra orden fick en förklaring, dock uteslöts denna idé då förklaringen 
inte skulle ha visat sig i sin rätta kontext. Därför skrevs förklaringarna in direkt i 
texten.   
 
Då fokus inte har varit på text och bild i samverkan har ingen bild placerats i 
designförslaget. Tanken är dock att det ska finnas en bild på webbsidorna med 
längre texter. Anledningen till det är att bilder kan underlätta förståelsen av 
texten, men då får de inte vara dekorativa (Sundin, 2007, s. 153). I designförslaget 
finns en ljusgrå ruta, där den tilltänkta bilden ska placeras. Rutan är placerad på 
höger sida om texten eftersom bilder mitt i kan stör läsningen (ibid., s. 154). Då 
texten på den lättlästa webbplatsens startsida är relativt kort och innehåller flera 
grafiska element, behövs ingen kompletterande bild. Detta ska dock finnas på 
Anmäl brott till polisen.  
 
Den färdiga gestaltningen har enbart grundats på litteratur och metoder, om det 
funnits mer tid hade en utprovning genomförts. På så sätt hade det framkommit 
hur väl det nya gestaltningsförslaget fungerat och om något behövt ändras.  
 
Här nedan presenteras resultatet av det färdiga gestaltningsförslaget. Det är inte 
möjligt att infoga min gestaltning i rätt format, eftersom den är större än ett A4. 
För att få en så tydlig bild av gestaltningen har båda sidorna förminskats (se 
Fig.12 & 13). Detta betyder att teckenstorleken på texten inte stämmer överens 
med den verkliga gestaltningen. Då läsligheten på sidan, Anmäl brott till polisen, 
är låg har en förstoring av innehållet gjorts (se Fig. 14 & 15). På överblicksbilden 
av Anmäl brott till polisen, ser texten lång ut, vilket kan tänkas skrämma läsaren. 
Dock är det inte tänkt att målgruppen ska se hela texten samtidigt. Detta eftersom 
det är tänkt att målgruppen ska scrolla ner på webbplatsen.  
 
 
  



 38 

  

Fig. 12: Översiktsbild av den omgjorda startsidan Välkommen till polisens lättlästa sidor.      
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Fig. 13: Översiktsbild av den omgjorda sidan Anmäl brott till polisen.  
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Fig. 14: Närbild av textinnehållet på sidan Anmäl brott till polisen (del 1). 
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Fig. 15: Närbild av textinnehållet på sidan Anmäl brott till polisen (del 2). 
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6. Diskussion och slutsats  

I det här kapitlet diskuteras studiens möjligheter och vad som gör det nya 
gestaltningsförslaget bättre än det innehåll polisen använder nu. Även 
frågeställningen och underfrågorna, som legat som grund för denna rapport, 
kommer att besvaras utifrån den kunskap som framkommit under studiens gång.    

6.1 Diskussion 
Som det är idag, finns det inte mycket svensk forskning kring lättläst. Därför är 
det svårt att dra en slutsats. En stor del av denna studie grundas på riktlinjer för 
lättläst och det är precis vad de är, riktlinjer. Dock är riktlinjerna som använts i 
denna studie grundade på olika källor. Detta bör ge arbetet något mer tyngd. 
Bristen på forskning kan vara en bidragande faktor till att det finns lättlästa 
webbplatser som inte är anpassade för alla med lässvårigheter. Efter att ha 
studerat om hur en lättläst myndighetstext ska tillgängliggöras för nyanlända 
svenskar har det dock framkommit att många av de lättlästa riktlinjerna fungerar 
på fler än en grupp. Däremot hade en lättläst webbsida för varje grupp varit att 
rekommendera. Detta är dock inte möjligt, då det inte går att ha en lättläst 
webbplats för varje lässvårighet. Därför är det inte säkert att texterna som har 
tagits fram i denna studie kommer att användas på polisens lättlästa webbplats. 
Målgruppen är, som tidigare nämnts, inte homogen vilken gör den för bred för att 
det ska kunna ske utan problem. Dock finns det andra lösningar att genomföra för 
att den lättlästa informationen ska bli mer anpassad efter de olika gruppernas 
behov.  
 
Istället för att ha en sida för alla, eller en för varje grupp, kan det finnas två eller 
tre olika sidor. Dessa webbsidor hade kunnat baseras på vilken nivå läsaren är på, 
eller om de exempelvis har kognitiva eller andra problem. Oavsett lösning så går 
det att göra den bättre. Målet med studien var att få kunskap om hur 
myndighetsinformation ska skrivas för att bli tillgängligt för nyanlända svenskar. 
Detta innebär att även om det inte är möjligt att skapa en egen lättläst webbplats, 
så går det att applicera den kunskap som kommit fram under denna studie, på 
annat textinnehåll där nyanlända är målgruppen. Det skulle exempelvis kunna 
vara en broschyr. För även om det finns en viss skillnad mellan att läsa på papper 
och webb, kan ändå texten användas i andra medier.    
 
Gestaltningsförslaget som är resultatet av denna studie, är mer anpassad för 
målgruppen än de nuvarande texterna på polisens lättlästa webbplats. Detta i och 
med att den röda tråden i texten är tydligare, samt att det är lättare att uppfatta 
budskapet då läsaren har möjlighet att förstå de svåra begreppen, utan att behöva 
slå upp varje ord i ett lexikon. Dessutom har navigeringen underlättats eftersom 
läsaren inte behöver tappa bort sig i en lång lista av länkar och undersidor. Utan 
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en genomförd utprovning går det inte att säkert veta hur väl resultatet av 
gestaltningen fungerar, dock går det att, utifrån intervjuerna och litteraturen, anta 
att texten ligger på en bra nivå för målgruppen. Eftersom gestaltningen till stor del 
är baserad på riktlinjerna för lättläst skulle innehållet säkert även fungera för 
andra grupper med lässvårigheter. På grund av alla förklaringar, användning av 
enklare ord och att läsligheten anpassats efter riktlinjerna, skulle gestaltningen 
antagligen fungera även för barn och unga med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Den skulle däremot inte fungera för exempelvis dyslektiker, 
eftersom de har svårt att läsa men de vet vad ord som brott, försäkring, etcetera. 
Innehållet hade förmodligen ansetts enkelt och nedvärderande för just den 
gruppen. Dock är detta endast ett antagande utifrån de fakta som framkommit 
under studiens gång. Om studien ska utgå från att gestaltningsförslaget även går 
att läsas av lindrigt utvecklingsstörda, är det möjligt att använda innehållet på 
polisens lättlästa webbplats.  

6.2 Slutsats  
För att besvara de frågor som studien baserats på kan det vara relevant med en 
återblick på frågeställningen och dess underfrågor.  
 
På vilket sätt, utifrån principerna för lättläst, bör ett innehåll på en myndighets 
lättlästa webbplats utformas, för att informationen ska bli tillgängligt även för 
nyanlända svenskar? 

 
• Vad är det som komplicerar läsningen för nyanlända svenskar? 
• Hur anpassas lättläst för webb? 
• Hur kan webbplatsens disposition främja förståelsen av innehållet? 
• Hur kan man öka läsvärdet för nyanlända svenskar, utan att påverka 

läsligheten och läsbarheten negativt? 
 
Det största motståndet nyanlända möter när de läser det svenska språket är, som 
flera gånger framhållits, målgruppens ordförråd, bakgrundskunskaper och 
textkompetens. Detta beror alltså på att deras tidigare erfarenheter är kulturellt 
begränsade. Därför är det svårare för en nyanländ från ett land vars kultur skiljer 
sig från Sveriges, jämfört med ett land där kulturen i princip är densamma. Detta 
betyder dock inte att människor från ett land med liknande kultur har lätt att lära 
sig svenska.  
 
Det är till stor del läsligheten som behöver anpassas beroende på vilken 
informationskanal texten publiceras i. Det vill säga textens form och typografi. 
Men även dess disposition. Med tydliga länkar går det att hänvisa besökaren till 
vidare läsning. Även den röda tråden, som tidigare nämnts, bidrar till att texten 
presenteras i en tydlig disposition som vägleder läsaren genom innehållet. Utan en 
tydlig struktur skulle budskapet gå förlorat.  
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Att inte förstå en text bidrar till att läsvärdet sänks. Att använda grafiska 
markörer, bilder och färg, med mera, bidrar till att läsligheten, läsbarheten och 
läsvärdet gynnas. Att förståelsen av informationen ökar, samtidigt som innehållet 
lättas upp med bilder och färg bidrar till ett ökat läsvärde. Detta gör inte att 
läsligheten och läsbarheten påverkas negativt, utan att de istället hjälper till att 
bidra till ett högre läsvärde.  
 
Att ha arbetat med detta examensarbete i snart nio veckor har fått mig att förstå att 
det är en större utmaning än vad jag tidigare trott att skriva en text som ska vara 
tillgänglig för nyanlända svenskar. Även om denna målgrupp är en stor 
avgränsning jämfört med ”alla” med lässvårigheter, är även människorna i denna 
grupp olika varandra. Det har varit ett lärorikt arbete som har bidragit till insikten 
att fler myndigheter behöver utforma en webbplats för människor med 
lässvårigheter. De som faktiskt har lättlästa sidor behöver arbeta med dessa och se 
till att de uppfyller de behov som människor med lässvårigheter faktiskt har. 
Annars kan det bidra till att dessa människor hamnar utanför i samhället.  
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Bilaga 1 
  

En skärmdump tagen av den lättlästa webbplatsens startsida på polisen.se 

En närbild på startsidans textinnehåll. 
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En skärmdump tagen av webbsidan Anmäl brott till polisen, på polisen.se. 
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En närbild av textinnehållet på Anmäl brott till polisen. 
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