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Abstract 

The aim of this study was to investigate what makes us remember the contents of 

a text we have read, and if I as an author can use specific techniques to increase 

the chance that the reader will remember the text content. 

My work is mainly based on previous research and studies done on people's 

memory of texts. Some of the theories that turned out to be important in my work 

is Wolfe and Wodwyk's (2010) comparison of narrative and expository text, 

Meyer's (1999) "structure strategy" and Radvansky and Zwaan's (1998) theory 

about the "situation model" and "text based model". 

To illustrate my result I have created an information brochure about power 

outage. The brochure will serve as a support and assist the Swedish general public 

in preparation for a power outage. 

In addition to literature, I have also done a more qualitative background work 

such as interviewing Tony Abaji from Swedish Energimyndigheten and shorter 

conversations with the target group of my artifact. Furthermore, I have analyzed 

one of Energimyndigheten’s existing information materials to identify its 

shortcomings. 

My conclusion is that a clearly signaled genre and thematic structure in 

combination with, for the reader, meaningful content is the most effective 

techniques for the reader to recall the information. The chances of recall increases 

further if the reader can understand the situation described in the text and not just 

memorize the text. 
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Abstrakt 

Syftet med det här arbetet var att undersöka vad som gör att vi minns innehållet i 

en text vi läst och om jag som författare kan använda särskilda tekniker för att öka 

chansen att läsaren kommer ihåg. 

Mitt arbete grundar sig främst på tidigare forskning och studier gjorda på 

människors minne av text. Några av de teorier som har visat sig bli viktiga i mitt 

arbete är Wolfe och Wodwyk’s (2010) jämförelse av narrativ och förklarande text, 

Meyer’s (1999) ”structure strategy” och Radvansky och Zwaan’s (1998) teori om 

”situation model” och ”textbase model”. 

För att illustrera det jag kommit fram till i mitt arbete har jag skapat en 

informationsbroschyr om elavbrott. Broschyren ska fungera som ett stöd och 

hjälpa Sveriges allmänhet att förbereda sig inför ett elavbrott.  

Utöver litteraturstudier har jag även gjort ett mer kvalitativt bakgrundsarbete som 

intervju med Tony Abaji vid Energimyndigheten och kortare samtal med 

målgruppen av min artefakt. Vidare har jag analyserat ett av Energimyndighetens 

nuvarande informationsmaterial för att identifiera dess brister. 

Min slutsats är att en tydligt signalerad genre och tematisk struktur i kombination 

med ett, för läsaren, meningsfullt innehåll är det mest effektiva för att läsaren ska 

minnas informationen. Vidare ökar chanserna ytterligare om läsaren kan sätta sig 

in i situationen och inte enbart memorera texten. 
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Förord 

Innan jag går vidare med att presentera resultatet av de här tio veckornas 

ångestdrypande slit vill jag börja med att tacka några viktiga personer som på ett 

eller annat sätt bidragit till min rapport, min personliga utveckling och de senaste 

tre åren av mitt liv. 

Tony Abaji, stöd och hjälp under examensarbetet. Jag är mycket tacksam för din 

tid och dina tillmötesgående svar. 

Alla textlärare som guidat och väglett oss studenter under en tre år lång labyrint 

av kunskap och fått mig att inse att varje fråga har mer än ett svar. 

Anna-Lena handledare, inspirationskälla och orsaken till att jag förstod att jag 

valt rätt utbildning. Du krokade fast mig med din entusiasm för det skrivna ordet. 

Kriss Johansson, kurskollega och nära vän som alltid bidragit med ett annat 

perspektiv. Din hjälp har varit stor och dina känslostormar betryggande. 

Och slutligen, Johanna Lötjönen, vapendragare och bästis som lyssnat, lyssnat 

och lyssnat och hjälpt mig att förstå att ibland är tystnad skribentens bästa knep. 

Utan dig hade jag varit skallig för länge sedan. 
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Inledning 

Nu för tiden läser vi otroligt mycket information, men vi glömmer det mesta av 

det lika fort. En begåvad textdesigner vet hur man skriver texter som är lätta att 

förstå, instruktioner som är tydliga och förklaringar som är klargörande. Men 

vilken funktion har det om läsaren inte minns innehållet när texten läggs åt sidan?  

Det här arbetet söker ta reda på vad i en text som kan påverka hur väl vi minns 

innehållet. Jag undersöker hur skribenten redan vid skapandet av texten kan göra 

val som påverkar läsarens hågkomst av den. Vad är det som gör att vi lägger vissa 

saker på minnet medan andra glöms bort? Finns det sätt för oss att skriva som 

ökar sannolikheten att läsaren minns vårt budskap? 

Bakgrund 

Jag visste tidigt att jag var intresserad av att jobba med text och minne, men för att 

kunna använda det intresset i ett examensarbete ville jag också hitta ett praktiskt 

problem som kan kopplas till mitt val av tema. Det var så jag kom in på elavbrott. 

Den 21 januari 2015 hörde jag en intervju på Morgonpasset i P3 som handlade om 

”verklighetens preppers”. Andreas Karlsson var med i studion och besvarade 

frågor kring ämnet prepping (Andreas Karlsson 2015, radiointervju). En prepper, 

eller survivalist som det också kan kallas, är enligt wikipedia en person som: 

”aktivt förbereder sig för möjliga framtida avbrott i lokal, regional, nationell eller 

internationell social eller politisk ordning. Survivalister förbereder sig ofta för 

detta avbrott genom att hamstra mat och vatten; lära sig första hjälpen och 

självförsvar; förbereda självförsörjning; upprätta byggnader som hjälper dem att 

överleva eller ’försvinna’.” (Survivalism, 2015.) 

Andreas Karlsson (2015) pratade i intervjun mycket om hur oförberedd Sveriges 

allmänna befolkning är på alla möjliga sorters kriser. Han hävdade att det beror på 

att vi tar för givet att någon annan kommer att ta ansvar för att se till att vi får det 

vi behöver om en kris skulle uppstå. Som exempel på detta tog han långvarigt 

elavbrott och påpekade att de flesta inte har tänkt på hur de ska laga mat, få 

vatten, sköta sin hygien och kommunicera med omvärlden utan el (Andreas 

Karlsson 2015, radiointervju). Jag kände igen mig väldigt mycket i det han 

beskrev och blev väldigt intresserad av ämnet. Så jag började göra research om 

vår krisberedskap. 

Jag tittade bland annat på en undersökning som Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) gör årligen med respondenter mellan 18-74 år. I 

undersökningen från 2013 kan man läsa, att ”[d]en största förändringen mellan 

2012 och 2013 års undersökning är att andelen som ser det som mycket eller 

ganska troligt att det inom fem år ska inträffa långvariga elavbrott har minskat 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvf%C3%B6rs%C3%B6rjning
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från 26 procent 2012 till 16 procent 2013” (Opinioner 2013, s. 22). Även i den 

senaste undersökningen kan vi se att 80 % av de tillfrågade upplever händelsen av 

ett långvarigt elavbrott som ”inte speciellt troligt” eller ”inte alls troligt” 

(Opinioner 2014, s. 24). Man kan alltså konstatera att en stor majoritet av de 

tillfrågade inte tror att elavbrott kommer ske. Men att det inte är troligt betyder 

inte att risken inte finns så jag frågade mig själv om människor ändå ser till att 

förbereda sig, ”utifall att”. För att kunna få svar på den frågan gjorde jag fem 

intervjuer med personer ur den breda målgruppen ”privatpersoner i Sverige”. 

Resultatet av dessa intervjuer presenterar jag under kommande rubrik. 

Samtal med målgruppen 

Som jag nämnde gjorde jag fem mindre intervjuer med personer ur målgruppen 

”privatpersoner i Sverige”. Urvalet av respondenter var personer i min indirekta 

närhet, det vill säga vänners vänner, partner och föräldrar. Målet med de här 

samtalen var främst att få en känsla för hur mycket informanterna visste om 

elavbrott och om de förberett sig på något vis. Det som kom fram under 

intervjuerna har gett mig en djupare förståelse för målgruppens förkunskaper och 

fungerat som bakgrund till mitt vidare arbete.  

Det visade sig till exempel att de allra flesta kopplade samman elavbrott med 

avsaknaden av ljus eftersom flera av de tillfrågade i första hand nämnde extra 

proppar, ficklampa och stearinljus som olika åtgärder. Flera nämnde att de vet om 

att de inte ska hålla kyl och frys öppna för länge under ett elavbrott eftersom 

maten kan blir förstörd men ingen hade några alternativa lösningar för vare sig 

elförsörjning eller matlagning. Det märktes även en attityd till elavbrott som att 

det är ett snabbt övergående obehag. De flesta verkade koppla samman elavbrott 

med att de fick klara sig utan bekvämligheter som tv och dator i någon timme.  

Det intressanta var också att de tillfrågade var medvetna om saker man kunde 

göra under elavbrottet för att åtgärda vissa problem men saknade rätt verktyg för 

att kunna genomföra dessa åtgärder om det verkligen skulle behövas. En hade ljus 

men inget elddon, en hade kamin men ingen ved och en var rörmokare och väl 

medveten om att vattenförsörjningen kan påverkas men hade ingen tanke på att 

fylla dunkar med vatten vid elavbrott. Ingen hade heller en klar handlingsplan 

utan samtliga svarade väldigt trevande på vad de skulle göra om ett elavbrott höll 

på längre än två timmar.  

På frågan hur de skulle ta reda på information svarade samtliga att de skulle söka 

information om elavbrottet via sin smartphone, men ingen visste var 

informationen skulle finnas. Fyra skulle börja titta på sin elleverantörs webbsida 

och en skulle titta på kommunens hemsida. Om de inte hittade något på sitt första 

alternativ sa samtliga att de skulle leta information via sökfunktioner på internet. 

Men det var tydligt att ingen med säkerhet visste var de kunde hitta information. 
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Ytterligare en intressant iakttagelse var att trots att alla tillfrågade skulle börja 

med att söka upp information via mobil eller surfplatta så ägde ingen av dem en 

solcells- eller batteriladdare till sin produkt. En nämnde att hon kunde ladda 

telefonen via sin laptop men hon var också medveten om att det bara är en lösning 

som fungerar tills datorns batterier har laddats ur.  

Anmärkningsvärt var också att ingen av de tillfrågade visste att den officiella 

kanalen för information vid kriser som elavbrott är Sveriges Radio P4. Om de 

skulle gissade svarade fyra P1 och en P3. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att samtalen med de här fem personerna 

styrker Andreas Karlssons (Andreas Karlsson 2015, radiointervju), och min egen, 

tes att de flesta privatpersoner är oförberedda för ett elavbrott och omedvetna om 

vad som kan påverkas av det. De flesta visade dessutom ett slags nonchalans mot 

risken av elavbrott eftersom det, som en av respondenterna formulerade det, 

”händer så sällan att man glömmer bort det” (Målgruppsintervjuer 2015). 

Strukturell analys 

Efter de här iakttagelserna gick jag vidare med att titta på det informationsutbud 

som finns idag gällande elavbrott. Då hittade jag Energimyndighetens broschyr 

Elavbrott – vad gör jag nu? (2007), se bilaga 1.  

För att skapa mig en bild över bristerna i materialet analyserade jag broschyren 

med hjälp av Lennart Hellspongs Metoder för brukstextanalys (2001). I min 

analys kom jag fram till flera brister bland annat: 

 Folderns tematiska disposition är inte tydlig för läsaren. 

 Tips/råd och varningar presenteras om vartannat vilket gör det svårt att 

hitta ett återkommande mönster i materialet. 

 Texten presenteras i punktform vilket skulle kunna vara konkret och 

tydligt men det saknas en tydlig struktur och form i meningarnas 

uppbyggnad.  

 Bildval och formgivning hjälper inte läsaren att skilja på de olika 

åtgärdskategorierna som är centrala vid elavbrott. 

 Kronologin brister. Författaren blandar information som rör förberedande 

handlingar med de som ska utföras då elavbrottet är ett faktum. 

Efter att ha analyserat materialet konstaterade jag att det största problemet var 

dess struktur. Resultatet ledde mig i riktning mot kognitionsteorier vilket jag 

kommer gå in på mer senare i rapporten. Analysen kommer att presenteras i sin 

helhet senare i rapportens resultat-del.  
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Intervju med Tony Abaji 

För att skapa mig en bättre uppfattning om problematiken med information vid 

elavbrott såg jag det lämpligt att stämma möte med någon som jobbar med 

energifrågor. Det var så jag kom i kontakt med Energimyndigheten (EM). EM:s 

uppdrag beskrivs på följande sätt: ”Myndigheten ska verka för 

försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt 

med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat” (Energimyndigheten – 

Om oss, 2015). 

Jag fick kontakt med Tony Abaji, projektledare på enheten för trygg 

energiförsörjning vid EM. Vi bokade in en träff onsdag 15 april 2015 i EM:s 

lokaler i Eskilstuna. Min tanke med den här intervjun var att skaffa mig en bättre 

uppfattning om deras syn på situationen. Om det finns särskilda förutsättningar 

eller begränsningar att ta hänsyn till när man informerar om elavbrott, vad de vet 

om sin målgrupp, hur de har jobbat med den här typen av information tidigare och 

vilka brister de ser med sitt befintliga material. Vårt möte höll på i en timme och 

nedan har jag sammanställt vad vi diskuterade. 

Broschyren och övriga informationskanaler 

Abaji har jobbat på EM sedan 2008 och i sin nuvarande roll sedan 2010. 

Broschyren Elavbrott – vad gör jag nu? togs fram som en del av en 

informationspärm innan Abaji började på EM och han berättar för mig att han 

själv har försökt skapa en nyare version av materialet. Flera förslag arbetades 

fram men det fattades aldrig några beslut. En av idéerna Abaji hade var att skapa 

ett informationsblad som till största delen innehåller bilder och endast lite 

kompletterande text. Han hänvisar till ett gammalt material som EM producerat 

för många år sen. Se bilaga 2. 

Broschyren fyller en viktig funktion eftersom efterfrågan på den har varit stor. 

Den har tidigare funnits som tryckt version men nu går den endast att få tag i via 

EM:s hemsida. Abaji förklarar att de inte har känt något behov av att trycka fler 

eftersom de hellre uppdaterar materialet som inte längre känns så ”fräscht”. 

Innehållet i broschyren är korrekt och fortfarande aktuellt, Abaji nämner dock att 

man kanske kan behöva lägga till något om mobiltelefoner.  

Myndigheten försöker generellt att minska andelen tryckt material och går mer 

och mer mot digitalt. Abaji tror att det i fortsättningen bara kommer tryckas 

material on-demand, till självkostnadspris för mottagaren. Han utvecklar 

resonemanget så här: 

”Jag tror fortfarande att det kan finnas visst behov av tryckt information idag, men 

inte i lika stor utsträckning som kanske för 5-10 år sen, beroende på att 

konsumtionsmönstret av information ser så annorlunda ut idag. Idag är det som 

avsändare viktigare att finnas till hands på flera olika ställen (där användarna 
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finns) och i flera former som är anpassade för flera behov.”(Tony Abaji 2015, 

mejlintervju.) 

EM jobbar alltså mer mot digital kommunikation med målgruppen och enligt 

Abaji når den mesta informationen från EM ut via deras hemsida, youtube-, 

facebook- och twitterkonto samt hemsidan krisinformation.se. Sidan 

krisinformation.se drivs av MSB och sammanställer krisinformation från flera 

myndigheter för att göra det enklare för privatpersoner att ta reda på vad som 

gäller när en krissituation uppstår. Alla dessa informationskanaler är dock 

beroende av el så jag ifrågasätter hur EM har tänkt sig att det här ska fungera vid 

ett elavbrott. Abaji svarar så här: 

”Vi försöker hela tiden att arbeta med att sprida kunskap om olika 

energianvändares ansvar och roller innan en kris inträffar. Genom att 

energianvändare är medveten om sitt eget ansvar så har denna på förhand 

möjlighet att skaffa sig en beredskap som gör att konsekvenserna inte blir lika 

stora vid exempelvis ett längre elavbrott. För när krisen väl inträffar då kommer 

det ändå vara svårt att nå ut till alla. Men ju fler kanaler vi når ut via, brukar jag 

tänka, desto större är också chansen att vi når ut till fler.”(Tony Abaji 2015, 

mejlintervju.) 

Abaji trycker också på att den främsta informationskanalen för den drabbade bör 

vara Sveriges Radio P4 och vid ett elavbrott skulle EM ta hjälp av dem för att få 

ut information. EM har även ett nära samarbete med Civilförsvarsförbundet vars 

informatörer kan hjälpa till att sprida information via telefon och personliga 

möten runt om i landet. Utöver detta pågår även ständigt utbildning av nya 

energirådgivare i Sveriges samtliga kommuner som också kommer hjälpa till att 

få ut informationen. 

Men ett sådant stort fokus på digitala informationskanaler gör det ännu viktigare 

att nå ut till målgruppen innan elavbrottet. Det finns inga garantier för att de 

drabbade kommer ha tillgång till digitala informationskällor. Det finns därmed ett 

extra stort behov av information som är lätt att minnas eftersom målgruppen 

förväntas ta del av det innan krisen uppstår.  

Målgruppen 

Målgruppen för EM:s arbete och material är väldigt stor eftersom den innefattar 

alla privatpersoner i hela Sverige. Jag frågade Abaji om vad de visste om 

målgruppen för det här materialet, hur intresserade är de, vet de hur de ska 

förbereda sig och söker de upp informationen på egen hand? Han visade mig då 

sammanfattningen av en undersökning som gjordes 2014. Undersökningen tittar 

på olika aspekter av privata hushålls elförsörjning. Jag ska nu redovisa de, för mitt 

arbete, viktigaste resultaten från undersökningen.  
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På frågan ”Har du vidtagit några förebyggande åtgärder för att hantera ett 

elavbrott?” svarar 43 % av de tillfrågade ja (Energianvändare, 2014 Markör AB), 

vilket jag tycker verkar ganska mycket.  

 

Figur 1: Resultatet på frågan "Har du vidtagit några förebyggande åtgärder för att hantera ett elavbrott?” 

(Energianvändare, 2014 s.9). 

Men tittar man på vilken typ av åtgärder det rör sig om får resultatet en annan 

innebörd. Följdfrågan ”Vilken/vilka åtgärder har du vidtagit?” visar att 61 % har 

tänkt på att införskaffa alternativ belysning som ljus eller fotogenlampor medan 

endast 22 % har tänkt på mat och värme och så lite som 5 %, 3 % och 0 % har 

förberett vatten, information, värmande material och hygien (Energianvändare, 

2014 Markör AB). 
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Figur 2: Resultatet på frågan "Vilken/vilka åtgärder har du vidtagit?" (Energianvändare, 2014 s.10). 

Vi kan se att det är väldigt många av de tillfrågade som har tänkt på och förberett 

för belysning men de andra bitarna är de flesta sämre förberedda för. Det mest 

anmärkningsvärda är att bara 3 % har tillgång till en informationskälla som inte är 

beroende av el. Detta blir problematiskt om telefonerna laddas ur och varken tv, 

radio eller dator kan drivas utan el. 

Det här resultatet bekräftar även det som jag har tagit med mig från mina 

intervjuer med målgruppen, att de flesta inte verkar känna till att ett elavbrott kan 

påverka fler delar av deras liv utöver bristen på ljus.  

Detta innebär, som vi var inne på tidigare, att det ställs ännu högre krav på att 

materialet är lätt att komma ihåg. Om endast 3 % har tillgång till information 

under elavbrottet gäller det att övriga 97 % vet hur de ska agera ändå. Det räcker 

med att våra mobiltelefoner laddas ur så är de flesta av oss avskärmade från 

omvärlden. 

Sammanfattning 

Syftet med intervjun med Tony Abaji var att fylla i några luckor för bakgrunden 

av mitt problem samt förstå så mycket som möjligt kring omständigheterna för att 

kunna ta mig framåt i mitt arbete. Resultatet av intervjun har jag redovisat i 

löpande text och här är några av de viktigaste upptäckterna: 
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 Energimyndigheten jobbar mer och mer mot digitalt material. 

 De vill nå målgruppen innan krisen. 

 Informationen i den befintliga broschyren är fortfarande aktuell men 
formen är föråldrad. 

 Målgruppen anser sig ha förberett sig men de flesta har endast alternativa 

ljuskällor (Tony Abaji 2015, intervju). 

Avgränsningar 

Den första avgränsningen jag har gjort gäller min artefakts utformning. I mitt 

arbete kommer jag inte att undersöka hur den grafiska formen kan påverka minnet 

av texten. Med grafisk form menar jag här färgval, bildval, typsnitt och den 

grafiska stilnivån. Istället kommer jag att hålla mig till EM:s grafiska profil för att 

ge min text ett fungerande format.  

Dessutom har jag valt att inte titta på hur minnet påverkas av stressen under en 

kris. De teorier och studier jag har använt mig av har alla gjorts under lugna 

former och inte tagit hänsyn till det sinnestillstånd en person befinner sig i vid en 

pressad situation som exempelvis elavbrott. Det kan vara så att vår förmåga att 

minnas instruktioner påverkas under kris men detta är alltså inte något som jag 

kommer att undersöka i mitt arbete.  

Vidare har jag avgränsat mig från att analysera hur artefakten ska nå målgruppen. 

Som vi såg i min intervju med Abaji jobbar EM mer och mer mot digitalt material 

och on demand-tryck. Jag har därför valt att utgå från att mitt material både ska 

kunna läsas digitalt och gå att tryckas. I och med det har jag avgränsat mig från att 

undersöka om tryckt eller digitalt material ger de bästa förutsättningarna för 

läsarens hågkomst av innehållet.  

Den sista avgränsningen jag har gjort gäller utprovning. Mitt arbete går ut på att 

försöka hitta tekniker som får läsaren att lättare minnas innehållet i en text. Men 

jag har valt att lägga tid och fokus på litteraturstudier och försökt hitta studier där 

de teorier jag använder testas. Mitt arbete kommer alltså stödjas på tidigare 

forskning och jag kommer inte själv att genomföra någon utprovning. 

Syfte och forskningsfråga 

Här ska jag presentera syftet med mitt arbete, min forskningsfråga samt de 

underfrågor som har hjälpt mig framåt. 
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Syfte 

Det här arbetet syftar till att, utifrån textdesign och kognitionsteorier om minne, ta 

reda på hur man i text kan stimulera minnet för att läsaren lättare ska komma ihåg 

innehållet. Jag har undersökt vad som gynnar läsarens minne av en text och hur 

jag strategiskt kan använda det i min gestaltning för att främja läsarens hågkomst 

av innehållet. 

 

Forskningsfråga: 

Jag studerar textstrukturer och textuella grepp ur ett kognitivt perspektiv för att se 

hur strukturer och grepp i texter kan påverka minnet, i syfte att utforma en text om 

elavbrott så att innehållet blir lättare för målgruppen att minnas.  

Underfrågor 

För att förtydliga vad som måste göras har jag formulerat några underfrågor till 

min forskningsfråga. Svaren på dessa underfrågor har lett mig närmare min 

slutgiltiga lösning. Dessa underfrågor är: 

1. Var brister materialet från Energimyndigheten idag? 

2. Är narrativa texter lättare att komma ihåg än förklarande? 

3. Vilka element i en text gör att vi minns det vi läst? 

4. Hur kan typografiska hierarkier verka för att stimulera minnet? 

5. Vilken tidigare forskning finns om hur text kan hjälpa minnet? 

Metod  

Mitt arbete har varit litteraturtungt och för att få svar på min forskningsfråga och 

mina underfrågor har jag använt mig av två metoder: en strukturell analys av 

befintligt material samt litteraturstudier. 

Strukturell analys av befintligt material 

Den strukturella analysen som jag redan nämnt är en av mina metoder. Jag valde 

att göra just en strukturell analys eftersom jag vid en första genomläsning av 

materialet upplevde att det framförallt brister i disposition och struktur. Därför 

hoppades jag att en strukturell analys skulle hjälpa mig sätta fingret på vad jag 

behövde förbättra.  

En strukturell analys innebär att man ger en ”mångsidig beskrivning av en texts 

språkliga, innehållsliga och sociala struktur mot bakgrund av dess kontext” 

(Hellspong 2001, s.61). Den strukturella analysen går ut på att besvara en mängd 

frågor under kategorierna kontexten, den textuella, ideationella och 

interpersonella strukturen. Jag har valt att inte presentera min analys utifrån de 

specifika frågeställningarna som Hellspong tar upp utan istället har jag 
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sammanställt analysen som en löpande text genom att följa Hellpongs råd under 

kapitlet ”Att visa upp sin analys” (2001, s.15-16). Resultatet av min analys 

presenterar jag i rapportens resultat-del. 

Litteraturstudier 

Litteraturstudierna har varit min största källa för information i det här arbetet. De 

flesta av mina designbeslut är fattade baserat på resultaten i de studier som jag 

kommer ta upp senare i rapporten.  

Resultatet av mitt bakgrundsarbete, intervjun med Abaji, samtalen med 

målgruppen samt resultatet från min textanalys har hjälpt mig avgöra vad de 

befintliga bristerna är. På så vis har jag kunnat avgränsa mina litteraturstudier till 

områden som är relevanta för mitt arbete. Jag har främst tittat på vilken tidigare 

forskning som gjorts om minne, text och strukturer, och hur dessa påverkar 

varandra. 

Resultat 

Under den här rubriken kommer jag att presentera resultatet från min strukturella 

analys och mina litteraturstudier. 

Strukturell analys 

Här ska jag presentera min strukturella analys som jag har gjort på EM:s 

befintliga material broschyren Elavbrott – vad gör jag nu?, se bilaga 1. Analysen 

har jag baserat på Lennart Hellspongs (2001) upplägg för en strukturell analys.   

Inledning 

Energimyndigheten har idag en hel del material som vänder sig till privatpersoner 

med information om elavbrott. Ett av dessa är broschyren Elavbrott – vad gör jag 

nu? I den får den svenska allmänheten råd om hur de kan förbereda sig och vad de 

kan göra om elen försvinner. Eftersom jag planerar att den här rapporten ska leda 

till en liknande produkt ser jag det nödvändigt att göra en analys av det befintliga 

materialet för att se var det brister. 

Bakgrund 

Broschyren gavs ut 2007 av Energimyndigheten och den tänkta mottagaren är alla 

läskunniga privatpersoner i Sverige. I beskrivningen av broschyren skriver 

Energimyndigheten att materialet ”vänder sig till boende i villa och i 

flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala 

beredskapssamordnare och energirådgivare med flera” (Energimyndigheten via 

Uniqueue 2015).  

Materialet finns endast att ladda ner från Energimyndighetens hemsida. För att 

kunna ta del av texten måste man leta efter den. Man hittar det först efter fyra 



16 

 

klick: www.energimyndigheten.se > Hushåll > När det blir elavbrott > Elavbrott – 

vad gör jag nu? > Ladda ner. Detta gör den svåråtkomlig och i princip omöjlig att 

hitta om man inte vet att man letar efter den. 

Broschyren fungerar som information innan och stöd under ett elavbrott. Textens 

makrotema är alltså just elavbrott, med betoning på vad man som privatperson ska 

göra i en sådan situation. Detta framgår tydligt av broschyrens titel Elavbrott – 

vad gör jag nu?. De mikroteman som finns är textens tematiska huvuddelar: 

värme, ljus, vatten, mat och kommunikation. De innehåller tips och råd om hur 

man ska gå tillväga samt varningar och uppmaningar om vad man ska tänka på. 

Dessa fem områden framgår inte explicit i texten men vid en närmare analys blir 

det tydligare att dessa fem delar är de områden där en privatperson kan och bör 

agera på egen hand för att trygga sig själv och sina närstående vid ett elavbrott. 

Det finns därmed en koppling till makrotemat som dock inte tydliggörs nog. 

I slutet av broschyren finns även en checklista med saker som är bra att 

införskaffa i förebyggande syfte. Makroproposition skulle alltså kunna formuleras 

som: ”Vad privatpersoner kan göra före och under ett elavbrott”. 

Analys 

Broschyren inleds med ett fjärrperspektiv i och med kapitlet ”Historiens längsta 

elavbrott” som kort berättar om en tid när människan inte var lika beroende av el 

som vi är numera. Därefter går texten närmare in på läsarens specifika situation 

med ett närperspektiv som vidmakthålls broschyren ut. Efter ”Historiens längsta 

elavbrott” är texten uppbyggd utifrån fem huvuddelar som är implicit antydda i 

dispositionen: värme, ljus, vatten, mat och kommunikation. Textens disposition 

blir därmed tematisk och tanken verkar vara att läsaren ska orientera sig i foldern 

utifrån de fem huvuddelarna. Dock kan denna röda tråd vara svår att upptäcka vid 

en första läsning, särskilt på grund av rubrikerna som inte konsekvent hjälper 

läsaren att förstå upplägget. Broschyrens nio rubriker är: 

 Historiens längsta elavbrott 

 Håll värmen med några enkla råd 

 Håll värmen med en kamin 

 Ljus i mörker 

 Tappa upp vatten 

 Mat utan el 

 Mat som passar vid elavbrott 

 Lyssna på radio och prata med grannarna 

 Checklista med förberedelser vid elavbrott 

Värme och mat får mest utrymme både i innehållsförteckningen och i sidantal 

vilket kan antyda att de är extra viktiga. Detta är dock inget som framhävs eller 

görs tydligt för läsaren. Dessutom känns de två senare rubrikerna redundanta. 

”Håll värmen med en kamin” skulle lika gärna kunna platsa som ett av de enkla 
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råden under rubriken innan och vilken mat som lämpar sig under ett elavbrott är 

något läsaren nog förväntar sig hitta under rubriken ”Mat utan el”. 

Författarperspektivet i den här texten är tydligt eftersom författaren i princip är 

helt frånvarande. Det förekommer inga värdeord eller känslouttryck annat än att 

författarens kunskap framställs som otvivelaktig sanning. Författaren talar direkt 

till läsaren och framstår som allvetande vilket fungerar eftersom sändaren är 

Energimyndigheten, en myndighet med stor kunskap om elavbrott. Texten 

framförallt är uppbyggd av faktiska modaliteter som exempelvis ”Använd inte 

kaminen på natten, om du inte har en eldvakt.” Men det förekommer även en del 

icke-faktiska modaliteter när författaren redogör för risker med vissa handlingar. 

Exempelvis i texten om matlagning med camping- eller friluftskök: ”Placera inte 

köket på spisplattan under köksfläkten. Fettet i fläkten kan ta eld och elden kan 

sprida sig i huset via ventilationskanalerna” (Elavbrott – vad gör jag nu? 2007, s. 

12, min kursivering).  

Utöver påståenden är texten i stort sett uppbyggd av en enda sorts språkhandling, 

nämligen uppmaningar. Den är tydligt handlingsorienterad och tilltalar läsaren 

som ”du” konsekvent under hela texten. Relationen mellan författaren och läsaren 

präglas därmed av en närhet, dock är det väldigt tydligt att det är författaren som 

har övertaget i och med att denne besitter all kunskap som läsaren behöver. 

Författaren går aldrig in i dialog med läsaren utan talar krasst om för denne vad 

och hur den ska göra. Texten iscensätter därmed en social ram som den mellan 

lärling och läromästare. 

Ordvalen i texten är förhållandevis enkelt, det används inga fackspråkliga eller 

komplicerade termer utan den är lättläst. Textens form präglas av korta meningar 

som innehåller en åtgärd eller uppmaning i taget för att inte överbelasta läsaren. 

Detta gör texten kortfattad och lätt att läsa och förstå. Vidare innehåller texten en 

hel del högertunga meningar som inleds med finita verb för att uppmana läsaren 

till en viss handling exempelvis: ”Köp redan nu in ett reservförråd av sådan mat 

som tål att lagras i rumstemperatur och som du enkelt och snabbt kan tillaga” 

(ibid., s. 15).  På så vis har texten en uppmanande karaktär med konkreta råd och 

tips till läsaren. Men dessa blandas med ”bra att veta-information” utan direkta 

uppmaningar till läsaren som till exempel ”Har du frysta matvaror klarar de sig 1-

2 dygn om du inte öppnar frysen. Under den kalla årstiden kan frysta matvaror 

ställas på balkongen eller förvaras utomhus” (ibid.).  I det senare exemplet ser vi 

att sändaren har gått från sina direkta uppmaningar till att använda passiva verb 

med struken agent: ”ställas på balkongen” (ibid.).    

Texten är genomgående lugn och sansad. De handlingar som författaren 

uppmanar läsaren till beskrivs sakligt och konkret trots att det vid det aktuella 

tillfället kan vara mycket känslosamt, psykiskt och fysiskt påfrestande. Detta 

skulle kunna ses som en social strategi för att mana läsaren att behålla lugnet. Det 

finns dock delar där texten bryter mot denna strategi, exempelvis: ”Vid ett totalt 
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energiavbrott finns en risk att toaletten slutar fungera. Det går inte att spola!” 

(ibid., s. 11). I den senare meningen verkar det snarare som att författaren försöker 

härma läsarens rådlöshet än ge handlingsdrivna råd. 

Tidsperspektivet i texten växlar fram och tillbaka vilket blir problematiskt, ett 

exempel är i kapitlet ”Tappa upp vatten”. Då beskrivs hur vattenförsörjningen 

kommer påverkas av elavbrottet på följande sätt: ”Saknar vattenverket reservkraft 

kommer trycket i ledningarna att sjunka inom några timmar. Då kommer inget 

vatten ur kranarna och toaletten går inte att spola. Då behöver du tänka på det 

här:”. Därefter följer en punktlista på saker man kan göra för att försäkra sig om 

att ha vatten, bland annat: ”Fyll på kärl eller flaskor från kranen om elavbrottet 

varar mer än en timme”(ibid., s. 10). Kronologin här blir problematisk. Först 

försvinner vattnet från kranarna, sedan ska läsaren fylla på kärl eller flaskor på 

samma ställe, där det inte finns något vatten. De flesta läsare kommer nog kunna 

dra slutsatsen att författaren menar att kärlen ska fyllas på innan vattentillförseln 

hinner strypas men det blir onödigt svårt att förstå. Detta pendlande mellan 

förberedelser, konsekvenser och åtgärder är återkommande genom hela texten och 

som läsare är det svårt att snabbt skilja på vad som måste göras innan elavbrottet 

och vad som ska göras under tiden. 

Även textens referensbindning är svag vilket kan vara en konsekvens av att 

broschyren till största del är uppbyggd av punktlistor med tips och råd till läsaren. 

Punkterna hålls ihop av ett övergripande tema som anges i rubriken, exempelvis: 

”Håll värmen med några enkla råd” men de kopplas inte ihop språkligt med 

varandra. Ibland består de av handfasta råd och uppmaningar, ibland av ”bra att 

veta-information” och ibland av varningar och förmaningar. Det finns inte heller 

en tydlig och återkommande form för detta vilket gör det svårare för mottagaren 

att få en rytm och struktur i läsningen. 

Slutligen finns det en viss innehållslig konflikt mellan textens syfte (att informera 

om risker etc. vid elavbrott) samt dess ton som vill verka lugnande. Text och bild 

verkar tillsammans vilja invagga läsaren i trygghet och en känsla av att elavbrott 

är mysigt trots att det finns mycket oroande över ett elavbrott. Alla personer och 

djur på bilderna är glada och ler trots att de måste ställa ut matvaror på verandan 

eller hänga filtar över fönstren. Se bildexempel nedan:  
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Figur 3: Bildexempel från broschyren Elavbrott - vad gör jag nu? (2007, s.5) 

Slutsats och sammanfattning  

Materialet som Energimyndigheten använder idag har flera brister, men det finns 

några delar som jag ser potential i och planerar att återanvända i min artefakt. 

Dessa är följande: 

 Punktlistan, en punktlista är ett bra verktyg för att hjälpa läsaren orientera 

sig bland de många uppmaningarna. 

 Den tematiska dispositionen, den har stor potential att bli en meningsfull 

övergripande struktur. 

 Det direkta tilltalet och konkreta uppmaningarna, en sådan form är tydlig 

och lätt att följa. 

Baserat på det jag har kommit fram till i min analys har jag också punktat upp fyra 

åtgärder för att rätta till de största brister jag ser med materialet: 

 Synliggör den tematiska dispositionen i fem delar (värme, ljus, vatten, mat 

och kommunikation). 

 Skilj på tips/råd/varningar och huvudsakligt innehåll. 

 Inled varje råd med en uppmaning, konsekvent form. 

 Tydliggör kronologin. Vad ska göras i förberedande syfte och vad ska 

göras när elavbrottet är här? 

Det här resultatet hjälpte mig att fokusera mina litteraturstudier på ämnen som är 

relevanta för det problem jag har undersökt. Jag kommer att beskriva resultatet av 

mina litteraturstudier under kommande rubrik. 
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Litteraturstudier 

Nu ska jag gå vidare till att presentera resultatet av mina litteraturstudier. Som jag 

nämnde under rubriken Metod så har mitt arbete varit litteraturtungt och de flesta 

av mina designbeslut är baserat på de studier och teorier som jag kommer 

presentera här.  

Resultatet från min analys som jag presenterade ovan hjälpte mig att avgöra 

vilken riktning mina litteraturstudier skulle ta. 

”Structure strategy” och ”signaling devices” 

Bartlett presenterade 1932 sin schemateori som ett tidigt försök att förklara hur 

människan tolkar och förstår sin omvärld. Schemateorin innebär att vi analyserar 

all ny input med tidigare kunskap som vi har kodat in och den befintliga 

kunskapen är det som kallas för våra scheman (Groome m.fl. 2010, s.31-33). 

Neisser (1967) inspirerades av Bartletts syn på perceptuell input och identifierade 

två varianter av informationsbearbetning: top down och bottom up. Bottom up-

bearbetningen är stimulusstyrd och innefattar det våra sinnen plockar upp och för 

med sig upp till vår hjärna. Top down återkopplar till Bartletts schemateori och 

innebär att vi kan tolka det våra sinnen visar oss utifrån våra tidigare erfarenheter 

genom tidigare inkodad kunskap, scheman (ibid., s.33). Vad vi bör ha med oss 

från dessa teorier är: vi förstår utifrån tidigare erfarenheter. 

Meyer (1999) har arbetat vidare med top down-teorin för textbearbetning med sin 

teori om strukturstrategi (Structure strategy). Strukturstrategi innebär att läsare 

förstår och minns en text utifrån dess teman och temanas struktur. Meyer menar 

att kommunikationen mellan författaren och läsaren är beroende av strategins, 

uppgiftens, textens och läsarens karaktärsdrag. Om författaren har använt en 

strategisk plan för utformandet av texten och dess teman och gjort den tydlig för 

läsaren har läsaren lättare att minnas vad den läst, minnas mer av innehållet och 

minnas det över längre tid (Meyer 1999, s.228-233). Detta gör det möjligt för 

författaren att påverka vad och hur mycket läsaren minns genom att lyfta fram 

textens teman och göra det tydligt hur relationerna mellan dem ser ut.  

Ett sätt att göra det på är genom att använda vad Lorch, Lorch och Inman (1993) 

kallar för signalredskap (signaling devices). Signalredskap är grepp som i en text 

som används för att betona vissa delar av innehållet. Dessa grepp kan exempelvis 

vara rubriker, översikter, sammanfattningar och olika sorters typografiska 

tekniker. Signalredskap kan användas som en hjälp för läsaren att se textens 

hierarkier, samband och understryka särskilt viktiga passager, samt att hjälpa 

läsaren förstå den övergripande temastrukturen (topic structure) (Lorch, Lorch & 

Inman 1993, s.281).  

Lorch, Lorch och Inman har testat teorin om signalredskapens verkan för läsarens 

minne i två experiment med samma text i två olika format, en med signalredskap 

och en utan. Det första experimentet visade att de deltagare som läste texten med 
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signalredskapen kom ihåg fler av textens övergripande teman än de som hade 

texten utan signalredskap (ibid., s.283). Det andra experimentet visade att de 

läsare som hade texten utan signalredskap hade svårare att minnas textens olika 

teman men att de erinrade sig mer detaljerad information om teman de faktiskt 

kom ihåg (ibid., s.288). Det verkar därmed som att signalredskapen kan påverka 

vad läsaren minns och ger författaren viss makt över läsarens förmåga att återkalla 

information. Detta sker dock på bekostnad av annat innehåll i texten. 

Signalredskapen verkar således inte påverka hur mycket läsaren minns utan vad de 

minns. 

Lorch, Lorch och Inman konstaterar dessutom att signalredskapen inte bara hade 

stor effekt överlag för deltagarnas förmåga att minnas vad de läst utan att de var 

särskilt framgångsrika för de kortare texterna som testades (ibid., s.284). Överlag 

visade sig experimenten vara framgångsrika i sitt syfte att bevisa signalredskapens 

förmåga att påverka läsarens hågkomst av en text. Lorch, Lorch & Inman 

sammanfattar resultatet från experiment 1 såhär: 

”In sum, when the topic structure of a text is clearly signaled as opposed to 

unsignaled, subjects recall information about more of the topics and the 

organization of their recalls adheres more closely to the organization of topics in 

the text. These results support the central hypothesis of the top-down search 

model that adult readers recall text information by retrieving and searching their 

topic structure representations to access subordinate information” (ibid., s.286). 

Detta innebär att signalredskap som används på rätt sätt kan hjälpa läsaren 

identifiera författarens strategiska plan med texten. Och, som vi kom fram till 

tidigare, innebär en tydlig strategisk plan att läsaren har goda förutsättningar att 

minnas texten vilket även syns i Lorch, Lorch & Inmans studie. 

Seriepositionseffekten 

I Kognitiv psykologi beskriver Groome m.fl. seriepositionseffekten som har 

demonstrerats av Ebbinghaus. Effekten innebär att minnesförmågan av ett givet 

ord påverkas av dess plats på en lista. De första och sista orden i listan är lättast att 

komma ihåg och de ord som befinner sig i mitten lider störst risk att glömmas 

bort. Detta förklaras med att de första orden gynnas av primacy-effekten och de 

sista av recency-effekten eftersom de endast utsätts för en typ av inferens 

(störning) medan orden i mitten utsätts för både proaktiv och retroaktiv inferens 

(Groome m.fl. 2010, s.176-177). 

Som vi kommer se senare i rapporten, under rubriken Genomförande, har den här 

teorin en viss inverkan på den övergripande strukturen av min artefakts fem 

teman. 
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Meningsfullhet 

De flesta forskare är övertygade om att minnet är uppdelat i två: arbetsminnet och 

långtidsminnet. För att vi ska kunna minnas saker behöver de kodas in i vårt 

långtidsminne. Hur detta går till är däremot något som delar forskarnas åsikter (se 

Groome m.fl.). 

Det som majoriteten verkar vara överens om är dock att för att vi ska minnas 

något är det väldigt viktigt att skapa mening. Groome m.fl. hävdar att detta 

framgick tydligt första gången i Bartletts (1932) studie som ligger till grund för 

mycket av vår moderna kognitionsforskning. Bartlett lät deltagarna i studien läsa 

en nordamerikansk indisk folksaga som heter Spökenas krig och därefter 

återberätta så mycket de kunde av den korta berättelsen. Sagan har flera inslag av 

övernaturliga fenomen som spöken, andar och magi vilka var mer eller mindre 

främmande för deltagarna i studien. Det han upptäckte var att deltagarna 

tenderade att strategiskt förändra historien när de återberättade den för att den 

skulle bli mer rationell genom att ta bort eller förändra de övernaturliga inslagen 

och ersätta dem med sådant som för deltagarna kändes mer konkret. Den slutsats 

Bartlett drog var att deltagarna försökte skapa mening i berättelsen genom att 

förändra den på ett sådant sätt som stämde överens med deras egen världsbild (se 

Groome m.fl 2010, s.178-179). Detta är bara en av flera studier som har visat att 

tidigare kunskap och meningsfullhet spelar en viktig roll när det kommer till vår 

förmåga att återkalla minnen. Ett annat exempel Groome m.fl. tar upp är en studie 

då Chase och Simon (1973) noterade att schackexperter hade betydligt lättare att 

minnas hur pjäserna på ett schackbräde stod utplacerade jämfört med testpersoner 

som var nybörjare på schack. De noterade dessutom att experterna hade svårare 

att komma ihåg positionerna om pjäserna var slumpmässigt utplacerade än om de 

utgjorde ett möjligt schackparti vilket ytterligare stödjer teorin om meningsfullhet 

(se Groome m.fl. 2010, s.181-182). 

Groome m.fl. redogör även för ”Levels of processing theory” (LOP-teorin), en 

teori som just baseras på tanken att information som är meningsfull är lättare att 

koda in och minnas. Upphovsmännen till teorin, Craik och Lockhart (1972), 

menar att bearbetning av ny information sker på tre olika nivåer: strukturell 

bearbetning (ytliga kännetecken som form, färg och storlek), akustisk bearbetning 

(ljudet av ett ord eller mening) och semantisk bearbetning (betydelse och 

innehåll). Tidigare trodde de att nivåerna följde en kronologi där strukturell 

bearbetning övergick i akustisk bearbetning och slutade i semantisk bearbetning. 

Numera förmodas de tre nivåerna av bearbetning ske samtidigt men olika djupt. 

Vidare skriver Groome m.fl. att Craik tillsammans med en annan forskare, 

Tulving (1975), har genomfört flera experiment för att styrka den här teorin. I ett 

av dessa skulle deltagarna läsa en lista med 60 ord. De blev inte ombedda att lära 

sig listan eftersom Craik och Tulving ville analysera den tillfälliga snarare än den 

avsiktliga inlärningen. Deltagarna delades in i tre grupper som hade varsin 

orienteringsuppgift. Grupp 1 fick en strukturell orienteringsuppgift (tex. är ordet 
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skrivet med versaler?), grupp 2 fick en akustisk orienteringsuppgift (tex. rimmar 

ordet med hatt?) och grupp 3 fick en semantisk orienteringsuppgift (tex. passar 

ordet in i meningen ”katten satt på…”?). Resultatet var väldigt tydligt, när de 

testade gruppernas minne av listan kunde grupp 1 komma ihåg minst, grupp 2 lite 

mer och grupp 3 allra mest. Därmed kan vi se att information som kräver en 

djupare bearbetning har bättre förutsättningar att bli hågkommet vid 

framplockning än information som involverar en grundare bearbetning (se 

Groome m.fl. 2010, s.184-187). Detta fynd återkopplar till Bartletts studie om 

meningsfullhet att en uppgift som stämmer överens med vår tidigare uppfattning 

om världen och som bearbetas på en djup nivå har större chans för en effektiv 

inkodning och framplockning.  

Vad vi bör ha med oss härifrån är alltså att vi minns sådant som för oss är 

meningsfullt och att semantisk bearbetning ökar chanserna för att informationen 

känns meningsfull. 

Narrativ eller förklarande text 

Nu har jag varit inne på att en texts övergripande struktur och meningsfullhet 

påverkar läsarens hågkomster av innehållet. Men jag ville också undersöka om 

textens genre kan påverka läsarens minne av den. Jag funderade över om det 

skulle vara mest effektivt att skriva den som en traditionellt förklarande text eller 

om jag istället skulle använda mig av mer narrativa drag för att öka chanserna att 

läsaren minns innehållet. Jag började leta efter underlag för detta och hittade en 

artikel från 2010 som heter ”Processing and memory of information presented in 

narrative or expository texts”. I den berättar författarna Wolfe och Wodwyk om 

deras experiment som undersökte hur textens genre kan påverka läsarens 

hågkomst av den.  

Wolfe och Wodwyk genomförde ett jämförande experiment där de i ena gruppen 

fick läsa en narrativ text och i den andra en förklarande (expository) text. Det 

första experimentet gjordes i fem steg: 

1. Förkunskapstest 

2. Läsning av narrativ eller förklarande text där läsaren fick tänka högt om 

innehållet 

3. Matematikfrågor 

4. Fritt återkallande (free recall) 

5. Kunskapstest (samma som tidigare). 

Både den narrativa och den förklarande texten hade som uppgift att lära 

deltagarna om människans blodomlopp men använde olika taktiker för att göra 

det. Den narrativa texten hade en huvudkaraktär, Alex, som krymptes och sögs in 

i en kvinnas lungor. För att ta sig ut var han tvungen att färdas genom människans 

blodomlopp och texten berättade således om blodomloppets funktioner utifrån 

karaktärens upplevelser och handlingar. Den förklarande texten liknade en 
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klassisk faktatext och beskrev blodomloppet med korta, konkreta meningar. 

Wolfe och Wodwyk gjorde det tydligt för deltagarna, oavsett vilken text de fick, 

att syftet var att de skulle lära sig innehållet eftersom de efter läsningen skulle få 

göra ett kunskapstest.  

Under läsningen fick deltagarna se en mening i taget på en dator och sedan ”tänka 

högt”, de fick följande instruktioner:  

”[A]fter each sentence, tell me everything the sentence is making you think about 

–what it means to you, other things you know, other ideas in the passage, if you 

understand the sentence or if there is something you don't understand in the 

sentence, or other things the sentence makes you think of” (Wolfe & Wodwyk 

2010, s.347.) 

Från det här testet kunde Wolfe och Wodwyk konstatera att den förklarande 

texten i mycket högre grad hjälpte läsaren att minnas faktainnehållet i texten. 

Visserligen visade testet där deltagaren fick minnas fritt från texten (free recall) 

att de som läst den narrativa texten mindes mest (ibid., s.350). Dock var innehållet 

i deras hågkomster mindre relevant och var till stor del inte det faktainnehåll (to-

be-learned content) som texten hade som syfte att lära ut. Wolfe och Wodwyk 

förklarar detta med att den narrativa texten får läsaren att lägga fokus på de 

berättande dragen och händelseförloppet för karaktären snarare än vad texten 

försöker lära ut (ibid., s.352). De menar att det stor del kan bero på att den 

narrativa texten får läsaren att sätta upp andra mål med sin läsning, trots att 

instruktionen var densamma oavsett texttyp. De utvecklar det såhär: 

”This inappropriate processing goal could have the effect of drawing attention 

away from the to-be-learned content. When the narrative elements of a story are 

used primarily as a rhetorical vehicle for delivering content, the attention that 

should be devoted to the content may directly compete with the story itself” (ibid., 

s.357). 

Som jag tidigare tagit upp har många tester kring kognition, uppfattning och 

inkodning av information visat att hågkomsterna blir som starkast när läsaren kan 

integrera informationen med tidigare kunskap. Detta var även något som Wolfe & 

Wodwyk noterade effekten av i sina tester. För att kunna se hur tidigare kunskap 

påverkade deltagarnas inlärning lät man dem göra ett förkunskapstest innan 

läsningen av materialet. Resultatet från förkunskapstestet användes sedan för att 

analysera ifall förkunskapen hade någon inverkan på deltagarnas resultat. Wolfe 

& Wodwyk kunde se att läsarna av den förklarande texten både hade lättare att 

komma ihåg specifika delar ur texten och kärnan i det som berättades. Dessa 

läsare hade också en större benägenhet att göra så kallade ”recall order reversals” 

dvs. att deras hågkomster inte följde ordningen som innehållet hade lästs och 

kodats in i. Wolfe & Wodwyk menar att dessa två iakttagelser antyder att läsarna 

av den förklarande texten i högre grad försökte förena den nya informationen med 
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relevanta förkunskaper (ibid., s.352-353). Här kan vi se mycket gemensamt med 

de andra teorierna jag har tagit upp hittills, exempelvis med Meyer’s teori om 

strukturstrategi som tar upp att uppgiftens och läsarens karaktärsdrag som två 

viktiga aspekter för kommunikationen mellan författare och läsare. Alltså läsarens 

mål/uppgift och förkunskaper. Som författare kan man inte inverka på läsarens 

förkunskaper men i Wolfe & Wodwyks studie blir det tydligt att även textens 

form och stilistiska drag kan påverka läsarens mål för läsningen. Vad vi bör ta 

med oss från den här studien är således: förklarande texter underlättar läsarens 

hågkomst av en text eftersom den får läsaren att sätta upp läsmål som är lämpliga 

för inlärning.   

”Situation model” 

Tidigare har många forskare sett på textförståelse och hågkomst av text som att 

det rör sig om framplockning av texten i sig snarare än innehållet och situationen 

som beskrivs. Den här uppfattningen har under senare år förändrats och numera är 

det många som anser att människor skapar en mental representation av innehållet 

och situationen. Det är detta som kallas situation model eller mental model 

(Radvansky & Zwaan 1998, s.162). Situationsbaserad inkodning, som jag 

hädanefter kommer kalla det, påminner mycket om Bartletts schemateori som 

Groome m.fl. beskriver. Groome m.fl. redogör även för Schank och Abelssons 

(1977) restaurangskript som beskriver ett typiskt restaurangbesök (Groome m.fl. 

2010, s.31ff, s.182). Skillnaden är att ett schema/skript fungerar som en mall för 

händelsen med aktörer, rekvisita, in- och utgång och annat typiskt med 

företeelsen. En situationsbaserad inkodning kan istället beskrivas som en mental 

bild av en specifik situation (Radvansky & Zwaan 1998, s.162), exempelvis ett 

restaurangbesök med familjen på favoritrestaurangen, och inte restaurangbesök i 

allmänhet. 

Teorin om situationsbaserad inkodning hjälper till att förklara många fenomen, 

som exempelvis resultatet i en studie av Morrows m.fl. (1998). De ville bland 

annat studera huruvida instruktioner, i det här fallet bipacksedeln för medicin, är 

lättare att förstå och minnas om innehållet presenteras i listor eller om det mer 

fördelaktigt att presentera informationen i stycken av löpande text. Deras hypotes 

var att läsarna skulle ha lättare att förstå och minnas om materialet kunde hjälpa 

dem skapa en situationsbaserad inkodning för aktiviteten ”att ta medicin” 

(Morrow m.fl. 1998). 

Resultatet av studien antyder att instruktioner är mer effektiva om de tar hänsyn 

till läsarens tidigare kunskaper om aktiviteten som beskrivs och organiseras 

utifrån dem. Tidigare kunskap fungerar som en stomme som underlättar 

kopplingen till den nya kunskapen och läsarens situationsbaserade inkodning. 

Deltagarna i studien delar ett schema för hur man tar medicin och de hade lättare 

att komma ihåg informationen om den var grupperad och organiserad efter det 

schemat (ibid., s.251-252).  
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Slutligen konstaterar Morrow m.fl. följande: 

”The present study provides evidence that instructions are further improved when 

presented as a list. This format segments the instruction into task-relevant parts 

and emphasizes sequential relationships between the parts. This helps readers 

identify and integrate information from the instruction with the schema in order to 

create a situation model. Thus, older and younger participants in our study were 

able to identify information more quickly and accurately from lists than from 

paragraphs” (ibid., s.252). 

Morrow m.fl. kan således konstatera att listformatet hjälper läsaren att skapa en 

situationsbaserad inkodning vilket är en klar fördel för möjligheten att minnas 

innehållet. Motsatsen till läsare som skapar sig en situationsbaserad inkodning 

kopplat till textens innehåll är de som endast skapar en så kallad textbaserad 

inkodning (textbase model). Detta innebär att istället för att koppla texten till 

tidigare kunskaper och scheman så tar läsaren endast till sig innehållet på en 

textnivå. Det kan jämföras med Craik och Lockharts (1972) strukturella 

bearbetningsnivå som beskrivs i Groome m.fl. (2010) vilket innebär att dessa 

läsare har mycket svårare att minnas vad texten innehöll för information. 

Från den här studien kan vi ta med oss att listformatet är en effektiv teknik för att 

öka läsarens chanser att minnas instruktioner. Förutsatt att listan bygger vidare på 

läsarens tidigare kunskap om aktiviteten och följer den kronologi som läsaren 

förväntar sig att aktiviteten ska ha. 

Sammanfattning av teorier 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det vi kan ta med oss från teorierna och 

forskningen är följande: 

 Vi förstår ny information ifrån tidigare kunskap och erfarenhet. 

 Vi läser en text utifrån dess teman.  

 Vi har lättare att förstå och minnas en text om författarens strategiska plan 

är tydligt signalerad. 

 Vi minns det i början och slutet av en lista bäst. 

 För att minnas information bör vi bearbeta innehållet på en semantisk nivå 

som sätter det vi läst i ett meningsfullt sammanhang. 

 Om vi lyckas sätta informationen i ett meningsfullt sammanhang innebär 

det att vi skapar en situationsbaserad inkodning som ytterligare ökar våra 

chanser att minnas. 

Sammanfattning av metodernas resultat 

Nu har jag redovisat resultatet från mina metoder. Men för att tydliggöra vad jag 

kommit fram till ska jag nu kort sammanfatta resultatet. 
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Som vi minns syftade mitt arbete till att, utifrån textdesign och kognitionsteorier 

om minne, ta reda på hur man i text kan stimulera minnet för att läsaren lättare ska 

komma ihåg innehållet. Jag har därför undersökt vad som gynnar läsarens minne 

av en text och hur jag strategiskt kan använda det i min gestaltning för att främja 

läsarens hågkomst av innehållet. 

För att kunna arbeta mig närmare ett svar på min forskningsfråga formulerade jag 

några underfrågor som jag under arbetets gång har besvarat. Svaren har redovisats 

i den här rapporten men jag kommer nu att sammanfatta dem kortfattat. 

Var brister materialet från Energimyndigheten idag? 

Som vi såg i den strukturella analysen av EM:s broschyr Elavbrott – vad gör jag 

nu? brister materialet på flera punkter där de mest framträdande är struktur, 

konsekvens och kronologi. 

Är narrativa texter lättare att komma ihåg än förklarande? 

Efter att ha analyserat resultatet från Wolfe och Wodwyk studie blev det väldigt 

tydligt att förklarande texter har en betydligt mer positiv inverkan på läsarens 

hågkomst av minnet. En narrativ text får läsaren att sätta upp olämpliga läsmål 

och fokusera mer på de narrativa inslagen än textens innehåll. 

Vilka element i en text gör att vi minns det vi läst? 

Som vi sett i de teorier jag har tagit upp är det mycket som kan påverka 

hågkomsten av vad vi läst. De element som jag har valt att använda är: en 

tydliggjord tematisk struktur som hjälper läsaren att sortera informationen, 

sammanfattande frågor och meningsbyggande ingress som skapar en 

situationsbaserad inkodning, förklarande brödtext i punktform som gör att läsaren 

sätter upp lämpliga läsmål samt en överlag genomtänkt kronologi som gör det 

tydligt för läsaren vad som kan göras innan och vad som kan göras under 

elavbrottet.  

 Troligtvis finns det även mycket mer än det jag har fokuserat på vilket jag 

kommer att diskutera vidare under rubriken Vidare forskning. 

Hur kan typografiska hierarkier verka för att stimulera minnet? 

Typografiska hierarkier är, som vi såg i Lorch, Lorch & Inmans studie om 

”signaling devices”, en väldigt viktig del i att kommunicera textstrukturen till 

läsaren. Hierarkier och andra signalredskap som sammanfattningar, 

understrykningar och markeringar i texten kan underlätta för författaren att 

visualisera den tänkta ämnesstrukturen och poängtera vilka delar som är extra 

viktiga för läsaren. 

Vilken tidigare forskning finns om hur text kan hjälpa minnet? 

Det finns mycket tidigare forskning om kognition och uppfattning, det finns även 

mycket om vår uppfattning och hågkomst av text. Lite av det jag har hittat har jag 
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redovisat här i rapporten och utifrån vad jag har läst finns det en sak som all 

forskning på kognition, minne och text har gemensamt: meningsfullhet. Jag har i 

rapporten tagit upp flera exempel på hur meningsfull information är lättare för oss 

att förstå, koda in och minnas. Ett sådant exempel är de professionella 

schackspelarna som hade lättare att minnas var schackpjäserna stod utplacerad om 

de utgjorde ett möjligt schackparti än om de inte gjorde det. Den slutsatsen vi kan 

dra av all den forskning är kort och gott att för att information ska ha så stor chans 

som möjligt att bli ihågkommen måste den vara meningsfull för oss och stämma 

överens med tidigare kunskap.  

Svar på forskningsfrågan 

Som jag tog upp tidigare i rapporten löd min forskningsfråga så här: 

Jag studerar textstrukturer och textuella grepp ur ett kognitivt perspektiv för att se 

hur strukturer och grepp i texter kan påverka minnet, i syfte att utforma en text om 

elavbrott så att innehållet blir lättare för målgruppen att minnas.  

Textstrukturer har stor inverkan på hur mycket en läsare minns av en text. De 

flesta läsare använder textens övergripande struktur och teman som en stomme för 

att koda in innehållet. Som författare kan jag underlätta för läsaren genom att 

tydliggöra strukturen. 

Utöver en tydlig struktur finns det flera textuella grepp som kan gynna läsaren 

exempelvis: genomtänkt val av genre, återkommande sammanfattningar av 

innehållet, genomtänkt kronologi, meningsfullt innehåll och tydliga signalredskap 

som leder läsaren genom texten och förklarar strukturen. 

Genomförande 

Min artefakt har byggts upp med hjälp av flera metoder varav den största har varit 

litteraturstudier. I den här delen ska jag redovisa hur metoderna har hjälpt mig att 

fatta designbeslut. Jag kommer att visa ett uppslag som exempel på hur artefakten 

ser ut men samtliga fem uppslag samt en checklista finns i bilaga 4. 

Här är resultatet: 
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Figur 4: Bildexempel från min artefakt, uppslag 3 "ljus" 

 

Tryckt eller digitalt? 

Som jag nämnde under rubriken Avgränsningar så har jag inte tittat på hur tryckt 

respektive digitalt material påverkar minnet. I min intervju med Abaji fick jag 

veta att EM mer och mer jobbar mot digitalt material och deras ambition är att nå 

målgruppen med information innan något händer. Jag tror dock att det finns vissa 

problem med att låta material om elavbrott vara helt digitalt och det lägger mycket 

ansvar på målgruppen att söka upp informationen. Som vi såg i MSB:s senaste 

undersökning upplever 80 % av de tillfrågade händelsen av ett långvarigt 

elavbrott som ”inte speciellt troligt” eller ”inte alls troligt”. Med tanke på det tror 

jag att det är få som själva kommer söka fram information. 

Jag har därför valt att utforma min artefakt så att den kan tryckas, det hindrar dock 

inte att den läses digitalt som en nedladdningsbar pdf-fil från EM:s hemsida. Men 

jag tror att det finns klara fördelar med att materialet trycks och delas ut till 

målgruppen. Rent praktiskt tänker jag mig att min folder skulle kunna vara en del 

i det välkomstpaket privatpersoner får när de flyttar in i en ny bostad eller tecknar 

nytt elavtal. Men eftersom detta tillhör en av mina avgränsningar har jag inte 

undersökt möjligheterna för detta eller hur de olika alternativen kan inverka på 

minnet av produkten närmare. 
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Struktur 

Den kanske viktigaste delen i min artefakt är de fem åtgärdskategorierna som har 

blivit stommen i min gestaltning. Anledningen till att detta har blivit så viktigt är 

för att i all forskning jag har stött på som rör text och minne har det visat sig att 

det är textens struktur och hur tydligt den kommuniceras till läsaren som har störst 

betydelse för om texten är: 1. Lätt att förstå, 2. Lätt att komma ihåg. Minns till 

exempel Meyer’s teori om strukturstrategin som helt och hållet går ut på att 

läsaren medvetet eller omedvetet söker efter en struktur att organisera innehållet 

efter. Om strukturen är tydlig och utgår från textens övergripande teman blir det 

kognitiva arbetet för läsaren mindre och mer arbete kan läggas på att koda in 

informationen.  

Vidare blir åtgärdskategorierna en slags lista som kan hjälpa mottagaren att 

komma ihåg resten av innehållet. Deras placering i broschyren är baserad på 

Ebbinghaus teori om seriepositionseffekten. Som jag tog upp i teori-delen har vi 

lättare att minnas sådant som kommer tidigt och sent i en lista av ord. Om vi då 

tänker oss mina fem kategorier som en lista skulle den listan kunna se ut så här:  

1. Ljus 

2. Kommunikation 

3. Värme 

4. Vatten 

5. Mat 

Med Ebbinghaus teori i åtanke kommer det då med största sannolikhet vara lättast 

för oss att komma ihåg kategorierna Ljus och Mat. Detta har jag tagit tillvara på i 

strukturen av min artefakt. För om vi sedan drar oss till minnes EM:s 

målgruppsundersökning och frågan ”Vilken/vilka åtgärder har du vidtagit?” kunde 

vi se att väldigt många hade tänkt på ljus. Betydligt färre på värme och mat och 

väldigt få hade förberett för vatten och information. Så vad jag har gjort är att 

placera kategorierna i följande ordning: 

1. Kommunikation 

2. Mat 

3. Ljus 

4. Värme 

5. Vatten 

Med seriepositionseffekten kommer sannolikheten då öka att fler tänker på 

Kommunikation och Vatten, de två områden som de allra flesta i EM:s 

undersökning (2014) svarade att de inte hade förberett sig på. 
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Layout och bildval 

Som jag tidigare har nämnt under rubriken Avgränsningar har jag inte tittat 

närmare på hur den grafiska formen kan påverka hågkomst av material. Med 

grafisk form menar jag i det här fallet färgval, bildval, typsnitt och grafisk stil. Till 

min artefakt har jag istället helt baserat broschyrens formgivning på 

Energimyndighetens grafiska profil. Det innebär att jag har valt ett stående A5-

format och hållit mig till EM:s 8:12-snitt som de använder på trycksaker. 8:12-

snittet innebär att man delar in ytan som ska formges i fyra rektangulära fält i 

olika storlekar. Detta används främst för framsidan på trycksaker men kan även 

användas som en mall för inlagan (Energimyndighetens profil 2015, s.34-35, 42-

47). Jag har därför utgått från 8:12-snittet i min inlaga. Jag har valt att inte formge 

något omslag eftersom jag räknar det till min avgränsning med grafisk form.  

Färgerna jag har använt är även de från EM:s profil. EM använder tre 

huvudsakliga logotypfärger: en röd, en svart och en blå. De har även en lista över 

vägledande komplementfärger och olika nyanser av dessa som kan användas i 

deras material (Energimyndighetens profil 2015, s.31). Se bilaga 3 för 

komplementfärgerna. Det är några av dessa komplementfärger som jag har använt 

i min broschyr. 

Bildvalet är också något som jag inte har undersökt närmare men för att kunna 

illustrera hur mitt textmaterial skulle kunna se i ett sammanhang har jag använt 

bilder i min artefakt. Jag har endast använt en bild per uppslag och valt dem 

utifrån två kriterier: färg och innehåll. Målet var att bildvalet skulle ha samma färg 

som uppslaget och kommunicera samma innehåll som huvudrubriken för att 

bilderna ska hjälpa till att befästa uppslagets tema hos läsaren. Jag har också 

funderat över om det skulle vara en fördel att använda bilder i kombination med 

texten för att hjälpa läsaren att minnas. Men eftersom bildval är en av de 

avgränsningar jag har gjort har jag inte analyserat vare sig hur header-bilder eller 

bilder i anslutning till texten kan påverka minnet. 

Det som har varit viktigast för mig gällande min artefakts layout har, efter min 

textanalys, varit att framhäva strukturen. Som vi kunde läsa i rapportens teori-del 

är strukturen något som verkligen kan hjälpa läsaren att minnas. Om textens 

struktur är uppbyggd efter dess teman, som Meyer diskuterade med sin teori om 

strukturstrategi, och att strukturen är synliggjord och tydlig för läsaren, som 

Lorch, Lorch och Inman testade med signalredskap, blir innehållet betydligt 

lättare att minnas. Alltså har jag försökt att i layouten framhäva den tematiska 

strukturen utifrån de fem åtgärdskategorierna: kommunikation, ljus, värme, mat 

och vatten. Min förhoppning är därmed att om bildspråk, färgval och textinnehåll 

hjälps åt att kommunicera samma tema kommer den tematiska strukturen bli väl 

synlig för läsaren. 
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Summerande frågor 

Under varje uppslags rubrik har jag sammanställt tre summerande frågor. Som vi 

minns från Lorch, Lorch och Inman’s teori så kan signalredskap som rubriker, 

översikter, sammanfattningar och markeringar hjälpa läsaren att identifiera den 

övergripande temastrukturen (topic structure). De tre frågorna är tänkt att fungera 

som en summering av uppslagets innehåll.  

 

Figur 5: Summerande frågor 

Vidare är frågorna kortfattade och riktar sig direkt till läsaren. De är också 

numrerade efter kronologisk ordning och genom att besvara dem får läsaren en 

uppfattning om huruvida hen är förberedd på ett elavbrott eller inte. Som vi kunde 

se i Morrow’s studie kan en numrerad lista hjälpa läsaren att skapa en 

situationsbaserad inkodning, i det här fallet av situationen ”att hantera ett 

elavbrott”. Min avsikt är att frågorna ska hjälpa läsaren att föreställa sig 

situationen och resonera med sig själv hur hen ska agera.  

Som jag också nämnde i teori-delen underlättas en situationsbaserad inkodning av 

att listan bygger vidare på läsarens förkunskaper samt följer den förväntade 

kronologin i aktiviteten. I det här fallet kan läsarens förkunskaper komma från 

tidigare erfarenheter eller skapas av innehållet i brödtexten.  

Frågorna har därmed flera funktioner: de signalerar det aktuella temat, de fungerar 

som en sammanfattning av innehållet och de hjälper läsaren att skapa en 
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situationsbaserad inkodning av informationen. Alla dessa funktioner ökar 

chanserna för att läsaren ska minnas innehållet i materialet. 

Ingress 

I min artefakt har jag skrivit en kortare löptext som får inleda varje del. Jag kallar 

den därför ingress.  

 

Figur 6: Ingress 

Ingressen har som syfte att kort introducera det nya temat och på kort tid motivera 

för läsaren varför resten av innehållet på uppslaget är viktigt. Som vi såg i teori-

delen är grunden för många av teorierna kring text och minne att innehållet måste 

kännas meningsfullt för läsaren. Minns till exempel Bartletts’s (1932) studie kring 

berättelsen Spökenas krig där läsarna förändrade historien för att göra den mer 

meningsfull. Även LOP-teorin återkopplar till den här tanken, där kunde vi se att 

deltagarna som fick orienteringsuppgifter som rörde textens form eller uttal hade 

svårare att minnas innehållet än de som tvingades sätta innehållet i ett 

meningsfullt sammanhang.  

Min tanke är alltså att ingressen ska göra läsaren mer mottaglig för kommande 

information. Om läsaren inte förstår att vattnet kan sluta fungera vid ett elavbrott 

så kommer hen troligtvis inte heller bry sig om att förbereda för alternativa 

lösningar. 
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Tips 

Som vi kommer ihåg från min strukturella analys var en av bristerna med det 

befintliga materialet att kronologin inte var tydlig. Som läsare var det svårt att 

snabbt uppfatta vad som kunde göras innan elavbrottet och vad som skulle göras 

under tiden. Vidare var en annan brist att författaren av texten hade blandat det 

huvudsakliga innehållet med tips och varningar på ett inkonsekvent sätt vilket 

ytterligare försvårade läsningen och orienteringen i materialet. 

För att åtgärda dessa brister har jag samlat tips och råd på båda sidor om 

uppslagets brödtext. Dessa ska komplettera det huvudsakliga innehållet och 

ytterligare fylla på läsarens kunskaper om hur man kan förbereda sig inför och 

hantera ett elavbrott. Tipsen är fördelade så att de saker läsaren kan, och bör, göra 

i förebyggande syfte finns på vänster sida på uppslaget, närmast rubriken ”Innan 

elavbrottet” medan de saker som läsaren kan göra under elavbrottet står till höger 

intill rubriken ”När elavbrottet är här”.  

 

Figur 7: Tips 

Brödtext 

När jag planerade utformningen av min artefakt började jag fundera kring hur 

texten skulle utformas. I det befintliga materialet är texten informativ och 

utformad som en punktlista men där punkterna egentligen oftast är flera 

fullständiga meningar. Jag såg vissa problem med det här, särskilt det att det var 

svårt att hitta information snabbt och trots att texten, tack vare punkt-formatet, ger 
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intryck av att vara lättläst så krävs det att man läser igenom hela texten för att få 

svar på sina frågor. 

En tidig idé jag fick var att det kanske kunde vara fördelaktigt med en berättande 

text med traditionella narrativa drag för att den skulle vara lättare att komma ihåg. 

Jag började söka efter tidigare forskning som behandlade narrativ text för att se 

vad den sa om förmågan att minnas text som presenteras berättande.  

Men jag stötte snabbt på motstånd och de studier och tidigare forskning som jag 

hittade i ämnet var alla ense om att det narrativa inte var till hjälp för den 

kognitiva bearbetningen av texten. Till exempel, som vi såg i mina teorier, har 

Wolfe och Wodwyk (2010) kunnat konstatera att förklarande text är att föredra 

framför berättande text eftersom läsaren annars lägger större vikt vid de narrativa 

detaljerna än textens faktamässiga innehåll. Detta kan också återkopplas till 

Meyer’s (1999) tankar om kommunikationen mellan läsare och författare där 

läsningens mål (uppgiften) spelar en viktig roll. Om en informativ text har för 

många gemensamma drag med en skönlitterär text kan det innebära en konflikt 

mellan den uppgift som läsaren har och den uppgift som texten kommunicerar 

(skönlitteratur läses oftast för nöjes skull). Detta är ett sätt att förklara varför den 

förklarande texten gjorde det lättare för läsarna att minnas innehållet. Utifrån det 

valde jag att behålla den förklarande texten i den nya gestaltningen. 

Vidare tittade jag närmare på textformatet punktlista och om det skulle vara en bra 

lösning ur ett kognitivt perspektiv. Jag tycker själv att punktlistor kan vara en stor 

fördel i förklarande texter med mycket information, även om jag anser att 

lösningen i det befintliga materialet inte använder punktlistorna för att minska den 

kognitiva belastningen. I mitt sökande efter information i ämnet hittade jag 

Morrow’s (1998) studie där de hade jämfört just löpande text i stycken med 

punktlistor och hur respektive sätt att presentera information påverkar läsarens 

förståelse och minne av innehållet. Som jag berättade i teori-delen kom Morrow 

m.fl. fram till att en punktlista med tydlig kronologi gjorde det lättare för läsarna 

att skapa sig en situationsbaserad inkodning för aktiviteten. Och som vi såg i 

Radvansky och Zwaans (1998) teori om textbaserad inkodning i relation till 

situationsbaserad inkodning innebär situationsbaserad inkodning en djupare 

bearbetning av materialet som kan liknas vid Craik och Lockarts (1972) 

semantiska bearbetning. Som vi har varit inne på vid flera tillfällen i den här 

rapporten så innebär djupare bearbetning en mycket bättre förutsättning för att 

informationen kodas in i långtidsminnet. 

Utifrån detta har jag alltså valt att använda förklarande text i punktform med 

tydlig kronologi. Jag har skiljt på vad som måste göras innan elavbrottet i 

förebyggande syfte och vad som kan göras när elavbrottet redan har skett eftersom 

att tydlig kronologi är viktig för minnet. I det befintliga materialet är dessa två 

blandade med varandra och jag anser att den otydliga kronologin försvårar för 

läsaren att skapa en situationsbaserad inkodning av informationen. 
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Figur 8: Brödtext 

Punkterna inleds konsekvent med en uppmaning i fetstil. Efter den inledande 

meningen följer en utvecklande förklaring eller förtydligande. Tanken är att de 

fetstilade meningarna, efter en första genomläsning av materialet, ska kunna läsas 

fristående och att läsaren då förstår vad som avses.   

Diskussion 

Vi närmar oss slutet av min rapport och under den här rubriken följer en 

diskussionsdel där jag tar upp sådant som jag har funderat över under arbetets 

gång. 

Retoriken och minnet 

När jag påbörjade det här arbetet var min tanke att jobba med mer retoriska grepp. 

Jag funderade kring allitterationer, rim och anaforer som funktioner i en text som 

möjligtvis kunde hjälpa läsaren att minnas. Tänk dig själv hur du har lärt dig saker 

när du var liten, mycket baseras på ramsor, melodier eller rim. Men när jag 

påbörjade mina litteraturstudier visade det sig att de flesta tidigare tester på 

textgrepp tydde på att exempelvis rim inte ökade läsarens hågkomst av innehållet. 

Snarare tvärtom. Det förklarades med att läsaren lade fokus på formen snarare än 

innehållet vilket vi även kunde se i Craik och Lockhart’s LOP-teori. Den 
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akustiska bearbetningsnivån tillåter inte en tillräckligt djup inkodning för att 

minnet ska bli varaktigt. Samma sak går att iaktta i Wolfe och Wodwyks studie av 

narrativa och förklarande texter. De förklarar det med att läsaren sätter upp 

olämpliga läsmål om texten inte tidigt signalerar att innehållet ska läras in och 

kommas ihåg. En informativ text uppbyggd på rim skulle alltså riskera att läsaren 

inte bearbetar den på en semantisk nivå och att det endast skapas en textbaserad 

inkodning. 

Detta sammantaget gjorde att jag beslutade att överge min ursprungliga idé och 

följa resultatet av den kunskap som jag har samlat in om kognition och text. Jag 

jobbade alltså vidare mer med artefaktens struktur vilket i sin tur innebar att 

gestaltningen som jag har skapade påminner en del om originalet. Det tyckte jag 

kändes tråkigt eftersom mina inledande planer var av en betydligt mer kreativ art 

än resultatet. Men min målsättning var aldrig att skapa en så originell broschyr 

som möjligt utan att ta reda på vad jag som författare kan göra för att underlätta 

läsarens hågkomst av det jag vill förmedla, och det har jag gjort.  

Metodkritik 

Som jag nämnde under rubriken Metod har mitt arbete varit litteraturtungt. Jag har 

baserat mina designbeslut på min textanalys samt tidigare forskning och teorier 

om text och minne som testats av forskare. Det är främst vetenskapliga artiklar 

som har bidragit till mitt resultat. I sökandet har jag försökt förhålla mig 

källkritiskt och sett till att samtliga artiklar är referentgranskade, d.v.s. att 

oberoende forskare inom samma ämnesområde har granskat och godkänt 

innehållet.  

Den strukturella textanalysen som jag genomförde gav mig mycket att titta 

närmare på när jag sen började söka litteratur. Men det är möjligt att mitt arbete 

hade dragit nytta av en kompletterande textanalys som tittade på en annan del än 

broschyrens struktur. Specifikt har jag funderat på om det hade varit gynnsamt att 

göra en komparativ analys med ett annat material antingen på samma ämne eller 

ett liknande material om en annan typ av kris. Kanske finns det textuella grepp att 

hämta från andra material som hade fungerat bra i min artefakt. 

Under arbetet har jag också funderat mycket kring hur jag skulle förhålla mig till 

min målgrupp. I och med att målgruppen är privatpersoner i Sverige är den lika 

varierad som den är stor vilket har gjort det svårt att dra några som helst slutsatser. 

Därför hade det varit intressant att göra en utprovning i slutet av mitt arbete för att 

testa om min artefakt har den effekt på minnet som jag strävar efter. Exempelvis 

skulle jag kunna gjort ett kunskapsprov där en grupp läser det gamla materialet 

och en grupp läser det nya för att se vilken grupp som har lättast att komma ihåg 

innehållet. Detta skulle dock vara väldigt tidskrävande att få till och jag valde 

redan från början att avstå från att göra en utprovning av min gestaltning. Istället 
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har jag metodiskt motiverat mina designval med grund i litteratur och forskning 

samt min textanalys vilket jag tycker ger tillräckligt stöd för mina beslut.  

Vidare forskning 

Under arbetets gång har jag stött på många med aspekter som påverkar hur vi 

minns och vad vi minns som jag själv inte har tittat närmare på men som jag tror 

skulle vara väldigt intressant att undersöka vidare. En sådan aspekt som Groome 

m.fl (2010, s.195) tar upp är kontext. Tänk till exempel på de tillfällen då du går 

in i ett rum och inser att du glömt vad du skulle göra där, du går sedan tillbaka till 

platsen du var på tidigare (där tanken inkodades i arbetsminnet) och plötsligt 

kommer du ihåg vad det var. Sådana aspekter hade varit väldigt intressant att 

arbeta vidare med.  

En annan del i arbetet som jag valt att inte titta närmare på är huruvida en läsare 

har lättare eller svårare att läsa digital text jämfört med text på ett fysiskt papper. 

Som jag tog upp i bakgrunden av rapporten berättade Tony Abaji att EM mer och 

mer rör sig mot att enbart använda digital information och det hade varit intressant 

att se vad det har för effekt på minnet. Jag har dock utformat min artefakt för att 

den ska kunna läsas både fysiskt som en folder och digitalt som en pdf-fil. Om jag 

hade valt att undersöka detta närmare kanske det hade visat sig att våra digitala 

vanor gör det lättare för oss att memorera sådant vi läst på skärm. Dock finns det 

fortfarande en tillräckligt stor efterfrågan på tryckt material för att motivera att 

materialet ska kunna tryckas. Flera av personerna jag intervjuade sa dessutom att 

trots att de i första hand skulle söka efter digitalt material hade önskat en 

kombination för bästa effekt.  

Under Avgränsningar tog jag upp att jag inte har tagit hänsyn till hur minnet 

påverkas under stressade situationer och kriser. Även detta är något som vore 

väldigt intressant att undersöka vidare. Ett långvarigt elavbrott kan säkert 

förorsaka mycket stress och då är risken nog stor att man glömmer de mest 

självklara saker. Som vidare forskning gällande text och kognition skulle det vara 

särskilt intressant att svara på frågan: finns det särskilda sätt att skriva på som gör 

informationen mer lättillgänglig även under press? 

Formgivningen var också något jag avgränsade mig från att undersöka närmare. 

Men jag är säker på att den grafiska designen kan inverka på minnet och det 

skulle det vara spännande att titta närmare på. I utbildningen informationsdesign 

talar vi mycket hur text, bild och form kan samverka för att kommunicera så 

tydligt som möjligt. Men kan de också samverka för att bearbetningen ska bli 

djupare och inkodningen starkare? Detta gäller även bildvalet, bildernas ton, 

manér eller innehåll skulle kunna förstärka hågkomsten av texten ytterligare och 

en vidare studie av detta skulle vara spännande. 
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Avslutande sammanfattning 

Efter det här arbetet kan jag konstatera att det finns många grepp i en text som kan 

påverka hur väl vi minns en text, men den absolut viktigaste är textens struktur. 

Och vad som blivit tydligt i den rapporten är att det inte räcker med att skribenten 

har en strategisk plan för textens struktur utan det hänger på att läsaren uppfattar 

den, förstår den och lyckas koda in den i redan existerande kunskap. Det är alltså 

ingen lätt match att få det här att fungera i verkligheten.  

Man skulle alltså kunna konstatera att det finns sätt att skriva på som ökar 

chanserna att läsaren minns vårt budskap. Men det som avgör om det läggs på 

minnet eller glöms bort beror på läsaren.  

Vi kan bara leda läsaren genom texten, inte tvinga den att minnas.  
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Bilaga 2  

Ett gammalt informationsblad från Energimyndigheten. 
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Bilaga 3 

Energimyndighetens vägledande komplementfärger. 
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Resultatet av mina designbeslut, en informationsbroschyr om elavbrott. 
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Innan elavbrottet: 

Ta reda på vilken frekvens din lokala P4-station 
sänder. Vid ett elavbrott är det Sveriges Radio P4 som 
informerar allmänheten om vad som händer.

Skaffa en batteri- eller solcellsdriven radio. Du 
kan lyssna på radio i mobilen, men bara tills batteriet är 
urladdat, och du kan behöva information längre än så.

Köp en mobilladdare som fungerar utan el. Ex-
empelvis en batteri- eller solcellsdriven På så vis kan du 
hålla din telefon laddad även under elavbrottet.

Köp reservbatterier. Om elavbrottet blir långvarigt går 
det åt till radio och mobilladdare.

Lär dig VMA-signalen. Signalen “viktigt meddelan-
de till allmänheten” är 7 sekunder signal 14 sekunder 
tystnad. Om du hör den ska du gå inomhus, stänga all 
ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4.

Numera är information alltid lättillgängligt för oss. Vi använder datorer, mobiler och surfplattor för 
att uppdatera oss i vardagen. Vid ett elavbrott kan du till en början använda mobila enheter, men 
snart laddas batterierna ur. Då är det viktigt att du vet hur du kan få mer information. 

När elavbrottet är här: 

Lyssna på radio. På din lokala P4-station kan du få 
information om elavbrottet och dess konsekvenser samt 
om det finns någon hjälp att få utifrån. 

Snåla med mobilens batteri. Dra ner skärmljuset, 
stäng av applikationer och använd telefonen så lite som 
möjligt för att spara batteri.

Ring 113 13. Det är telefonnummer till SOS Alarm som 
du kan använda för att få information vid stora olyckor 
och kriser. 

Prata med grannar. Ni kanske kan hjälpa varandra 
med att få och utbyta information eller varor.  

Håll utkik på torg och anslagstavlor. Kommunen 
kan använda lokala träffpunkter som torg, mataffärer och 
busshållplatser för att förmedla information.

1. Vet jag vilken radiokanal jag ska lyssna på?
2. Kan jag ladda telefonen utan el?
3. Har jag skrivit upp viktiga telefonnummer?

Tips! 
Sidan krisinformation.se 
uppdaterar alltid allmän-
heten om kriser. Finns 
även som app.

Tips!
Om du inte har någon 
annan källa för informa-
tion kan du använda 
bilradion för kortare 
uppdateringar. 

Kommunikation

Tips! 
VMA-signalen (viktigt 
meddelande till allmän-
heten) provas 15.00 den 
första helgfria måndagen i 
mars, juni, september och 
december. Lyssna då. 

Tips! 
Skriv upp viktiga telefon-
nummer i förväg så slipper 
du slösa batteri på att 
söka fram dem. Här följer 
några förslag på telefon-
nummer som kan vara bra 
att ha:
• Informationsnumret 113 13
• Dina anhöriga
• Din kommun
• Ditt elbolag
• Räddningstjänsten
• Sjukvården

Tips!
Använd batteriet i din 
bärbara dator. Många 
mobiltelefoner kan lad-
das via bärbara datorer. 



Innan elavbrottet: 

Köp extra bränsle. Om du har gas-/vedspis eller cam-
ping-/friluftskök är det inga problem att ordna med mat. 
Se till att det finns extra ved, gasol, eller annat bränsle du 
använder. 

Köp tändstickor och tändare. Se till att du har allt du 
behöver för att använda ditt alternativa kök. 

Kontrollera brandutrustning. Se till att brandvarnare 
och släckutrustning fungerar. Köp eller ersätt om du sak-
nar något eller om dina produkter har slutat fungera.

Skapa ett reservförråd. Välj mat som tål att lagras 
i rumstemperatur och som du enkelt och snabbt kan 
tillaga. Se listan till vänster.

Du kanske har upplevt matlagning som ett jobbigt måste efter jobb eller skola, men föreställ dig 
att spis, micro, kylskåp och frys slutar fungera. Då går det från att vara lite besvärligt till riktigt pro-
blematiskt. Hur skulle du göra? 

1. Har jag extra konserver och torra livsmdel?
2. Har jag någonstans att laga mat?
3. Har jag alternativ till kyl och frys?

Mat

Tips! 
Följande mat är lämplig vid 
elavbrott och räcker till en 
person i en vecka:
• Köttkonserver 500 g 
• Fiskkonserver 500 g
• Grönsakskonserver 2000 g
• Ris eller pasta 500 g
• Potatismospulver 500 g
• Torkade bönor/linser 500 g
• Gryn eller flingor 500 g
• Hårt bröd och kex 1000 g
• Smör/margarin 500 g
• Soppor (pulver/burk) 500 g
• Torrmjölk 500 g
• Saft/juice ca 3 liter färdig

Tips! 
Håll koll på datumen och 
använd dina varor då och 
då så att de inte blir för 
gamla.

När elavbrottet är här: 

Använd grillen. Men tänk på att träkolsgrill bara får 
användas utomhus. Glödförbränningen avger koloxid, en 
gas som kan bli dödlig i slutna utrymmen.
 
Använd camping-/friluftskök. Men tänk på att inte 
placera köket på spisplattan under köksfläkten. Fettet 
i fläkten kan ta eld och elden kan sprida sig i huset via 
ventilationskanalerna.

Ställ ut frysta varor. Under den kalla årstiden kan 
frysta matvaror ställas på balkongen eller förvaras utom-
hus. 

Tänk på den ökade brandrisken. Förvara inte 
bränsleflaskan intill det brinnande i köket och se till att 
barnen inte kommer åt kök, tändstickor eller bränsle.

Tips! 
Bygg en eldstad. En 
enklare eldstad är enkel 
att bygga om vädret tillå-
ter matlagning utomhus.

Tips! 
Skydda maten utomhus. 
Är det kallare än +4 
grader ute riskerar din 
kylskåpsmat att frysa. 
Isolera en pappkartong 
eller annan behållare 
med tidningspapper eller 
frigolit. 

Tips! 
Öppna inte frysen i 
onödan. Frysta matvaror 
klarar sig 1-2 dygn om 
du inte öppnar frysen.



Innan elavbrottet: 

Köp extra säkringar. Ibland kan det räcka att byta en 
säkring för att få tillbaka ljuset. 

Se till att du har reservbelysning hemma. Fick-
lampor, stearinljus, värmeljus, oljelampa eller fotogenlykta 
är några exempel på alternativa ljuskällor. 

Förbered med tändstickor, bränsle och batterier. 
Ljus, fotogenlampor och ficklampor gör ingen nytta utan 
drivmedel.

Sätt reflexer på trappsteg och ledstång. Det mins-
kar risken för skador om det är väldigt mörkt i bostaden.

Förbered ett “överlenadskit”. I mörkret kan det vara 
svårt att hitta det du behöver. Samla alla saker som kan 
vara bra att ha på ett lättåtkomligt ställe som hela famil-
jen känner till. Se förslag i listan till vänster.

De flesta brukar märka att det är elavbrott för att ljuset försvinner. Men bara för att dina lampor 
slocknar är det inte säkert att du drabbats av ett totalt elavbrott. Om det visar sig vara ett mer 
omfattande elavbrott behöver du ha en permanent lösning för ljus.

När elavbrottet är här: 

Kolla proppskåpet. Ibland kan det vara en säkring 
som gått och inte ett totalt elavbrott det rör sig om.

Titta efter hos grannarna. Om det lyser i bostäder-
na bredvid dig kan det röra sig om något annat än ett 
elavbrott.
 
Tänd ljus. Det hjälper både att hålla värmen och ljusni-
vån uppe, men var noga att släcka efter dig.

Vädra ofta och kort. Ljuskällor med låga förbrukar 
syre och om du har många tända ljus kan det snabbt bli 
syrefattigt i bostaden. 

Kontrollera brandsäkerheten. Vid ett elavbrott ökar 
brandrisken, se därför till att kontrollera att brandvarnare, 
brandsläckare och brandfiltar finns och fungerar.

1. Har jag alternativa ljuskällor?
2. Har jag allt som behövs för att tända dem?
3. Har jag samlat viktiga saker på ett ställe?

Tips! 
Om du saknar ljussta-
kar kan du använda 
kattsand som bildar 
klumpar. Tryck ner ljuset 
stabilt i sanden och häll 
på vatten tills det stelnar.

Tips! 
Om du använder block-
ljus kan du ställa dem 
i ett fat med vatten så 
släcker de sig själva när 
de brinner ner. 

Tips! 
Håll ett finger framför 
munnen när du blåser ut 
ljusen så minskar risken 
för att det skvätter varmt 
stearin.

Ljus

Tänk på! 
Du får bara förvara en 
begränsad mängd bränsle 
i din bostad. Kontakta 
räddningstjänsten för att få 
veta vad som är tillåtet.

Tips! 
Följande saker är bra att 
ha samlade på ett ställe:
• Batterier
• Fickkniv, mejsel och tång
• Ficklampa
• Kontanter
• Medicin i reserv
• Reservnycklar
• Papper och penna
• Plastpåsar
• Proppar
• Batteridriven radio
• Socker/druvsocker
• Spel som kortlek/Yatzy
• Tändstickor
• Värmeljus



Innan elavbrottet: 

Införskaffa sovsäckar till alla i familjen. En sov-
säck kan räcka för att klara kylan under natten.

Förbered ett lager värmeljus. Stearinljus och vär-
meljus kan hjälpa till att värma upp bostaden. 

Köp varmvattenflaskor. Har du möjlighet att värma 
vatten kan en varmvattenflaska inlindad i en frottéhand-
duk eller nedstoppad i en socka värma mycket. 

Skaffa en kamin. Med en öppen spis klarar du dig bra 
under ett elavbrott. Detsamma gäller om du använder en 
fotogen-, rödsprit- eller gasolkamin. Se också till att du 
har extra bränsle. 

Samla ihop kläder i värmande material. Ull och 
ylletyger är luftiga och håller därför värmen bra.

I Sverige har vi ett skiftande klimat med varma somrar och kalla vintrar. Detta gör att behovet av 
värmekällor varierar beroende på tiden på året. Skulle det vara vintertid när ett längre elavbrott 
uppstår kan det bli problematiskt att hålla sig varm. Då är det bra att veta vad du kan göra istället.

1. Har jag ett varmt rum?
2. Har jag tagit fram extra kläder och filtar?
3. Har jag en varm sovplats?

Värme

När elavbrottet är här: 

Klä på er ordentligt. Ha många lager med varma 
tröjor, sockor och filtar för att hålla värmen.

Använd ett rum. Gärna i söderläge, stäng om er och 
stanna i det valda rummet så mycket ni kan, det spar på 
värmen.

Täck fönster och dörrar. Fäll ner persienner, dra för 
gardiner eller häng filtar för alla öppningar, då minskar 
avkylningen av rummet. 

Tänd ljus. Lämna aldrig ljusen utan uppsikt. Använd 
stabila ljusstakar som inte är brännbara. 

Sov tillsammans. Varje människa avger under vila lika 
mycket värme som en 70-watts glödlampa. Sov därför i 
samma rum eller säng.  

Tips! 
Bind ihop sängbenen 
om ni ställer sängarna 
bredvid varandra för att 
undvika att de glider isär.

Tips! 
Du kan bygga en koja 
under ett bord eller slå 
upp ett tält inomhus för 
att hålla värmen.

Tips! 
Lägg ut mattor på 
golven i kalla rum, de 
hjälper till att isolera och 
hålla värmen.

Tips! 
Stäng av alla el-element 
och större strömförbru-
kare. När elen är tillbaka 
sätter du igång dem en 
i taget på låg nivå för att 
undvika kortslutning.

Tips! 
Kolla i förväg upp vilket 
rum som ska användas 
som nödrum. Ett idealiskt 
nödrum ligger mellan an-
dra rum och i söderläge. I 
flerfamiljshus bör du välja 
ett rum ovanför eller under 
det din granne använder.

Tips! 
Följande saker kan hjälpa 
dig hålla värmen utan el:
• Sovsäckar
• Värmeljus
• Varmvattenflaskor
• Sockor
• Varma kläder
• Reservkamin
• Kaminbränsle
• Mattor
• Filtar



Ett längre elavbrott kan innebära att pumparna som driver din vattenförsörjning slutar fungera och 
trycket i ledningarna kan sjunka inom några timmar. Om det händer kommer du inte kunna få dricks-
vatten, kunna spola i toaletten eller kunna duscha. 

När elavbrottet är här: 

Ta vara på kranvattnet. Fyll alla hinkar och kärl du 
har med vatten från kranen.

Hämta vatten utifrån. Smält is och snö eller hämta 
vatten från sjöar och vattendrag. Tänk på att rena vattnet 
innan du använder det.

Rena vattnet. Häll vattnet genom ett kaffefilter så 
filtreras partiklarna bort, eller koka det i 10 minuter så 
försvinner bakterierna. 

Bygg en toalett. Sätt en hink i badrummet eller en 
plastpåse i toaletten, för att undvika stopp i avloppssys-
temet.

Håll utkik på torg och anslagstavlor. Kommunen 
kan använda lokala träffpunkter för att berätta var du kan 
hämta vatten.

Vatten

Innan elavbrottet: 

Köp dunkar, flaskor eller hinkar. Se till att du har 
kärl att fylla på från kranen om elavbrottet varat mer än 
en timme.   

Köp våtservetter. På så vis kan du sköta grundläg-
gande hygien tills elen kommer tillbaka. 

Fyll på med kaffefilter. De kan användas för att rena 
vatten av dålig kvalité. 

Köp hem vattendesinfektion. Det finns klorpreparat 
som exempelvis Xinix Aqua Care som kan användas för 
rening och konservering av vatten. 

Kolla efter vattendrag i ditt område. Om du i för-
väg har kollat upp var det finns vatten att hämta går det 
snabbare när det väl behövs.

1. Har jag vatten att dricka?
2. Har jag möjlighet att gå på toaletten?
3. Har jag vatten till hygien?

Tips! 
Följande saker är bra att 
ha hemma om elavbrottet 
påverkar din vattenförsör-
ning:
• Dunkar, flaskor, hinkar
• Våtservetter
• Kaffefilter
• Sopsäckar
• Vattendesinfektion

Tips! 
Vatten håller inte hur 
länge som helst. Men om 
du förvarar vattnet kallt 
och mörkt så håller det 
bättre, i bästa fall upp till 
6 månader.

Tips! 
Fyll 3/4 av mindre dunkar 
och PET-flaskor och för-
vara dem i frysen. De kan 
då fungera som dricks-
vatten men hjälper till att 
hålla temperaturen nere i 
frysen.

Tips! 
Om du har ett badkar kan 
du fylla det med vatten i 
reserv. Det går i cirka 150 
liter vatten i ett vanligt 
badkar.

Tips! 
Dunkar med kran är 
praktiska om du är utan 
vatten en längre tid. 

Tips! 
Vid elavbrott vintertid öker 
risken för att dina vatten-
ledningar får frysskador 
pgs det stillastående 
vattnet. Förebygg detta 
genom att isolera och 
vindsjkydda dina rör.



Checklista inför elavbrott

Kommunikation
• Batteriradio
• Batteri/solcellsladdare till 

mobilen
• Telefonlista
• Extra batterier

Mat
• Konserver
• Torra livsmedel
• Frilufts/campingkök
• Extra bränsle
• Tändstickor/tändare

Ljus
• Extra säkringar
• Ficklampa
• Stearinljus
• Värmeljus
• Lyktor + lampolja

Värme
• Sovsäck
• Filt
• Liggunderlag
• Reservkamin
• Bränsle
• Ved
• Varmvattenflaska

Vatten
• Dunk med kran
• Hinkar
• Våtservetter
• Sopsäckar
• Kaffefilter
• Vattendesinfektion

Allmänt
• Husapotek
• Utskriven information

Skriv ut broschyren så kan du läsa den även om det blir elavbrott. 
Den här checklistan kan du klippa ut och sätta på kylskåpet.


