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Abstract 

This is a thesis written for a bachelor degree in Information design with focus on 

Text design. The purpose of the study is to examine how information from an 

authority to asylum seekers can be made more accessible to the target group and to 

increase the reading value. The goal is to produce a design proposal that meet the 

needs of the target group. 

The method for this thesis is to analyze the readability of the existing information 

material and conduct nine qualitative interviews. The interviews were conducted on 

two employees from the Swedish Migration Board, six asylum seekers and one 

translator. 

The result of this study showed that the existing information material was not 

target group adapted. The information was written by different authorities and 

organizations, meaning the information had originally different target groups and 

different designs. Some information was incorrect and some irrelevant. The 

language was, sometimes, complicated. This made the information material 

inaccessible to the target group. 

Because of this a design proposal was made, based on intercultural communication, 

principles for plain language and legible graphic design. 

Keywords:  

Authority texts, accessible texts, reading value, asylum seekers, intercultural 

communication, target group adaption, text design, information design 
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Abstrakt 

Detta är ett examensarbete i Informationsdesign, med inriktning Textdesign, på 

Mälardalens högskola. Studiens syfte är att undersöka hur en myndighets 

informationsmaterial till nyanlända asylsökande kan göras lättillgängligt och 

utformas så att läsvärdet kan ökas. Målet är att ta fram ett gestaltningsförslag som 

möter målgruppens behov. 

Metoden bestod av att göra en läsbarhetsanalys på det befintliga materialet, samt 

genomföra nio kvalitativa intervjuer. De som intervjuades var två personer från 

Migrationsverket, sex asylsökande samt en tolk. 

Studiens resultat visade att det befintliga materialet inte var målgruppsanpassat. 

Det hade flera olika avsändare, vilket innebar att materialet riktades till olika 

målgrupper samt att innehållet var olika utformat. Viss information stämde inte och 

viss information var irrelevant. Språkbruket var på sina ställen komplicerat. Detta 

gör informationsmaterialet svårtillgängligare för målgruppen. 

På grund av detta togs ett gestaltningsförslag fram baserat på interkulturell 

kommunikation, principer för klarspråk och tydlig grafisk utformning. 

Nyckelord:  

Myndighetstext, lättillgänglig text, läsvärde, nyanlända asylsökande, interkulturell 

kommunikation, målgruppsanpassning, textdesign, informationsdesign 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras arbetets bakgrund, syftet och frågeställningarna samt 

avgränsningar och målgrupp. 

1.1 Bakgrund 

I Sverige ger alla Migrationsverkets enheter ut en välkomstmapp till nyanlända 

asylsökande. Informationen i dessa mappar är lokalt anpassade med till exempel 

busstidtabeller, kartor eller aktiviteter. Enheten i Boden har boenden från 

Haparanda och ner till Piteå, vilket gör att de anpassar sina välkomstmappar 

ytterligare efter den ort som asylsökande kommer att få bo i. 

Under sommaren 2015 arbetade jag på Migrationsverket i Boden på 

boendeavdelningen. En ofta återkommande uppgift var att hämta asylsökande på 

tågstationen, köra dem på en rundtur genom staden för att visa dem de viktigaste 

platserna: matbutiker, apotek, biblioteket, Klondyke (en interkulturell mötesplats), 

tandläkare, vårdcentral, Migrationsverket etc., för att till sist köra dem till boendet. 

Väl där gick vi igenom välkomstmappen med de asylsökande, som de sedan fick 

behålla. I denna välkomstmapp finns information om brandsäkerhet, 

busstidtabeller, en karta över Boden (eller den ort de ska bo i), hälso- och 

sjukvårdsinformation med mera.  

Informationen i välkomstmappen är sammanställd av boendeavdelningen och 

grundar sig på de vanligaste frågorna asylsökande ställer till boendepersonalen 

eller i receptionen (Lundström: intervju, 2016-04-05). Välkomstmappen finns 

översatt till de vanligaste språken, även om enstaka informationsblad endast finns 

tillgängliga på engelska och svenska. Om en asylsökande inte talar något av dessa 

språk, får hen istället en välkomstmapp på engelska. 

1.1.1 Tre perspektiv på problematiken 

Grunden till detta arbete var att asylsökande vänder sig till receptionen om de har 

frågor, trots att de kan finna svaren i välkomstmappen. Detta leder till att 

asylsökande som inte kan finna svaren på sina frågor på annat håll, inte hinner få 

den hjälp de behöver. Men problemet går att se på ur tre olika perspektiv och 

utifrån dessa går det att dra en slutsats om vad det faktiska problemet skulle kunna 

vara. De tre perspektiven är: 
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1. Boendeavdelningens perspektiv: 

Det är de boendeansvariga som ska sammanställa välkomstmappen och ge den till 

asylsökande. Informationen till mappen finner de både på Migrationsverkets 

webbplats och i en mapp på deras datorer. Om det är en barnfamilj ska även en 

blankett för skolgång skickas med. Sedan skriver de ut välkomstmappen och lägger 

in materialet i en mapp. Processen tar omkring 5 – 10 minuter. Speciellt under 

flyktingströmmen hösten 2015, då det kom omkring 10 000 asylsökande per vecka, 

upplevde boendeansvariga att de inte hade tid att sätta ihop välkomstmappar till 

alla. 

2. Asylsökandes perspektiv: 

Många asylsökande kommer till Migrationsverkets reception för att ställa frågor 

om sådant som de egentligen kunnat finna svaren på i välkomstmappen. Detta 

gällde speciellt under flyktingströmmen, då majoriteten av asylsökande aldrig fick 

någon välkomstmapp. Alternativt hade de fått en mapp men som gällde för en 

annan ort – exempelvis Gävle om det var dit de kom först. Detta gör att de inte har 

något annat alternativ än att vända sig till receptionen om de behöver få svar på en 

fråga. 

 

3. Receptionens perspektiv: 

Det kommer många asylsökande och ställer frågor om sådant som de egentligen 

borde kunna finna svaren på i välkomstmappen. Detta gällde speciellt under 

flyktingströmmen. I och med att så många asylsökande kom till receptionen för att 

ställa frågor fick receptionen antingen hålla öppet längre (vilket leder till att deras 

andra arbetsuppgifter blir lidande), eller att de inte hinner hjälpa asylsökande som 

inte kan finna svaren någon annanstans. 

Det faktiska problemet: 

Om asylsökande inte får någon välkomstmapp har de ingen annanstans att vända 

sig än till receptionen. Om de fick en välkomstmapp skulle det underlätta för både 

receptionen och asylsökande – samt att det skulle ge asylsökande en rättvisare 

introduktion till Boden. I och med att boendeavdelningen upplever att de inte alltid 

har tid att sammanställa välkomstmappen när inströmningen av asylsökande är 

stor, handlar det egentligen om ett effektivitetsproblem. Det tar för lång tid att göra 

välkomstmapparna när informationen ska hämtas från olika ställen. 

I och med att detta är ett examensarbete inom Informationsdesign är det främsta jag 

ska titta på välkomstmappens utformning, både grafiskt och textuellt. Men genom 

ett gestaltningsförslag skulle det vara möjligt att även lösa effektivitetsproblemet 

och underlätta för alla inblandade parter. 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur välkomstmappen kan göras 

lättillgängligare för asylsökande, för att de ska finna ett värde i den och använda 

mappen som primär källa och receptionen som sekundär. Målet med detta arbete är 

att ta fram ett förbättringsförslag på välkomstmappen och genom det även 

effektivisera processen kring att sammanställa en välkomstmapp. 

1.3 Frågeställning 

På vilket sätt bör en myndighets informationsmaterial till nyanlända asylsökande 

utformas för att passa informationens syfte och målgruppens behov? 

 Vilken sorts information kan vara viktig att ta med i välkomstmapparna så 

att relevansen att läsa materialet ökar för målgruppen? 

 Hur kan informationen skrivas för att nå ut till en målgrupp där personerna 

kommer från flera olika kulturer? 

 Hur kan den grafiska formen användas för att underlätta för målgruppen att 

ta till sig informationen? 

1.4 Avgränsningar 

Välkomstmappen innehåller totalt 12 olika informationsblad. Jag kommer att gå 

igenom samtliga för att få en övergripande bild av hur den grafiska formgivningen 

ser ut samt göra en läsbarhetsanalys, men främst kommer jag att fokusera på tre 

olika informationsblad: ”Hälso- och sjukvård”, ”Lokal hälsoinformation” samt 

”Goda råd om att förebygga brand i hemmet”. Den förstnämnda hämtar 

boendepersonalen från Migrationsverkets webbplats, den andra har 

boendeavdelningen skrivit själva och den sistnämnda har boendepersonalen laddat 

ner till sina datorer som en PDF från Brandskyddsföreningen. 

 

Anledningen till att jag valde just hälso- och sjukvårdsbladet, lokal 

hälsoinformation och brandinformationen är för att de är framtagna på olika 

platser. Detta gör att texterna har anpassats med olika syften och efter olika 

målgrupper – brandinformationen går ut till allmänheten medan hälso- och 

sjukvårdsbladet och lokal hälsoinformation är anpassat till asylsökande. 
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1.5 Målgrupp 

Målgruppen för välkomstmappen är nyanlända asylsökande, det vill säga personer 

som inte har varit i Sverige mer än några veckor och oftast kortare tid än så. Det 

krävs av dem att de ska kunna läsa, men i många fall krävs det inte av asylsökande 

att de ska kunna läsa engelska, då välkomstmappen är översatt till de vanligaste 

språken. 

1.6 Definition av begrepp 

Inom textdesign finns det vissa begrepp som är vedertagna, men som kan vara 

svåra att förstå eller skilja åt. Här kommer dessa ord att definieras och förklaras. 

1.6.1 Läsbarhetsindex 

Läsbarhetsindex, LIX, är ett mått på en texts svårighetsgrad. Ett LIX-värde på 15 är 

väldigt lätt, medan ett LIX-värde på 60 är väldigt svårt (Hellspong, 2001, s. 88). 

Detta räknas ut genom formeln LIX = Lm + Lo, där Lm står för den genomsnittliga 

meningslängden och Lo står för andelen långa ord i procent (ibid., s. 88). 

Lagerholm (2008, s. 218 – 219) menar däremot att ett högt LIX-värde inte alltid 

behöver betyda att en text är svår. LIX-värdet tar inte hänsyn till innehåll eller 

typografi och inte heller god stil (ibid., s. 219). ”En text kan ha ett lågt LIX-värde, 

som alltså skulle innebära en lättläst text, men ändå vara slarvig eller på något 

sätt dåligt skriven” (ibid., s. 219). Fördelen med LIX är däremot att det går att få 

en fingervisning om på vilken svårighetsnivå en text ligger.  

1.6.2 Läsbarhet, läslighet och läsvärde 

För att läsarna ska ta till sig budskapet är det viktigt att informationsmaterialet har 

god läsbarhet, läslighet och läsvärde (Pettersson, 2012, s. 40). 

Läsbarhet 

Det är viktigt att en text har god läsbarhet för att inte distrahera läsaren (ibid., s. 

103). För att undvika detta kan skribenten skriva avskalat och inte ta med onödiga 

detaljer, korrekturläsa för att inte missa stavfel, för att se så att stilen är bra och att 

termer och begrepp används korrekt (ibid., s. 103). Hellspong (2001, s. 85) menar 

att läsbarheten i en text beror på läsarens förkunskaper – om läsaren vet vad termer 

och begrepp betyder, kommer texten vara lätt att läsa. 
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Läslighet 

Enligt Pettersson (2012, s. 70) beror läsligheten på textens yttre, det vill säga 

teckensnitt och grad, radlängd, rubriker, styckelängden, marginaler, den grafiska 

formen och tryckkvalitén. 

Läsvärde 

En text bör ha ett bra läsvärde för att läsarna ska vilja läsa den. Läsarna måste 

känna en motivation att läsa texten. Pettersson (2012, s. 152) menar att en kan öka 

läsvärdet genom att använda en innehållsförteckning, så att läsarna får en 

förförståelse för vad de är på väg att läsa, undvika irrelevant information och 

distraherande jargong samt använda ett rikt språk. 
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2. Tidigare kunskap 

I detta avsnitt presenteras teorin för detta arbete. Detta har jag tagit hjälp av eller 

hänsyn till när gestaltningsförslaget har utformats samt när frågeställningarna har 

besvarats. 

2.1 Interkulturell kommunikation 

Det finns många begrepp för att beskriva kommunikation och interagerande mellan 

människor från olika kulturer: interkulturell-, mångkulturell-, tvärkulturell 

kommunikation med mera. Det begrepp som kommer att användas i denna rapport 

är interkulturell kommunikation. Enligt Nationalencyklopedin (u.å.a) definieras 

begreppet interkulturell som ”processer där människor med olika språk och 

kulturer kommunicerar och interagerar med varandra”. InsightLab (u.å., s. 8) har 

intervjuat Ann-Charlotte Sukhia, som är konsult i interkulturell kommunikation, 

och hon menar att vi ser världen genom ett filter. Detta filter skapas utifrån våra 

värderingar, attityder, uppfattningar och beteenden – vilket påverkar sättet vi 

kommunicerar på. 

2.1.1 Målgruppens perspektiv 

Caidi, Allard och Quirke (2010, s. 517) menar att det kan vara traumatiskt att 

bosätta sig i ett nytt land. Detta beror på många saker: den känslomässiga chocken 

av att flytta, språkliga och kulturella barriärer eller behovet av att lösa 

komplicerade uppgifter, samtidigt som en försöker navigera sig i en obekant miljö 

utan något socialt stöd. Därför är det viktigt att personer som går igenom detta får 

tillgång till information, om flera olika ämnen, som är tillförlitlig och begriplig 

(ibid., s. 517). Enligt Caidi, Allard och Quirke (2010, s. 518) visar forskning på att 

viss information presenteras på ett sätt som emigranter har svårt att relatera till, 

eftersom de ser världen från ett annat perspektiv. De tar upp ett exempel om 

sjukvård; sjukvård kan baseras på eller influeras av religion och tro i en kultur, 

medan det inte nödvändigtvis ingår i värdlandet som emigranterna har bosatt sig i. 

Caidi, Allard och Quirke (2010, s. 518) menar också att olika kulturer kan ha olika 

tabun i exempelvis sjukvården, och drar därför slutsatsen att information som riktas 

till denna grupp människor bör utgå från målgruppens förkunskap och sätt att se 

världen. 
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Forskning visar på att emigranter främst vänder sig till personer de har starka band 

med när de ska hitta information (Caidi, Allard och Quirke, 2010, s. 507). Dessa 

starka band kan vara till familjemedlemmar, vänner, grannar eller kollegor. Men 

emigranter förlitar sig även på svaga band, som personal på myndigheter (ibid., s. 

507). I värdlandet som emigranterna befinner sig i finns flera barriärer de måste ta 

sig över för att kunna ta till sig informationen. Caidi, Allard och Quirke (2010, s. 

504) sammanfattar dessa som:  

 Det finns för stort utbud av information. 

 Svårigheter att hitta rätt information som kan hjälpa dem att lösa sina 

problem. 

 Informationen måste finnas tillgänglig på ett språk som de kan förstå. 

 Svårigheter med att bedöma informationens trovärdighet. 

 

Caidi och Allard (2005, s. 1) menar att det behövs tydligare direktiv när det gäller 

att utforma information till samhället generellt, i och med att den målgruppen är så 

pass bred och människor kommer från olika kulturella bakgrunder. Vidare menar 

Caidi och Allard (2005, s. 1) att om information riktad till emigranter inte anpassas 

efter målgruppens förkunskaper, livssituation med mera, kan det öka risken att de 

skickas ut till samhällets marginaler eller känner sig isolerade. 

I en undersökning som Caidi, Allard och Quirke (2010, s. 511) återger visade det 

sig att emigranter litade på en organisation av tre olika anledningar: 

 Rådgivaren var trevlig och respektfull. 

 Emigranternas egna språk talades av organisationens medlemmar. 

 Informationen från organisationen var precis och användbar. 

Sammanfattning kopplat till studiens bakgrund: 

Som den första myndigheten asylsökande möter i Sverige, är det viktigt att 

Migrationsverket ser till att möta målgruppens behov. Detta för att kunna ge 

asylsökande en sådan god utgångspunkt som möjligt i samhället. När de utformar 

sitt informationsmaterial till asylsökande bör de alltså ta hänsyn till målgruppens 

bakgrund, ha informationen på rätt språk, skriva tydligt och begripligt samt ha ett 

tydligt syfte med texten – för att läsarna fort ska veta på vilket sätt informationen är 

användbar för dem. 
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2.2 Klarspråk 

”When people understand more, they call for explanations less often, saving 

agencies time and money” (Jones et.al, 2012, s. 335). 

Det finns ett begrepp för när det talas om att skriva så att texten är tydlig, begriplig 

och lätt för målgruppen att ta till sig: klarspråk. Enligt Nationalencyklopedin 

(u.å.b) används termen oftast när det talas om myndigheters språkliga 

kommunikation och handlar om att budskap ska kommuniceras så effektivt som 

möjligt, genom ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det finns även en paragraf i 

lagboken som handlar om klarspråk: 

”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt 

och begripligt” (SFS 2009:600). 

Jones et.al (2012, s. 335) visar i sin undersökning på hur det är till fördel att 

använda klarspråk i myndighetstexter. De räknar upp flera exempel, ett av dessa är 

att 91 % förstår budskapet bättre i medicinska medgivandeformulär när de är 

skrivna i klarspråk. 

Det finns vissa principer att tillgå när en ska skriva klarspråk. Dessa kommer att 

avhandlas nedan. 

2.2.1 Avsändare och mottagare 

Medan avsändaren måste förhålla sig till vissa ramar, beroende på vilken sorts 

texttyp hen skriver, kommer hens person ändå att skina igenom – mer eller mindre 

(Lagerholm, 2008, s. 50 – 52). Stilen på ett textmaterial påverkas av avsändaren 

genom exempelvis hens förkunskaper och attityd till ämnet samt hens förkunskaper 

och attityd till målgruppen (ibid., s. 52). Jones et.al (2012, s. 357) kom i en 

undersökning fram till att om ett informationsmaterial var läsarcentrerat (eng. 

reader-centered), fick respondenterna i deras undersökning en positivare 

upplevelse av texten. Ytterligare en upptäckt var att om det tidigt och tydligt 

framkom vem avsändaren var, ökade trovärdigheten för informationsmaterialet 

(ibid., s. 358).  

”Ju mer sändaren vet om mottagarna, desto mer kan språket anpassas till dessa” 

(Lagerholm, 2008, s. 52). Det handlar om att ta hänsyn till målgruppens 

förkunskaper, livssituation med mera. På så sätt går det till exempel att veta vilken 

stilnivå texten bör ha (ibid., s. 52) och vilken svårighetsgrad orden bör ha 

(Forsberg, 2010, s. 71 – 72). I Jones et.al (2012, s. 359) undersökning framkom det 
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att mottagaren upplevde informationsmaterialet mer positivt om de kände att 

avsändaren satte sig in i mottagarens situation. 

Ett sätt för avsändaren att skapa sig en relation med läsaren, förutsatt att budskapet 

är skrivet på en nivå som läsaren förstår, är att arbeta med tilltalet. Enligt Forsberg 

(2010, s. 23) är det lättare för mottagaren att ta till sig av budskapet om det finns ett 

personligt tilltal i texten. Att använda du-tilltal är den bästa metoden, istället för att 

skriva ”ni” eller ”Du” och ”Ni” med stor bokstav i början, eftersom det är enskilda 

personer som läser texten och för att stor bokstav skapar ett avstånd (ibid., s. 23 – 

24). Detta bekräftas av Jones et.al (2012, s. 349), som upptäckte att text som 

innehöll personliga pronomen, och aktiva verb, upplevdes som vänligare och att 

det var lättare att hitta relevant information.  

2.2.2 Disposition 

Det är vanligt att brukstexter inleds med det viktigaste först, detta för att läsarna 

ska få reda på det viktigaste oavsett om de blir intresserade och fortsätter att läsa 

eller slutar efter inledningen (Forsberg, 2010, s. 42). För att underlätta för läsaren 

kan det vara bra att använda metatext, det vill säga text om text, exempelvis genom 

att skriva en kort inledning och en kort sammanfattning i slutet (ibid., s. 46). 

Forsberg varnar däremot för att använda detta för mycket, eftersom det kan bli 

upprepande (ibid., s. 47). 

Den vanligaste dispositionen på informationsmaterial är emfatisk (Forsberg, 2010, 

s. 50), där det viktigaste avhandlas först för att informationen allt eftersom blir 

mindre viktig (Lagerholm, 2008, s. 146). Forsberg (2010, s. 50) menar att en 

tematisk disposition är vanlig på långa texter. Lagerholm (2008, s. 146) beskriver 

den tematiska dispositionen som: ”ett huvudtema delas upp i ett antal delteman 

som behandlas var och ett för sig.”  

2.2.3 Språket: ord och meningar 

Lagerholm (2008, s. 212) talar om kulturkunskap, det vill säga den kunskap vi har 

om världen beroende på våra erfarenheter, upplevelser och inlärning. Vidare talar 

han om ordens denotation och konnotation; ett ords definition som kan översättas 

till ett annat språk och ett ords associativa betydelse (ibid., s. 212). Resonemanget 

som förs är att ett ords konnotation, associativa betydelse, inte går att översätta på 

samma sätt, utan härstammar snarare från en persons kulturkunskap (ibid., s. 212 – 

213). Lagerholm (2008, s. 214) talar även om läsarens förkunskaper vad gäller 

talade och skrivna texter, hur dessa är uppbyggda och vilka funktioner de har. Vi 

lär oss mönstren för hur olika typer av information förmedlas och det gör att vi har 
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förväntningar på texten; om förväntningarna möts, är det lättare att ta till sig av 

informationen (ibid., s. 214). 

Långa ord förekommer ofta i svårare texter (Lagerholm, 2008, s. 218). Ibland är det 

svårt att utelämna fackord, men då är det viktigt att förklara dem så att läsarna ändå 

kan förstå (ibid., s. 217). Lagerholm (2008, s. 218) menar att det även är bra att 

tänka på stilnivån på orden en använder och om det finns lättare synonymer att 

använda istället, samt huruvida orden är abstrakta eller preciserade. Forsberg 

(2010, s. 19 – 20) menar att det är lättare att ta till sig texter om de är skrivna med 

vanliga, konkreta ord som läsarna förstår. 

Med verb är det lättare att inkludera människor i texten och det blir tydligt vem 

som gör vad (Forsberg, 2010, s. 20 – 21). Om verben dessutom är aktiva kommer 

budskapet att bli tydligare (ibid., s. 21). Exempelvis verbet skriva blir du skriver i 

aktiv form. Detta var även fallet i undersökningen av Jones et.al (2012, s. 349), 

som tidigare nämnts upptäcktes det att personliga pronomen och aktiva verb gjorde 

texten vänligare och lättillgängligare. 

Ett konsekvent ordval är viktigt för att läsarna inte ska bli förvirrade, ett exempel är 

att alltid benämna ”läsarna” som ”läsarna” och inte som något annat (Forsberg, 

2010, s. 40). Genom att använda sambandsord, exempelvis ”för att”, ”även” eller 

”och”, blir det tydligt för läsaren hur meningarna och texten hänger ihop (ibid., s. 

44). 

För att få en bra läsrytm tipsar Forsberg (2010, s. 28) om att skriva huvudtanken 

som en kort mening, och använda längre meningar för att förklara huvudtanken 

mer ingående. På så sätt ser läsaren vad som är viktigt i texten (ibid., s. 28). 

Ytterligare en sak som kan göra det lättare för läsaren att ta till sig av 

informationen är genom att endast ta med det nödvändigaste (Forsberg, 2010, s. 

51). Dels underlättar det när läsaren försöker orientera sig i texten och dels behöver 

inte läsarna sålla i informationen för att hitta det viktigaste. Mottagaren kan känna 

sig överväldigad om texten innehåller för mycket information eller irrelevanta 

detaljer (Jones et.al, 2012, s. 359). 

2.2.4 Grafisk form 

Enligt Lagerholm (2008, s. 227) är det viktigt att ”det grafiska inte stör den synliga 

upplevelsen av texten eftersom denna upplevelse kan påverka läsningen negativt 

även om innehåll och språk är bra”. Till exempel bör teckensnittet vara lätt att 

avläsa och lagom stort, radavståndet ska vara anpassat efter teckengraden, nya 
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stycken ska markeras tydligt antingen med indrag eller blankrad och styckena bör 

inte heller vara för långa eller för korta, eftersom det påverkar läsarens 

orienterbarhet (ibid., s. 227). 

Rubriker ska vara informerande och relevanta för innehållet (Lagerholm, 2008, s. 

228). Ett bra sätt att göra det på är genom att lyfta ut nyckelord från texten eller 

använda verb (Forsberg, 2010, s. 18). Jones et.al (2012, s. 349) fann i sin 

undersökning att rubriker som formulerades som frågor upplevdes mer bekanta, 

medan rubriker i påståendeform upplevdes mer trovärdiga. Därav drogs slutsatsen 

att avsändaren själv måste göra valet beroende på vilken ton de vill att texten ska 

ha (ibid., s. 349). 

Om bilder används ska de inte endast vara dekorativa, utan fylla en funktion som 

förklaras och måste även vara samordnade med texten (Lagerholm, 2008, s. 227 – 

228). Detta framkom även i undersökningen av Jones et.al (2012, s. 363), där det 

visade sig att bilder som kompletterade texten hade en positiv inverkan, medan 

dekorativa bilder hade en negativ inverkan. 

Det är viktigt att inkludera luft i den grafiska formen, eftersom det påverkar 

läsarnas upplevelse av texten. I Jones et.al (2012, s. 61) undersökning framkom det 

att om ett informationsmaterial innehöll mycket text kände sig undersökningens 

respondenter överväldigade, medan om det var mindre text var det lättare att ta till 

sig informationen. 

Så länge innehållet i ett informationsmaterial är begripligt och informativt, spelar 

längden ingen större roll, enligt undersökningen av Jones et.al (2012, s. 363). 

2.3 Källkritik 

Forsbergs bok Tydliga texter fungerar i stort som en handbok, där tips och råd om 

språket förmedlas till läsarna. I och med att Forsberg baserat boken på sina egna 

erfarenheter som språkkonsult hos Klartext (2010, s. 9), är den inte vetenskaplig.  

Lagerholm är filosofie doktor i nordiska språk. Hans bok, Stilistik, grundar sig på 

tidigare forskning, men riktar sig till studenter och är därför mer sammanfattande 

och gör inget djupdyk i ämnets olika delar. 

Bägge dessa böcker innehåller relevanta och praktiska principer för klarspråk, men 

i och med att ingen av dem har någon större vetenskaplig tyngd, har de 

kompletterats med undersökningen gjord av Jones et.al. Deras undersökning var 

tvåspårig, där de dels tittade på rubriker och tilltal och dels designval och hur dessa 
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påverkade målgruppen (Jones et.al, 2012, s. 337 – 338). Däremot riktade sig deras 

undersökning till en relativt heterogen, engelsktalande målgrupp, vilket kan göra 

att resultaten inte helt överensstämmer med vad som är nödvändigt för målgruppen 

i den här studien. 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras metoderna som har använts under arbetet: textanalys 

och kvalitativa intervjuer. 

3.1 Textanalys 

För att kunna få en fingervisning om var bristerna finns textmässigt i 

välkomstmappen ska en textanalys genomföras, närmare bestämt en 

läsbarhetsanalys. Enligt Hellspong (2001, s. 86) är läsbarhetsanalysens syfte att 

bedöma läsbarheten, lättlästheten samt läsligheten. Genom denna analys 

framkommer det alltså hur texten fungerar både grafiskt och textmässigt mot 

målgruppen.  

Informationsinnehållet i välkomstmappen är utdrag från olika myndigheter och 

föreningar. I och med det varierar deras utseende, målgrupp och syfte. Därför är de 

texter som kommer att analyseras informationsbladen ”Hälso- och sjukvård”, som 

är ett utdrag från Migrationsverkets webbplats, ”Lokal hälsoinformation”, som är 

skrivet av boendepersonalen på Migrationsverket, samt ”Goda råd om att 

förebygga brand i hemmet”, som är ett utdrag från Brandskyddsföreningen. 

I och med att informationsbladen är skrivna av olika författare, mot olika 

målgrupper, går det att förutsätta att de är skrivna på olika sätt. Genom 

läsbarhetsanalysen är förhoppningen att se hur och var de skiljer sig åt samt var de 

brister. Detta kommer senare att hjälpa till vid skapandet av gestaltningsförslaget, 

då det finns något konkret att utgå ifrån. 

3.1.1 Läsbarhetsanalysen 

Det finns fem olika aspekter som läsbarhetsanalysen tar upp: 

Lässituationen 

Här besvaras frågor om vem målgruppen är, vilken situation de befinner sig i när 

de läser texten samt vilka läsmål och lässtrategier de har (Hellspong, 2001, s. 87). 

Textens grafiska form 

Denna aspekt handlar om textens yttre, det vill säga hur lätt texten är att läsa. För 

att få reda på det besvaras frågor som om det finns några stavfel, om teckengraden 
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och radlängden är bra, om det är lätt att orientera sig i texten med blicken och om 

det finns några bilder som kompletterar texten och hjälper läsaren (ibid., s. 87). 

Textens språk 

Här besvaras frågor om huruvida textens ord och meningar är för svåra och 

komplicerade. Det kan synas till exempel om det finns många facktermer, 

främmande eller olämpliga ord eller om meningarna kompliceras av bisatser, om 

de har en bra komposition samt om texten är överskådlig (ibid., s. 87-88). 

Textens innehåll 

I denna aspekt får den som analyserar skapa sig en uppfattning om huruvida texten 

är målgruppsanpassad. Hur väl fungerar innehållet mot läsarnas förkunskaper och 

minne? Är innehållsstrukturen komplicerad? Är abstraktionsnivån för hög? Finns 

det luckor i tankegångarna och är perspektivet rätt (ibid., s. 88-89)? 

Textens sociala funktion 

Här framkommer det på vilket sätt som avsändaren tilltalar sig själv och läsaren, 

samt vilken relation tilltalet skapar dem emellan (ibid., s. 89). 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

I och med att målet var att få insikt och djupare förståelse för välkomstmappens 

utformning, asylsökandes uppfattning om den samt problematiken med 

receptionen, genomfördes ett antal kvalitativa intervjuer. De som intervjuades var 

teamledaren för boendeavdelningen, en mottagningsassistent, sex asylsökande och 

en med hen som tolkade. 

3.2.1 Intervju med Jenny Lundström, teamledare 

Jenny Lundström är teamledare för boendeavdelningen i Boden. Anledningen till 

att hon intervjuades var för att hon var delaktig i att ta fram välkomstmappen. I och 

med det kunde hon svara på hur informationsurvalet gått till samt vilken 

information som får eller måste finnas med. 

3.2.2 Intervju med Cecilia Nilsson, mottagningsassistent 

Cecilia Nilsson är just nu mottagningsassistent, men arbetade på 

boendeavdelningen för en kort tid sedan. Hon står även ofta i receptionen. 

Anledningen till att just hon intervjuades var för att det var nödvändigt att 

intervjupersonen hade god insikt om informationen i välkomstmappen samt ofta 
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står i receptionen. Syftet med intervjun var att ta reda på hur den bristfälliga 

informationen i välkomstmappen påverkar receptionen. 

Cecilia Nilsson hade inte tid att träffas och av den anledningen genomfördes 

intervjun via mejl. 

3.2.3 Intervju med asylsökande 

Syftet med att intervjua asylsökande var att ta reda på hur de upplever 

välkomstmappen; om något var svårt att förstå, om de saknade någon sorts 

information, om de skulle vilja lägga till något, med mera. 

Ursprungligen var planen att intervjua 5 – 10 asylsökande som varit i Sverige 

mellan 3 – 6 månader. Denna tidsavgränsning gjordes för att de fortfarande skulle 

ha välkomstmappen så färskt som möjligt i minnet, men samtidigt inte riskera att 

inkräkta i en eventuellt stressig tid. Detta visade sig däremot vara problematiskt då 

de som varit i Sverige mellan 3 – 6 månader kom under flyktingströmmen eller 

efterdyningarna av den, vilket innebär att de flesta av dem inte fick någon 

välkomstmapp. Ytterligare en svårighet var att det var få som ville ställa upp på en 

intervju. Därför intervjuades sju asylsökande som varit i Sverige mellan 7 månader 

och drygt 2 år. Majoriteten av dessa har varit i Sverige mindre än ett år. 

I och med att det var svårt att få tag på asylsökande som ville göra intervjun, gick 

det inte att ställa kravet att de skulle prata engelska som initialt var önskningen. 

Istället fick en tolk hjälpa till att översätta vid intervjuerna. Hen hjälpte till vid alla 

intervjuer utom en, där familjen pratade engelska. 

3.2.4 Intervju med tolk 

Intervjun med hen som hjälpte till att tolka var oplanerad. Hen har fått 

uppehållstillstånd och varit bosatt i Sverige i några år och har under den tiden 

skapat ett kontaktnät med många av de nyanlända asylsökande. I det avseendet 

kunde hen förmedla insikt om generella frågor och åsikter från kontaktnätet. Men 

intervjun var också en möjlighet att få reda på vad hen hade önskat fanns med i 

välkomstmappen utifrån ett personligt plan. 

3.3 Etiska ställningstaganden 

De asylsökande som har gått med på intervjun har först fått skriva under en 

medgivandeblankett. Detta var av vikt eftersom detta arbete har ett samarbete med 

Migrationsverket. Det kunde uppfattas som om asylsökande skulle kritisera 
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material från Migrationsverket, vilket kan vara känsligt i och med att de befinner 

sig i en asylprocess. I medgivandeblanketten framgick det därför tydlig att deras 

individuella svar inte skulle förmedlas till Migrationsverket, de skulle vara 

anonyma och samtliga asylsökandes intervjuer skulle sammanfattas i denna 

rapport. Vidare förtydligades det att deras svar inte skulle påverka deras 

asylprocess eller relation med Migrationsverket. 

Eftersom denna rapport publiceras på DiVA stod det även tydligt i 

medgivandeblanketten att rapporten faller under offentlighetsprincipen och att 

personer från Migrationsverket av den anledningen kan läsa rapporten och få en 

uppfattning om asylsökandes upplevelse av välkomstmappen. Syftet med detta 

arbete och intervjun förklarades, samt att det framgick tydligt att intervjun skulle 

spelas in. 

Det hade varit önskvärt att de intervjuade fick läsa medgivandeblanketten innan de 

tackade ja till intervjun för att de skulle veta vad de gav sig in på. Men eftersom de 

flesta av dem inte kunde engelska var detta inte möjligt. Istället gicks 

medgivandeblanketten igenom vid intervjuns början och detta översattes till 

asylsökandes språk av tolken. 

Ytterligare ett etiskt ställningstagande var hur länge asylsökande skulle ha varit i 

Sverige innan intervjun. Som tidigare nämnts beslutades det att inte intervjua 

personer som varit i Sverige kortare tid än 3 månader. Detta med anledningen att 

inte inkräkta i en eventuellt stressig tid då de just kommit till ett nytt land. 

3.4 Metodkritik 

Genom att göra textanalyser är det lättare att få en konkret bild av hur texterna är 

uppbyggda, var problematiken finns och vilka förtjänster de har. Däremot kommer 

denna uppfattning utifrån analytikerns egen kompetens och förkunskaper, vilket 

innebär att resultatet av textanalysen visar hur analytikern tror att läsaren uppfattar 

texten (Hellspong, 2001, s. 86). Det som framkommer ur analysen är därför ingen 

sanning. På grund av detta är det viktigt att vara transparant med de analyspunkter 

som använts och resultatet. 

Intervjun med Cecilia Nilsson genomfördes via mejl. Nackdelen med mejlintervju 

är dels att respondenten fysiskt sett är långt bort, och dels att det är svårt att 

bekräfta informationen som respondenten ger (Denscombe, 2016, s. 283). Att göra 

intervjun muntligt hade varit att föredra och ett alternativ skulle ha kunnat vara att 

intervjua någon annan. Men i och med att hon hade kunskap om välkomstmappen 
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och ofta stod i receptionen, var hon mest kvalificerad att svara på de frågor som 

skulle ställas. 

Intervjun med asylsökande var väldigt givande, men samtidigt fanns det vissa 

svårigheter: dels att få av respondenterna hade fått välkomstmappen i Boden eller 

överhuvudtaget och dels att intervjuerna översattes av en tolk. 

Eftersom få av de intervjuade faktiskt fått välkomstmappen i Boden, var det svårt 

att få svar på vissa av frågorna. Till exempel om de tyckte att något saknades i den 

eller om det var något som var svårt att förstå. Detta gick att kringgå, i viss mån. 

Till exempel fick de asylsökande ge förslag på saker som de själva hade lagt till i 

en välkomstmapp om de skulle skapa en sådan. Men att föredra hade varit att 

intervjua personer som fått välkomstmappen som innehåller den lokala 

informationen om Boden. Ett alternativ hade kunnat vara att gå till ett av boendena 

och intervjua asylsökande där, men dels hade det inte blivit samma kvalitativa 

intervju och dels hade en tolk fortfarande behövts och hen var bara tillgänglig på 

kvällarna. 

Att intervjuerna översattes av en tolk var både en för- och nackdel. Fördelen var att 

bägge parter fick uttrycka sig på sitt modersmål och därför kunde uttrycka sig mer 

nyanserat. Nackdelen var däremot att tolken hade arabiska som modersmål och 

enbart några års erfarenhet av det svenska språket. Lewis (1996, s. 23) menar att 

översättning från ett språk till ett annat kan göra att orden får nyansskillnader. 

Detta gör att personer med olika språk, som får något översatt till sitt eget språk, 

kan uppfatta budskapet olika. När tolken och respondenterna pratade arabiska var 

det omöjligt att veta vad som blev sagt och dubbelkolla så att frågorna uppfattades 

korrekt. 

Något som var vanligt förekommande under intervjuerna var att respondenterna 

befann sig i en utsatt situation. Till exempel att de bodde trångt och delade rum 

med okända eller att de skulle bli förflyttade. De som befann sig i en sådan 

situation utgick mycket ifrån det när de besvarade vissa frågor, vilket kunde vara 

både bra och dåligt. Bra, för att alla asylsökande befann sig i olika situationer vilket 

genererade olika perspektiv. Dåligt, för att de av den anledningen kanske glömde 

bort annan information. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från textanalyserna och intervjuerna. 

4.1 Resultatet av läsbarhetsanalyserna 

Som tidigare nämnts genomfördes tre separata läsbarhetsanalyser på texter från 

välkomstmappen. Dessa texter var skrivna av olika författare med olika målgrupper 

och syften. I analysen reflekteras det över det ursprungliga syftet och 

omständigheterna samt texternas nya kontext i välkomstmappen. Detta för att se 

hur de från början skiljer sig åt och hur väl de fungerar ihop i den nya kontexten. 

Nedan kommer resultatet från dessa analyser att redogöras, utifrån de fem 

aspekterna som läsbarhetsanalysen tar upp. 

4.1.1 Lässituationen 

”Hälso- och sjukvård” 

Texten är hämtad från Migrationsverkets webbplats. Läsaren får först klicka på 

huvudmenyvalet ”Privatpersoner”, sedan på underkategorin ”Skydd och asyl i 

Sverige” och därefter ”Medan du väntar”. Den verkar alltså främst rikta sig till 

asylsökande som väntar på att få ett beslut om uppehållstillstånd. Texten finns 

översatt till 14 olika språk, exklusive svenska, och sätter därför i många fall inte 

krav på att läsaren ska kunna antingen svenska eller engelska. Däremot sätter 

texten visst krav på att läsaren ska förstå svensk samhällelig struktur vad gäller 

landsting, kommuner etc., eftersom denna struktur inte förklaras. 

Ursprungligen hade målgruppen möjlighet att läsa informationen på internet. Det 

innebär att de kan läsa både på datorn och mobilen och därför befinna sig på olika 

platser och situationer. I välkomstmappen är informationen i tryckt form och det 

går att förutsätta att målgruppen läser den medan de är hemma. Men även om de 

befinner sig i hemmet finns det ingen garanti för att det är en lugn miljö. Det finns 

alltså risk att asylsökande är utsatta för både inre och yttre stress som påverkar 

läsningen. 

Migrationsverket avsåg för asylsökande att läsa hela informationen för att de skulle 

få reda på deras rättigheter vad gäller sjukvård samt hur sjukvården fungerar. Detta 

mål bör korrelera med asylsökandes läsmål, i och med att även de bör vilja ha 
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information om detta. Därför kommer deras lässtrategi vara att läsa allt från början 

till slut, alternativt skumma igenom delarna. Det kan också vara så att asylsökande 

bara vill ha information om en viss del som finns i texten, och då är en möjlig 

lässtrategi att de antingen skummar igenom texten tills de hittar rätt eller tar hjälp 

av rubrikerna för att hitta. 

”Lokal hälsoinformation” 

Texten är skriven av boendepersonalen på Migrationsverket och riktar sig till 

nyanlända asylsökande. Asylsökande möter informationsbladet inuti 

välkomstmappen och förväntas förmodligen läsa informationen i en lugn miljö. 

Men som tidigare nämnt är detta ingen garanti och det kan hända att asylsökande är 

utsatt för både inre och yttre stress som påverkar läsningen. 

Informationen finns endast tillgänglig på svenska och engelska, vilket sätter stora 

krav på läsarens språkkunskaper. En stor del av målgruppen riskerar att inte kunna 

ta till sig budskapet överhuvudtaget, såvida de inte kan få hjälp av någon att 

översätta. 

Målet med läsningen bör vara att ta till sig av all information på pappret och i 

sådana fall är lässtrategin att antingen skumma igenom eller läsa noggrant. Om 

asylsökande däremot bara vill ha information om en viss del kan hen ta hjälp av 

rubrikerna eller skumma. En tredje lässtrategi är möjlig, om asylsökande inte kan 

språket. Det är att ta hjälp av de fetlagda orden, eller ord på måfå, för att försöka 

översätta dessa med ett översättningsverktyg. 

”Goda råd om att förebygga brand i hemmet” 

Ursprungligen var detta en text skriven av Brandskyddsföreningen och riktade sig 

till privatpersoner i allmänhet. Denna finns översatt till de vanligaste språken, men 

om den inte finns på asylsökandes språk kommer de att få den på engelska. 

Språkmässigt sätter texten i många fall inte för stora krav på läsaren, däremot 

ämnesmässigt tillkommer det mycket information som kan sätta krav på läsarens 

minne. Texten sätter inte krav på förkunskap hos läsaren, i och med att texten är 

väldigt grundläggande. Asylsökande möter texten i välkomstmappen och läser den 

förmodligen i hemmet. Detta är däremot ingen garanti för att det är en lugn miljö 

och det finns risk att läsaren är utsatt för både inre och yttre stress som påverkar 

läsningen. 

Migrationsverket vill att asylsökande ska läsa denna text för att få information om 

brandrisk och vad som gäller vid brand. Men asylsökande kan ha flera olika läsmål: 

antingen vill de läsa igenom hela texten eller så vill de hitta information om något 

specifikt. Till exempel vilka vätskor som är brandfarligt eller vilka hjälpmedel det 
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finns mot brand. Lässtrategierna kan därför variera, vissa läser allt, vissa skummar 

och vissa tar hjälp av rubrikerna för att hitta rätt. 

4.1.2 Textens grafiska form 

”Hälso- och sjukvård” 

Det finns ett stavfel i texten: ”Med det finns också en gemensam webbplats (…)”. I 

övrigt störs inte texten av några oklara interpunktioner eller stavfel. Texten bör inte 

vara svårläslig på grund av dess teckensnitt och grad; Arial, 12 punkter. 

Radlängden ligger på omkring 79 tecken, inklusive blanksteg. Enligt Melin (2011, 

s. 31) är en idealisk radlängd omkring 60 tecken, i och med att läsningen annars 

störs på grund av radbytena. Det innebär att radlängden i detta informationsblad är 

något för långt för att vara bekvämt att läsa. Det finns inga bilder som kan hjälpa 

läsaren att ta till sig budskapet. 

Med tanke på att texten innehåller många rubriker och underrubriker som är tydliga 

och informativa, är det inte svårt att orientera sig i texten. Styckena är i regel 

relativt korta och avskalade på onödig information. I och med att texten är 

webbanpassad är inte marginalerna anpassade om texten skrivs ut. Detta innebär 

dels att marginalen på botten av sidan är väldigt liten och dels att rubriken för ett 

stycke kan hamna på sista raden på en sida, medan själva stycket kommer på 

följande sida. Det gör att texten kan bli svåröverskådlig. 

”Lokal hälsoinformation” 

Texten störs inte av stavfel eller otydliga interpunktioner och är inte svårläslig på 

grund av för liten stilgrad eller otydligt tryck. Radlängden för texten ligger på 

omkring 73 tecken, inklusive blanksteg. Det innebär att texten är något för lång för 

att vara bekväm att avläsa. Texten består av fyra, relativt korta stycken och är inte 

svår att orientera sig i. 

Det finns tre bilder som föreställer en brandbil, polisbil och ambulans. Dessa ligger 

direkt under det stycke som handlar om nödnumret 112. Däremot ligger bilderna 

inte i samma ordning som de skrivs i texten och har inte heller några bildtexter. Om 

läsarna finner bilderna hjälpsamma eller inte är förmodligen individuellt. 

”Goda råd om att förebygga brand i hemmet” 

Texten störs inte av stavfel eller oklar interpunktion och inte heller av otydligt 

tryck. Uppskattningsvis är teckengraden 8 – 9 punkter i Times new roman (eller 

likvärdigt teckensnitt). För en person med bra syn och god läsvana är texten inte 

svårläslig. Däremot om en person har dålig syn och/eller är en ovan läsare, finns 
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risk att texten blir svårläslig. Textens radlängd ligger på omkring 41 tecken, 

inklusive blanksteg, vilket innebär att radlängden är något för kort för att vara 

bekväm att läsa. Styckena är lagom långa för att det ska vara lätt att orientera sig i 

texten. 

Det finns en bild med i texten som fungerar som ingång till texten. Den tar upp lite 

mindre än halva A4:an och ligger högst upp på förstasidan. I den ursprungliga 

PDF:en är bilden i färg, men när asylsökande får den utskriven i välkomstmappen 

är allt svartvitt. Bilden stödjer informationen i texten relativt bra, men den saknar 

bildtext vilket hade kunnat underlätta för läsaren när hen ska tolka bilden. Bilden 

lättar upp texten något, men den kan också bidra till att helhetsintrycket av 

informationsbladet upplevs som tung – speciellt om bilden är svartvit. 

4.1.3 Textens språk 

”Hälso- och sjukvård” 

Texten innehåller långa ord som kan vara svåra att avläsa. Antalet ord i texten är 

846 och antalet ord med fler än 6 tecken är 211. Exempel på långa ord som kan 

vara svåra att avläsa är preventivmedelsrådgivning, hälsoundersökning, 

receptbelagda eller receptspecifikationen. Texten innehåller facktermer och 

begrepp som rör hälso- och sjukvård. Dessa ord förekommer inte så ofta i 

vardagligt samtal, vilket kan göra att de uppfattas som ovanliga. Exempel på 

facktermer och begrepp är mödrahälsovård, provtagningar eller remiss.  

Det finns relativt många meningar som är långa. Som regel varvas dessa med 

medellånga meningar, vilket kan göra att texten uppfattas som ganska tung. Under 

rubriken Avgifter du ska betala förekommer en del korta meningar – kombinerat 

med korta stycken på två till tre rader –, vilka kan lätta upp just det avsnittet och 

eventuellt intrycket av hela texten. Texten har en relativt komplicerad 

meningsuppbyggnad i och med att den bygger mycket på huvudsatser följt av 

bisatser. Ett exempel, som fungerar representativt för resten av texten, är:  

”Varje landsting har en egen webbplats med information 

om den vård de erbjuder vid sjukhus och vårdcentraler. 

Med [sic!] det finns också en gemensam webbplats för 

alla landsting och regioner – Vårdguiden.” 

LIX-värdet på texten är 41. Enligt Hellspong (2001) är ett LIX-värde på 15 mycket 

lätt, medan ett värde på 60 är mycket svårt. Det innebär att texten är medelsvår och 

lutar mer åt det svåra hållet än det lätta.  
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Dispositionen i texten går från det generella till det mer specifika, det vill säga en 

specificerande disposition (Hellspong, 2001, s. 33). Texten har en relativt läsvänlig 

komposition. Det går att dela in texten i fyra olika delar: rätten asylsökande har till 

vård, hur det går till om de behöver vård, vad det kostar att söka vård samt vilken 

ersättning de kan få av Migrationsverket. Dessa delar hänger ihop på ett tydligt sätt 

och har en röd tråd som är lätt att följa. 

”Lokal hälsoinformation” 

Texten innehåller sammanlagt 246 ord. Av dem innehåller 61 ord fler än sex 

bokstäver. I och med att asylsökande måste läsa denna text antingen på svenska 

eller engelska, och det inte finns någon garanti att de kan något utav dessa språk, 

finns risken att de inte förstår något alls av texten. Men för de som förstår, 

åtminstone lite, av något eller båda av språken, finns det flera ord som är för långa 

och krångliga för att avläsa: anhörig, sjuksköterska, bedömer, vårdinstanser, 

bemannade, ambulanssjukvårdare, transport eller vårdnivå. Några av dessa är 

också exempel på facktermer och begrepp som förekommer i texten. Om 

målgruppen förstår svenska eller engelska, kan en del av dessa termer och begrepp 

vara svåra att förstå.  

Läsningen störs inte av för långa meningar. Långa meningar förekommer, men de 

varvas av medellånga och korta och texten får på så sätt en relativt bra rytm. 

Texten har en relativt komplicerad uppbyggnad med bisatser i eller under varandra. 

Ett exempel på detta är: 

”Det är inte sagt att det är just med ambulans du behöver 

åka utan det kan bli sittande eller liggande sjukresa till en 

kostnad som du betalar själv.”  

Exemplet ovan visar också på en djup klyvning i texten. Detta förekommer 

däremot som regel inte. 

Textens LIX-värde är 37. Det innebär att denna text ska vara relativt lätt att läsa. 

Textens disposition är tematisk; all information ligger på samma hierarkiska nivå 

(Hellspong, 2001, s. 33). Texten är överskådlig. Däremot skulle den vinna på en 

annan uppställning. Det finns två svenska och två engelska stycken, men ordningen 

på dessa är svensk, engelsk, svensk och engelsk. Det hade eventuellt kunnat bli 

tydligare om de olika språken separerades och stod för sig. I och med att texten inte 

finns på asylsökandes språk hade det kunnat vara en idé att markera nyckelorden i 

förhoppningen att asylsökande skulle få lättare att avläsa informationen. Det hade 

till exempel kunnat hjälpa dem att själva översätta med översättningsverktyg. 
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”Goda råd om att förebygga brand i hemmet” 

Texten består av 857 ord, varav 229 ord innehåller fler än 6 tecken. Exempel på 

långa ord som kan vara krångliga att avläsa är elapparater, bastuaggregat eller 

brandanläggaren. Dessa är också exempel på ord som kan, för vissa, uppfattas som 

ovanliga eftersom de oftast kortas ner i vardagligt samtal. Facktermer som 

förekommer i texten är så pass vedertagna i folkmun att de inte upplevs som svåra 

att förstå. 

Textens meningslängder är sällan långa, utan varieras på ett sätt som ger texten en 

ganska bra rytm. Meningsuppbyggnaden är inte komplicerad. LIX-värdet på texten 

är 37, vilket innebär att denna text är relativt lätt att läsa. 

Dispositionen i texten är tematisk. Temat för hela texten är brand i hemmet och 

sedan finns flera olika reman som definieras i textens rubriker: elfel, levande ljus 

och öppen eld, rökning, brandfara i köket, brandfarliga varor, anlagda bränder och 

hjälpmedel. Alla dessa reman ligger varken över eller under varandra hierarkiskt i 

texten, utan de ligger på samma nivå. Det går lätt att följa tråden mellan dessa 

delar.  

Texten är överskådlig i och med att den har tydliga rubriker och styckena är inte så 

långa. Däremot finns det en punktlista i slutet av texten som innehåller 16 punkter. 

Forsberg (2010, s. 31) menar att en punktlista med fler än sju punkter kan göra att 

läsaren tappar överblicken. Detta är fallet för texten med brandinformation, 

speciellt som punktlistan går över från en spalt till nästa. 

4.1.4 Textens innehåll 

”Hälso- och sjukvård” 

I och med att texten är så pass lång ställer den krav på läsarens minne. Kravet på 

läsarens minne kan bli än större om hen inte är bekant med termerna och begreppen 

samt har dålig läsvana. Texten är så pass avskalat skriven att budskapen 

framkommer tydligt. Ny fakta presenteras ständigt i texten och detta kan göra att 

läsaren upplever texten som tung och svår att ta till sig. 

Avsändaren använder sig av rubriker på ett bra sätt, men texten skulle förmodligen 

lättas upp av metatexter. Till exempel en kort, inledande översikt och/eller en 

sammanfattning efter varje huvudrubrik. 

Innehållet är generellt i det avseendet att texten riktas till en bred målgrupp och är 

anpassad därefter. Hälso- och sjukvården förklaras generellt, men sedan blir texten 

mer specifik i och med att läsaren får reda på kostnader, ersättningar och hur dessa 
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två fungerar. Texten använder sig inte av några konkretiserande grepp – liknelser, 

bilder etc. – för att underlätta förståelsen.  

Läsaren kommer att vända sig till denna text om de har funderingar kring hur 

hälso- och sjukvården fungerar i Sverige. På det sättet kommer förmodligen läsaren 

att finna ett läsvärde i texten. Genom informationen i texten, förutsatt att de har 

förstått den, får läsarna reda på hur de själva kan få hjälp om de behöver vård. 

”Lokal hälsoinformation” 

Informationen tar upp mindre än ett A4 och innehåller mycket luft. Själva 

innehållsmängden är inte ett problem. Trots detta kommer den att ställa stora krav 

på minne och förkunskaper, eftersom många som läser texten inte förstår språken. 

På sina ställen kan det vara svårt att vaska fram huvudtankarna. Mest för att texten 

ibland innehåller överflödiga ord. Men i regel är texten avskalad och tydlig. Ny 

fakta tillkommer hela tiden och texten skulle därför kunna uppfattas som tung. 

Däremot är texten så pass kort att detta mest troligt inte blir ett problem.  

De konkretiserande grepp texten innehåller är de tre bilderna på brandbilen, 

polisbilen och ambulansen. Huruvida dessa är hjälpsamma eller inte diskuterades 

under 4.1.2 Textens grafiska form. 

”Goda råd om att förebygga brand i hemmet” 

Mycket av informationen i texten är vedertagen (i Sverige) vilket gör att läsarens 

minne inte belastas särskilt hårt: texten fungerar snarare som en påminnelse snarare 

än att presentera helt ny fakta. Dessutom sammanfattas informationen i texten i en 

punktlista i slutet, vilket gör att läsaren får en påminnelse av det hen just har läst. 

Men i och med att informationsbladet sätts in i en välkomstmapp till asylsökande, 

är det oklart hur stor belastning texten lägger på läsarnas minnen. Om 

informationen är lika vedertagen i deras länder som i Sverige, är texten ganska lätt 

att ta till sig. Men om informationen inte är vedertagen i deras länder, är det mycket 

ny information att ta till sig, vilket gör att deras minnen eventuellt belastas. Det är 

inte svårt att vaska fram huvudtankarna i texten. Informationen presenteras avskalat 

och okonstlat. I och med att ny information hela tiden presenteras kan texten 

upplevas som tung. Men det beror på läsarnas förkunskaper i ämnet. 

Texten skulle vinna på att ha en tydligare och lättare sammanfattning i slutet. 

Texten handlar om brandfara generellt, men tar även upp specifika exempel. Detta 

gör att texten inte är så diffus att det är svårt att få grepp om den. Texten använder 

inte konkretiserande grepp för att underlätta förståelsen, förutom den inledande 

bilden. 
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Perspektivet är ursprungligen skrivet för en generell målgrupp. Men i och med att 

texten presenteras i en välkomstmapp till asylsökande, blir perspektivet fel och 

informationen direkt inkorrekt. I texten står det till exempel att om en misstänker 

elfel ska en kontakta en elektriker och att en bör göra upp en utrymningsplan med 

familjen för om det skulle börja brinna. För asylsökande gäller det att kontakta 

Migrationsverket om de misstänker elfel och det är Migrationsverket som ansvarar 

för utrymningsplaner och dylikt. Så vissa av uppmaningarna som står i texten (till 

exempel att de ska skaffa en brandvarnare) gäller inte för asylsökande. Däremot 

finns det annan information i texten som även gäller för asylsökande. Till exempel 

informationen om brandfarliga vätskor, rökning, levande ljus och öppen eld med 

mera. Dispositionen i texten är tematisk. 

4.1.5 Textens sociala funktion 

”Hälso- och sjukvård” 

Texten tilltalar läsaren med ”du”, vilket kan upplevas som förtroligt. Avsändaren 

tilltalas som ”Migrationsverket”, vilket kan göra att texten upplevs som mer 

formell/officiell, än om avsändaren hade tilltalat sig som ”oss” eller ”vi”. 

Avsändaren ger inte några anvisningar till läsarna om hur texten kan användas, 

vilket hade kunnat underlätta för läsarna. Om ett syfte med texten hade beskrivits 

skulle det eventuellt kunna öka läsvärdet. 

”Lokal hälsoinformation” 

Avsändaren benämner aldrig sig själv i texten. Avsändaren är också inkonsekvent 

med hur läsaren tilltalas. Ibland tilltalas de som ”du” och ibland som ”personen”. 

Det gör att läsaren inte dras in i ett samspel som öppnar upp texten på ett förtroligt 

sätt. 

Texten ger inga anvisningar om hur läsarna kan använda sig av den. Ett uttalat 

syfte hade kunnat vara bra, även om det framgår implicit. 

”Goda råd om att förebygga brand i hemmet” 

Avsändaren benämner i princip aldrig sig själv i texten, utom i inledningen på 

brödtexten då hen skriver ”I våra hem (…)”. Hellspong (2001, s. 41) menar att en 

frånvarande författare ofta också innebär att det saknas värdeord eller andra direkta 

attitydmarkörer. Trots detta syns författarens (eller organisationens) attityd ibland, 

till exempel när de skriver: 

”Barn har i alla tider varit nyfikna på eld. Det är därför 

viktigt att barn lär sig att handskas med eld på ett 



Mälardalens högskola  Sarah Lifbom 
ITE317: Examensarbete  2016-06-09 

31 

 

naturligt sätt. Skräm aldrig ett barn för eld – det ökar 

bara nyfikenheten.” 

Däremot tilltalar avsändaren alltid mottagaren med ”du”. Detta ger en förtroligare 

relation dem emellan. 

Texten inleds med ingressen:  

”Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder: I regel är 

det slarv som förorsakar brand men även tekniska fel är 

vanliga brandorsaker. Kom ihåg att det alltid är lättare att 

förebygga än att släcka en brand.” 

Detta är en implicit förklaring på hur den kommande informationen ska användas. I 

textens ursprungliga syfte räcker det. Men när informationen nu ska ut till 

asylsökande skulle texten förmodligen vinna på att förklara syftet tydligare. Detta 

för att ge läsarna ett tydligt mål med läsningen och en förklaring på varför det är 

viktigt att de läser allt. 

4.1.6 Sammanfattning 

De olika informationsbladen är skrivna av olika avsändare, mot olika målgrupper 

och för olika kontexter. En naturlig följd av detta är att materialen ser olika ut, men 

ska nu samspela i välkomstmappen. Det ställs olika krav på läsarnas 

språkkunskaper och förkunskaper. Generellt sett är texterna relativt lätt att läsa rent 

textmässigt, även om orden och meningarna ibland är onödigt komplicerade och 

krångliga. Däremot finns inget gemensamt uttryck för texterna; bilder används 

inkonsekvent, marginalerna är olika och syftena för texterna förklaras på sin höjd 

implicit. Tilltalen är olika och målgruppsanpassningen är ibland helt fel, vilket kan 

leda till negativa konsekvenser. 

4.2 Resultatet av intervjuerna 

4.2.1 Intervju med Jenny Lundström, teamledare 

Jenny Lundström förklarade att alla enheter från Migrationsverket ska ge ut 

välkomstmappar till sina nyanlända asylsökande, men att innehållet anpassas 

lokalt. I Boden har boendegruppen utformat välkomstmapparna baserat på de 

vanligaste frågorna de får av asylsökande. Mycket av informationen som finns med 

i välkomstmapparna tar de från verksnätet. De anpassar informationen till de 
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asylsökande som kommer i viss mån. Om det är en barnfamilj skickar de med 

blanketter om föräldrarna vill att barnen ska gå i skolan exempelvis. När sådana 

blanketter skickas med verkar det som om asylsökande känner att välkomstmappen 

är viktigare, än när den inte innehåller ”viktiga” blanketter eller dylikt. 

Under intervjun framkom det också att när personal från boendeavdelningen åker 

ut till asylboendena kan asylsökande ställa frågor till dem, och trots att de får svar 

söker de sig ändå till receptionen och frågar samma sak. Lundström tror att 

asylsökande litar mer på informationen om den kommer från receptionen. 

Antagligen beror det på att det blir mer trovärdigt, det är mer sant, om de får svaret 

i receptionen. Hon tror också att välkomstmappen kan vara en fråga om 

trovärdighet. 

Sammanfattning av intervju med Jenny Lundström, teamledare för 

boendeavdelningen, Boden, 2016-04-05. 

4.2.2 Intervju med Cecilia Nilsson, mottagningsassistent 

Ett av problemen som Nilsson ser med välkomstmappen är att den är svår att hålla 

uppdaterad då enheterna själva ska ta fram information kring exempelvis 

frivilligorganisationer på orter, speciellt som Migrationsverket finns i så många 

olika kommuner. Ytterligare ett problem hon ser är att flera av dokumenten inte är 

översatta på flera språk, utan endast finns tillgängliga på svenska eller engelska. 

Nilsson menar att de har haft ett väldigt högt tryck i receptionen under 

flyktingströmmen, och då tar det mycket tid att besvara frågor som asylsökande 

redan fått information om i välkomstmappen. Uppskattningsvis lägger hon omkring 

3 – 4 timmar varje vecka åt att besvara frågor kring sjukvård. 

Bland de vanligaste frågorna hon får i receptionen handlar om sjukvård, boendet, 

asylbeslut, arbete samt bankkonto och bankkort. 

Sammanfattning av mejlintervju med Cecilia Nilsson, mottagningsassistent, 2016-

04-18 samt 2016-04-20. 

4.2.3 Intervju med asylsökande 

Av de som intervjuades var det ingen som fått välkomstmappen i Boden på rätt 

språk. Två stycken fick välkomstmappen i Boden men på fel språk, två stycken på 

fel ort och två stycken fick ingen mapp alls. Av de sistnämnda kallades en in till 

Migrationsverket för att få informationen muntligt, medan den andra bara fick 

rundturen från tågstationen till sitt nya boende. 
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När de fick frågan om vem de vänder sig till först om de har frågor, receptionen, 

vänner eller välkomstmappen, svarade en familj att de vänder sig till 

välkomstmappen. En familj går till receptionen och fyra familjer frågar helst 

vänner. Anledningen till att många frågar sina vänner framför de andra 

alternativen, berodde ofta på att de inte pratade svenska eller engelska och inte 

kunde göra sig förstådda i receptionen. 

Som tidigare nämnts befann de sig alla i olika situationer och utgick ifrån den när 

de svarade på frågorna. Men något som de alla ansåg borde finnas med i 

välkomstmappen var information om svensk kultur och sedvänja. Det kunde handla 

om huruvida de ska ingripa när de ser bråk på stan och vem de i sådana fall ska 

ringa, sophantering eller regler i Sverige. Andra saker de ville veta var öppettider i 

affärer samt information om röda dagar och semestrar. 

Annan information som de önskade fanns med i välkomstmappen var: 

 Asylärendet: hur det fungerar, väntetider etc. 

 Boendesituationen: eventuella flyttar, boendebrist etc. 

 Hälsovård: vid graviditeter, var de ska vända sig beroende på sjukdom etc. 

 Skola: vart en ska vända sig vid skolbyte och generell information om 

skolgång. 

Sammanfattning av intervju med sex asylsökande, Boden, 2016-04-05 – 2016-04-

12. 

4.2.4 Intervju med tolk 

Mycket av det som tolken sa framgick i intervjuerna med de asylsökande. Till 

exempel information om hälsovård, svenska regler och sedvänjor samt om skolan. 

Däremot tillade hen att välkomstmappen borde inledas med en introduktion. Hen sa 

även att det borde finnas med information om vad Migrationsverket kan göra och 

inte göra, när asylsökande får pengar samt hur mycket. Till sist tyckte hen att det 

behövdes information om vårdcentralen – öppettider, hur tidsbokning fungerar och 

hur det fungerar generellt – och tydligare förklaring på vad 112 är. 

Sammanfattning av intervju med tolk, Boden, 2016-04-11. 
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5. Gestaltningsförslag 

I detta avsnitt presenteras gestaltningsförslaget samt motiveringar för designvalen. 

5.1 Gestaltningsförslag på välkomstmappen 

Bortsett från välkomstmappens språkliga, innehållsmässiga och grafiska problem, 

fanns det som inledningsvis nämndes även ett effektivitetsproblem. På grund av att 

innehållet i välkomstmappen hämtas från flera olika ställen, ska hittas på rätt språk 

och sedan skrivas ut och föras in i mappen, kan det ta 5 – 10 minuter att göra en 

välkomstmapp. Med detta i bakgrunden togs ett gestaltningsförslag fram. Tanken 

är att all information ska finnas samlad på ett och samma ställe i ett dokument. Det 

personalen på boendeavdelningen behöver göra är att välja språk och ort. 

Denna rapport fokuserade på tre informationsblad från välkomstmappen: ”Hälso- 

och sjukvård”, ”Lokal hälsoinformation” och ”Goda råd om att förebygga brand i 

hemmet”. Dessa har omarbetats i gestaltningsförslaget, men även två nya texter har 

skrivits från grunden: en introduceringstext och en text med kuriosa om Sverige 

och Boden. 

Eftersom den ursprungliga välkomstmappen som har studerats i denna studie rör 

Boden, har även gestaltningsförslaget riktats till asylsökande som ska bo i Boden. 

5.2 Förändringar på innehållsnivå 

Den största förändringen med välkomstmappen ligger på en struktur- och 

innehållsnivå. Innehållet har fått en ny struktur och disposition och den framgår för 

asylsökande genom introduktionsbladet. Där finns nu en kort välkomnande text, 

följt av en innehållsförteckning.  

Informationsbladet med strukturen för den ursprungliga välkomstmappen 

bifogades aldrig så att asylsökande kunde se den, utan var endast till för personalen 

på Migrationsverket. Asylsökande kunde alltså inte på förhand se ordningen på 

informationen eller vad som fanns med. I bilden nedan på den ursprungliga 

välkomstmappen finns det två förkryssade punkter. Det är informationsblad som 

inte följde med när denna välkomstmapp hämtades ut till denna studie. 
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I gestaltningsförslaget har det tillkommit några sidor, dels på grund av att vissa 

informationsblad har delats upp och dels för att ny information har skrivits från 

grunden. Ordningen på innehållet har ändrats om efter ämne och har hamnat långt 

fram eller långt bak beroende på hur viktig informationen är. I och med detta följer 

gestaltningsförslaget de dispositioner, emfatisk och tematisk, som Forsberg (2010, 

s. 50) menar är vanligast i långa informationsmaterial.  

Kontaktuppgifterna till Migrationsverket och information om asylprocessen och 

vad Migrationsverket gör prioriteras högt och hamnar därför längst fram. Därefter 

kommer de viktiga telefonnumren, följt av information om hälsa och brand. Sist 

kommer informationen om hur asylsökande kan lära sig svenska, eftersom detta är 

sekundärt i jämförelse med resten av informationen. 

Fig. 2 Efter: Introduktionsblad som visar strukturen på 
innehållet i välkomstmappen för asylsökande.  

Fig. 1 Före: Innehållet i ursprungliga välkomstmappen. 
Kryssen visar på informationsblad som inte följde med när 
välkomstmappen hämtades ut för denna studie. 
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Som det nämndes ovan har vissa informationsblad delats upp. Ett exempel på det är 

”Lokal hälsoinformation”, som gav kontaktuppgifter och öppettider till 

vårdcentralen i Boden, samt numren till Vårdguiden och SOS Alarm. Den 

tillhörande informationen om SOS Alarm handlade främst om hur det fungerade 

med ambulanserna. I och med att Vårdguiden och SOS Alarm inte är lokal 

information, har dessa istället fått ett eget informationsblad som kallas ”Viktiga 

telefonnummer”, som följs av information om hälsa och brand. 

 

 

 

 

 

 

. 

Jones et.al (2012, s. 358) kommer i sin undersökning fram till att om avsändaren 

framkommer tidigt och tydligt, ökar informationsmaterialets trovärdighet. I den 

ursprungliga versionen fanns Migrationsverkets logotyp med på mappens framsida 

och ungefär i mitten av mappen fanns kontaktuppgifterna till Migrationsverket. I 

Fig. 3 Före: Utdrag från ”Lokal hälsoinformation” om nödnumret 112.  

Fig. 4 Efter: Utdrag från gestaltningsförslaget, under rubriken ”Viktiga  
telefonnummer”, om nödnumret 112 
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gestaltningsförslaget finns fortfarande Migrationsverkets logotyp med på 

framsidan, men nu står det även vem avsändaren är i sidfoten på alla sidor. 

5.2 Förändringar på språknivå 

I gestaltningsförslaget förekommer metatext ofta. Till exempel förklaras det i 

introduktionsbladet vad välkomstmappen finns till för och vilka frågor den kan 

besvara. Varje nytt avsnitt, där ett nytt ämne avhandlas, inleds med kursiverad 

metatext, för att förklara vad den kommande informationen handlar om. I Caidis, 

Allards och Quirkes undersökning (2010, s. 511) framkommer det att målgruppen 

litar mer på en organisations information om informationen är precis och 

användbar. Genom metatexterna i gestaltningsförslaget får målgruppen reda på hur 

texterna kan hjälpa dem och vilka frågor de besvarar. 

Forsberg (2010, s. 46) menar att metatexter kan underlätta för läsarna. Genom att 

gestaltningsförslaget innehåller metatexter får läsarna snabbt reda på vad 

informationen handlar om och får därför möjlighet att förbereda sig.  

Tilltalet har även förändrats i välkomstmappen. Dels tilltalas läsarna nästan alltid 

som ”du” och dels tilltalas avsändaren ofta som ”vi”. På så sätt blir det lättare för 

läsarna att ta till sig av informationen (ibid., s. 23). 

Caidi, Allard och Quirke (2010, s. 518) menar att information bör utgå från 

målgruppens förkunskap och sätt att se på världen. I och med att målgruppen för 

välkomstmappen är så pass bred, har språket anpassats på så sätt att svåra ord 

antingen undviks eller förklaras. Ett exempel på det är ”högkostnadsskydd”. I den 

ursprungliga välkomstmappen fanns inte begreppet med, utan istället pratades det 

runt ordet. Men eftersom det finns risk att vissa asylsökande som behöver 

högkostnadsskydd kommer att höra talas om ordet, kan det vara bra om de får en 

förklaring till ordet direkt. Speciellt som det kommer i samband med en tydlig 

förklaring. 

Fig. 5 Ett exempel på hur metatext används i välkomstmappens olika avsnitt. 
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Enligt Lagerholm (2008, s. 52) påverkas en text av avsändaren, mer eller mindre, 

beroende på avsändarens förkunskaper och attityd till ämnet och målgruppen. I 

gestaltningsförslaget har texten bearbetats mycket för att bli så neutral som möjligt. 

I figur 3 ovan står det om nödnumret 112. I den texten står det också: ”Det är inte 

sagt att det är just med ambulans du behöver åka [om du blir sjuk] utan det kan bli 

sittande eller liggande sjukresa till en kostnad som du betalar själv”. Förutom att 

meningen är krångligt skriven, finns det även en antydan till en negativ ton. 

Meningens motstycke ligger nu under avsnittet ”Information om hälso- och 

sjukvård”, där själva begreppet och företeelsen ”sjukresa” förklaras. 

Jones et.al (2012, s. 359) menar att läsare kan känna sig överväldigade om en text 

innehåller för mycket information eller irrelevanta detaljer. Vad som är irrelevanta 

detaljer eller onödig information är förstås subjektivt och beror på läsarnas 

situation, men för att undvika att belasta läsarna har det arbetats mycket med att ta 

bort onödig information i gestaltningsförslaget. Ett tydligt exempel är 

informationen om brandsäkerheten. I den ursprungliga välkomstmappen fanns det 

två olika informationsblad om brandsäkerhet. Den ena har analyserats i denna 

studie och heter ”Goda råd om att förebygga brand i hemmet” och det andra 

informationsbladet heter ”Goda råd om brandvarnare i bostäder”. Den sistnämnda 

var i princip helt irrelevant för asylsökande, i och med att Migrationsverket 

ansvarar för brandskydd. Detsamma gällde för ”Goda råd om att förebygga brand 

Fig. 6 Efter: Begreppet och företeelsen ”sjukresa” förklaras. 
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i hemmet”, främst på grund av att den var skriven till fel målgrupp och därför 

innehöll irrelevanta detaljer och stycken.  

Informationen i den ursprungliga välkomstmappen uppmanade läsarna att skaffa 

brandskydd och skapa en egen utrymningsplan. Att skaffa eget brandskydd är en 

kostnad som asylsökande själva inte ska behöva betala. Att göra en egen 

utrymningsplan, trots att Migrationsverket redan har skapat en, kan bli direkt 

farligt. Därför behölls det som var relevant ur de ursprungliga informationsbladen 

om brand i gestaltningsförslaget, och kompletterades av information som gällde för 

asylsökande. En del av resultatet syns ovan, i figur 8. 

Fig. 7 Före: Utdrag från ”Goda råd om att förebygga brand i hemmet” om brandskydd. 

Fig. 8 Efter: Utdrag från brandinformationen i gestaltningsförslaget, där informationen  
om brandskyddet har sammanfattats till ett stycke. 
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För att få en bra läsrytm kan huvudtanken skrivas som en kort mening, som sedan 

förklaras utförligare i längre meningar (Forsberg, 2010, s. 28). I 

gestaltningsförslaget har denna princip tillämpats generellt, även om det ibland har 

varit nödvändigt att frångå principen för att texten ska bli så tydlig som möjligt. 

Till sist har även texten fått en mer enhetlig stil. Detta kommer sig naturligt genom 

att vara konsekvent med exempelvis metatext, ordval och tilltal. Men även genom 

att till exempel hålla en jämn svårighetsnivå på texten genom att förklara svåra ord 

och begrepp och genom att rubriker används på samma sätt. 

5.3 Förändringar i den grafiska formen 

Huvudmålet med den grafiska formen var att allt skulle se enhetligt ut. I den 

ursprungliga välkomstmappen skiljde sig utformningen åt eftersom avsändarna var 

olika. Till exempel var vissa informationsblad trespaltiga medan de andra bara var 

enspaltiga. 

Fig.9 & 10 Före: Informationsblad från ursprungliga välkomstmappen, där avsändarna är olika 
och därmed även den grafiska formen. 
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Det som har gjorts i välkomstmappen är att se till att radlängden håller sig inom det 

som Melin (2011, s. 31) menar är en idealisk radlängd; omkring 60 tecken. I och 

med det har marginalerna dragits in, vilket gör papprets sidor mer luftiga. 

Även rubrikerna och brödtexten har fått en mer enhetlig stil, eftersom alla rubriker 

och underrubriker nu är i Helvetica och brödtexten är i Times New Roman med 12 

punkter.  

I och med att radlängden har justerats, texterna har fått ett bekvämt radavstånd och 

varje nytt avsnitt börjar på en ny sida, har välkomstmappen blivit mer luftig. Detta 

kan vara till fördel för läsarna speciellt som välkomstmappen är relativt 

omfattande, men nu får de trots det möjlighet att andas i materialet.  

Det finns också sidnumrering i gestaltningsförslaget för att läsarna lättare ska 

kunna orientera sig med innehållsförteckningen. 

 

Fig. 11 Efter: Uppslag från gestaltningsförslaget. Här syns exempel på det som talats om ovan i brödtexten; 
enhetligt teckensnitt och teckengrad, radlängd, marginaler, sidnumrering samt ett avsnitt som börjar på en ny 
sida. 
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6. Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt kommer gestaltningsförslaget att diskuteras, den inledande 

frågeställningen kommer att besvaras och till sist kommer en slutsats att dras. 

6.1 Gestaltningsförslagets för- och nackdelar 

I och med att Migrationsverket är den första myndighet som asylsökande möter och 

får information ifrån, är det viktigt att de lägger en bra grund och förser 

asylsökande med den viktigaste informationen för att de ska kunna få en bra 

utgångspunkt i samhället. Till exempel så att de asylsökande vet vad de ska göra 

om de hamnar i en nödsituation eller om de blir sjuka. Det är också viktigt att 

informationen är relevant och tydlig, så att läsarna anser att informationen har ett 

läsvärde. 

Då det finns risk att vissa asylsökande inte får välkomstmappen på ett språk som de 

förstår, är det bra om det finns kompletterande bilder. Om bilderna är bra och 

placerade rätt, finns det möjlighet att asylsökande kan förstå en del av 

informationen trots att de inte förstår texten. Detta är något som 

gestaltningsförslaget saknar, i och med att all fokus har legat på texten och dess 

utformning. Om gestaltningsförslaget skulle vidareutvecklas finns det däremot 

utrymme att lägga till bilder. Om bilder skulle läggas till är chansen stor att det 

skulle öka läsvärdet även för de som förstår texten. 

På grund av att viss information från den ursprungliga välkomstmappen har delats 

upp och nytt material har skrivits från grunden, har antalet sidor ökat. Detta kan 

medföra att några ur målgruppen anser att välkomstmappen upplevs som för 

omfattande och därför inte läser all information. Det skulle vara kontraproduktivt 

för välkomstmappens syfte. De nya informationsbladen i gestaltningsförslagen är 

till stor del baserade på intervjuerna med asylsökande och därför är förhoppningen 

att målgruppen ska finna gestaltningsförslaget läsvärt – och därför faktiskt läser 

informationen – trots antalet sidor. Eftersom målgruppen får behålla 

välkomstmappen kan de även gå tillbaka till materialet när de har tid och ork att 

läsa, eller vända sig till den om de kommer på en specifik fråga eller söker 

kontaktuppgifter till exempelvis Migrationsverket. 
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För att få en uppfattning om vad målgruppen faktiskt anser om 

gestaltningsförslaget skulle det ha varit fördelaktigt att göra en utprovning. Detta 

var däremot inte möjligt på grund av tidsramarna för arbetet. 

6.2 Frågeställningarna och studien 

Huvudfrågan för detta arbete var:  

På vilket sätt bör en myndighets informationsmaterial till 

nyanlända asylsökande utformas för att passa 

informationens syfte och målgruppens behov? 

Målgruppens behov och informationens syfte beror naturligtvis på situationen. Och 

för att ett material ska fungera mot en målgrupp är det viktigt att avsändaren har 

kunskap om målgruppen. Avsändaren bör veta syftet med sitt informationsmaterial, 

men också kunna anpassa det till målgruppen för att de ska kunna ta till sig det. 

Därför är ett givet svar på denna fråga att materialet bör vara målgruppsanpassat.  

I och med att målgruppen för denna studie är asylsökande finns det flera olika 

faktorer att ta hänsyn till, som det framkom i litteraturstudien: målgruppens 

förkunskaper, kultur, bakgrund med mera. När informationsmaterialet ska utformas 

finns det många saker som materialet kan gå bet på om avsändaren inte har tagit 

hänsyn till dessa faktorer. Till exempel ords denotation och konnotation. I 

litteraturstudien förklarades det att vissa ord är lättare att översätta rakt av, medan 

andra ord får en associativ innebörd som är svårare att översätta. Målgruppen kan 

även ha olika kulturella perspektiv, exempelvis på sjukvård där något kan vara 

tabubelagt eller att sjukvården grundar sig på religion på vissa ställen.  

Att ett informationsmaterial bör utgå från målgruppens förkunskap och sätt att se 

på världen är en del av målgruppsanpassningen. Detta blir däremot svårt i 

Migrationsverkets fall eftersom målgruppen kommer från flera olika länder och har 

därför olika kulturer, förkunskaper och sätt att se på världen. De kan alltså inte ta 

hänsyn till alla. Däremot kan de tänka på ordval och förklara vad som gäller i 

Sverige, på ett tydligt och begripligt sätt. 

6.2.1 Underfrågorna besvaras 

Huvudfrågan specificerades av tre underfrågor. Dessa kommer att besvaras en och 

en nedan. 
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 Vilken sorts information kan vara viktig att ta med i välkomstmapparna så 

att relevansen att läsa materialet ökar för målgruppen? 

Genom intervjuerna med asylsökande och tolken framkom det vilken information 

de ansåg var viktig att ta med i välkomstmappen. Något de alla var överens om var 

att de ville att det skulle finnas med information om svensk kultur, sedvänja och 

regler. Detta var svårt att tillämpa i gestaltningsförslaget av många anledningar, 

främst för att det är väldigt mycket information som ska in i ett material som endast 

ska innehålla grundläggande information. Ett försök gjordes däremot genom att 

skriva kuriosa om Sverige och Boden. I det bladet gick det även att besvara andra 

frågor som de intervjuade tyckte skulle finnas med: information om sophantering, 

röda dagar och högtider, öppettider i affärer och var det gick att köpa billiga kläder. 

Annan information som de intervjuade ville ha med var till exempel vad de ska 

göra om de ser ett slagsmål. Den frågan besvarades under informationsbladet 

”Viktiga telefonnummer”, där det ges exempel på vad akuta nödsituationer är och 

vad de ska göra om de befinner sig i en akut nödsituation. 

Till sist ansåg även de intervjuade att information om hur asylärendet fungerar, om 

hälsovård och vem de ska vända sig till om de är sjuka, var viktigt att ta med i 

välkomstmappen. De ville också ha med information om hur boendesituationen ser 

ut och varför de eventuellt kan behöva förflyttas, samt om skolgången för barn och 

ungdomar. 

En del av den information som de intervjuade tyckte skulle finnas i 

välkomstmappen fanns redan med. Däremot har dessa delar utvecklats där det har 

behövts i gestaltningsförslaget. Det som inte har funnits har skapats från grunden. 

 Hur kan informationen skrivas för att nå ut till en målgrupp där personerna 

kommer från flera olika kulturer? 

Denna fråga är relaterad till huvudfrågan på grund av målgruppen och har därför 

redan delvis besvarats. Avsändaren måste ha kunskap om målgruppens förkunskap, 

bakgrund, sätt att se på världen med mera. Detta är en förutsättning för att 

informationen ska fungera mot vilken målgrupp som helst, men kanske ännu 

viktigare när målgruppen kommer från flera olika kulturer. 

Information som ska nå ut till en bred målgrupp som inte är homogen måste 

anpassas. Det kan hända att det finns lässvaga i målgruppen, personer som har 

svårt att ta till sig skriftlig information eller som helt enkelt är för stressade för att 

orka läsa. Eftersom avsändaren ändå vill att målgruppen ska läsa informationen, 

kan de göra sitt bästa för att underlätta för läsarna. De kan underlätta genom att 
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använda principer för klarspråk, där texten är skriven på ett enkelt och tydligt sätt 

anpassat efter målgruppen. 

Som det framgick i litteraturstudien ökar en texts tydlighet om principer för 

klarspråk tillämpas. En text blir lättillgängligare om klarspråk används korrekt 

eftersom målgruppens förkunskaper möts på språk- och kunskapsnivå. Innehållet är 

välavvägt och relevant för målgruppen, svåra ord eller facktermer förklaras, texten 

har en tydlig disposition och struktur, språkbruket är konsekvent och meningarna är 

genomtänkta för att läsarna ska få en god läsrytm.  

 Hur kan den grafiska formen användas för att underlätta för målgruppen 

att ta till sig informationen?  

I litteraturstudien framkom det att en dålig grafisk form kan ge en negativ inverkan 

på läsupplevelsen. Därför är det viktigt att teckensnittet är lätt att avläsa och lagom 

stort, samt att radavståndet är anpassat efter teckengraden. Styckena bör inte vara 

för långa eftersom det försämrar läsarnas orienterbarhet i texten och nya stycken 

måste markeras tydligt med antingen indrag eller blankrad. Rubrikerna ska vara 

relevanta och informativa. Om bilder används ska de ha en tydlig funktion. Bilder 

som inte har någon tydlig funktion kan ha en negativ inverkan på materialet. Detta 

gäller naturligtvis för i princip alla läsare, men det kanske är än viktigare för denna 

målgrupp eftersom de tar emot informationen när de befinner sig i en utsatt 

situation, samt eventuellt är utsatt för både inre och yttre stress. 

Det är också viktigt att det finns mycket luft, eftersom det påverkar läsupplevelsen. 

Det finns risk att läsarna känner sig överväldigade om den grafiska formen är för 

packad. 

6.3 Slutsats 

Det är tydligt att det finns många olika aspekter en avsändare måste ta hänsyn till 

för att informationsmaterialet ska vara lättillgängligt för målgruppen. I det här 

fallet är målgruppen personer som ibland har förlorat bokstavligt talat all sin 

trygghet och då kan Migrationsverket vara allt de har. Åtminstone för en tid. 

Därför är det viktigt att förse målgruppen med den trygghet som är möjlig att ge. 

Om det är i form av en välkomstmapp bör den välkomstmappen vara utformad så 

tydligt som möjligt för att alla i målgruppen ska kunna ta del av den. Det går att 

underlätta för läsarna genom att målgruppsanpassa, arbeta med språket på så sätt 

som är nödvändigt samt göra en bra och tydlig grafisk form. 
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Figurförteckning 

Fig. 1 Skärmdump (2016-05-11). Ursprunglig välkomstmapp, 

”Innehållsförteckning”. 

Fig. 2 Sarah Lifbom (2016-05-11). Gestaltningsförslag, ”Introduktionsblad”. 

Fig. 3 Skärmdump (2016-05-11). Ursprunglig välkomstmapp, ”Nödnumret 112”. 

Fig. 4 Sarah Lifbom (2016-05-11). Gestaltningsförslag, ”Nödnumret 112”. 

Fig. 5 Sarah Lifbom (2016-05-11). Gestaltningsförslag, ”Metatext”.  

Fig. 6 Sarah Lifbom (2016-05-11). Gestaltningsförslag, ”Sjukresor”. 

Fig. 7 Skärmdump (2016-05-12). Ursprunglig välkomstmapp, ”Brandskydd”. 

Fig. 8 Sarah Lifbom (2016-05-11). Gestaltningsförslag, ”Brandskydd”. 

Fig. 9 Skärmdump (2016-05-12). Ursprunglig välkomstmapp, ”Goda råd om att 

förebygga brand i hemmet”. 

Fig. 10 Skärmdump (2016-05-12). Ursprunglig välkomstmapp, ”Lokal 

hälsoinformation”. 

Fig. 11 Sarah Lifbom (2016-05-11). Gestaltningsförslag, ”Uppslag”.  
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Bilaga 1: Gestaltningsförslag 

Nedan presenteras de delar av välkomstmappen som har bearbetats. 
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