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Abstract 
The purpose of this thesis has been about processing an already existing folder for 
a tax funded organization which is also the employer for this mission – 
Expectrum. The reason is that both Expectrum themselves and the recievers of the 
folder are unhappy with the existing material. The critic that has been directed to 
Expectrum is that the recievers have trouble understanding what Expectrum is and 
what they do. Based on qualitative methods such as interviews and text analysis 
I’ve been able to answer my questions for this thesis. These were ”Are folders 
from tax funded organizations, such as Expectrum, authority based text?”, ”How 
do I create a folder based on the authority perspective when it comes to 
readability, legibility and reading value?” and ”How do I create a folder based on 
the perspectives of information design and target group when it comes to 
readability, legibility and reading value?”. Based on my theory and methods I 
made a suggestion of a prototype that I had tested on the target group in mind. 
The final result I also chose to design based on the employer’s graphic profile.  

Abstrakt 
Detta examensarbete har gått ut på att bearbeta ett befintligt informationsmaterial 
för en skattefinansierad verksamhet tillika uppdragsgivare för detta arbete – 
Expectrum. Detta både på grund av att de själva är missnöjda med materialet och 
att de tagit emot kritik för det från mottagarna.  Kritiken har varit att det är svårt 
att förstå vilka Expectrum är och vad de gör. Utifrån kvalitativa metoder så som 
intervjuer och textanalys, samt litteratursökning har jag kunnat besvara mina 
frågeställningar. Dessa var ”Är informationsmaterial från skattefinansierade 
projekt, så som Expectrum, myndighetstext?”, ”Hur skapar jag ett nytt 
informationsmaterial utifrån ett myndighetsperspektiv gällande läsbarhet, läslighet 
och läsvärde?” och ”Hur skapar jag ett nytt informationsmaterial utifrån ett 
informationsdesign- och målgruppsperspektiv gällande läsbarhet, läslighet och 
läsvärde?”. Utifrån teori och metod arbetade jag fram ett gestaltningsförslag som 
jag lät utprova på den tänkta målgruppen. Den slutliga gestaltningen valde jag 
även att formge utifrån uppdragsgivarens grafiska profil.  
 

Nyckelord 

Myndighetstext 
Klarspråk 
Trovärdighet 
Informationsdesign 
Textdesign 



 4

Innehållsförteckning 
 
Inledning .................................................................................................................. 6 

Bakgrund .............................................................................................................. 6 

Problembeskrivning ............................................................................................. 7 

Uppdrag ............................................................................................................... 7 

Frågeställningar ................................................................................................... 8 

Syfte ..................................................................................................................... 8 

Kartläggning av befintliga och önskade målgrupper ........................................... 9 

Val av målgrupp ................................................................................................... 9 

Avgränsning ......................................................................................................... 9 

Teori ....................................................................................................................... 11 

Trovärdighet ....................................................................................................... 11 

Trovärdighet i text – eller vikten av läslighet, läsbarhet och läsvärde .............. 12 

Läslighet ......................................................................................................... 12 

Läsbarhet ........................................................................................................ 13 

Trovärdighet i bild ............................................................................................. 14 

Språklagen och klarspråk ................................................................................... 15 

Analys av teori ................................................................................................... 17 

Metod ..................................................................................................................... 19 

Metodval ............................................................................................................ 19 

Textanalys ...................................................................................................... 19 

Kvalitativa intervjuer ..................................................................................... 19 

Jämförande klarspråksanalys ......................................................................... 20 

Empiri ................................................................................................................ 21 

Funktionell textanalys på befintlig folder ...................................................... 21 

Insamlad data från kvalitativa intervjuer ....................................................... 24 

Insamlad data från jämförande klarspråksanalyser ........................................ 26 

Sammanfattning och analys av empiri ............................................................... 32 

Gestaltning ............................................................................................................. 34 

Prototypens utformning utifrån teori och metod ................................................ 34 

Textbearbetning ............................................................................................. 34 

Första utkast ................................................................................................... 35 

Utprovning ..................................................................................................... 37 

Andra utkast efter revidering ......................................................................... 39 

Folderns utformning ...................................................................................... 40 

Förslag till prototyp ........................................................................................... 44 

Slutsatser och återkoppling .................................................................................... 47 

Slutdiskussion .................................................................................................... 48 

Vidare forskning ................................................................................................ 49 

Källförteckning ...................................................................................................... 50 

Tryckta källor ..................................................................................................... 50 

Elektroniska källor ............................................................................................. 51 

Figurförteckning ................................................................................................ 51 

Bilagor ................................................................................................................... 52 



 5

Bilaga 1, Expectrums originalfolder .................................................................. 52 

 ....................................................................................................................... 54 

Bilaga 2, Statistik över var målgrupperna rör sig .............................................. 55 

 ....................................................................................................................... 55 

Bilaga 3, Klarspråkstestet –resultat/punktlistor ................................................. 57 

Bilaga 4, Utprovning – anteckningar från samtliga ........................................... 59 

Bilaga 5, Prototyp i ovikt tillstånd ..................................................................... 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inledning 
 
Runtom i Sveriges kommuner dyker det upp nya skattefinansierade 
utbildningsprojekt med målet att stärka de egna regionerna. Det kan handla om ett 
Science Center, eller om att kommuner samarbetar med organisationer som 
specialiserar sig på pedagogik kring hur man lär unga att upptäcka och uppskatta 
naturvetenskap och teknik. Exempelvis finns KomTek, en kommunal teknik – och 
entreprenörsskola som är en fritidsverksamhet för teknikintresserade. Eller NTO, 
Naturvetenskap och teknik för alla, som är en organisation som tillhandahåller 
kompetensutveckling för lärare i hur man ökar elevers kunskap inom teknik och 
naturvetenskap.  
 
Västerås kommun är inget undantag. Nu utökas samarbetet med redan nämnda 
organisationer och fler under ett och samma tak; Ett teknikcentrum som heter 
Expectrum. Expectrum är en stor satsning som visat sig vara en utmaning att 
beskriva i ord. Mitt uppdrag är att förbättra en folder som beskriver Expectrum 
som verksamhet. 
 

Bakgrund 

Under många år har Västerås Stad önskat ett teknikcentrum och flera förslag har 
funnits. Det projekt som kom närmast hade arbetsnamnet Science Center men det 
realiserades aldrig. I maj 2010 togs nytt initiativ till det som idag är Expectrum.  
Verksamheten är en egen enhet under Västerås Stads stadsledning och ett centrum 
för utveckling med syfte att stimulera barn och ungas intresse för teknik och 
naturkunskap. Samtidigt ska Expectrum öka samverkan mellan skola och 
näringsliv.  För tillfället har inte verksamheten några fysiska lokaler färdigställda 
men i februari 2014 ska Expectrum vara på plats i Skrapan mitt i Västerås 
centrum. 
 
Expectrum samarbetar med ett antal andra organisationer och företag i Västerås. 
Tillsammans utgör de kärnan i verksamheten och för Expectrums koncept framåt. 
Parallellt med dessa samarbeten är också Expectrum involverade i flera satsningar 
i staden, som exempelvis ReWork Västerås som arbetar för att motverka 
ungdomsarbetslösheten. Nu behöver verksamheten hjälp med att ta fram nytt 
informationsmaterial, då det befintliga materialet enligt Expectrum själva, skapar 
förvirring och misslyckas med att presentera och förklara vad Expectrum är och 
vad de gör. 
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Problembeskrivning 

Trots gamla anor är Expectrum en helt ny verksamhet. Därför är det viktigt att 
deras syfte och mål presenteras på rätt sätt till rätt personer. Verksamhetens 
fördelar och möjligheter måste tydliggöras för så många invånare i Västerås Stad 
som möjligt, särskilt med tanke på att verksamheten är en enhet under Västerås 
Stads stadsledningskontor och finansierad av invånarna i kommunen via 
skattemedel. 
 
Men i dagsläget är det inte så Expectrums information upplevs. Eftersom 
verksamheten är ny har det funnits en medveten restriktion kring att alltför tydligt 
definiera Expectrum då själva idén är att invånarna tillsammans ska vara med och 
forma verksamheten och få den att utvecklas. Allt detta har lett till att det 
informationsmaterial som finns är svårt att förstå. Kritiken som givits för den 
befintliga foldern är att presentationen gällande verksamheten är otydlig. 
Kommentarer som ”Vad är Expectrum egentligen?” och ”Vad gör Expectrum?” är 
vanliga.  
 
Foldern jag blivit ombedd att förtydliga är till synes ett litet problem. Vad kan en 
liten folder med några rader text egentligen säga? Men Expectrums folder är ett 
bra exempel på ett betydligt större, mer allmänt informationsdesignproblem som 
alla Sveriges kommuner är påverkade av; slutar informationsmaterial att betraktas 
som myndighetstext eller offentlig text på en viss nivå i en kommunal myndighet?  
 
Å ena sidan är Expectrum en helt fristående enhet utan uppsatta riktlinjer för hur 
de får och inte får uttrycka sig. De använder sig inte av Västerås Stads logotyp 
och rent form – eller innehållsmässigt finns det ingenting som visar att de är 
sammankopplade med kommunen, förutom någon enstaka textrad på 
webbplatsen. Å andra sidan är Expectrum skattefinansierat av kommunen som 
myndighet och därmed ett kommunalt uppdrag. Påverkar detta mottagaren för 
informationsmaterialet? I så fall på vilket sätt? Vad har man från kommunens sida 
för skyldigheter gentemot medborgaren för informationsmaterial för 
skattefinansierade projekt? 
 

Uppdrag 

I samband med att Expectrum lanserades, skapades flera kanaler med information 
om enheten. En webbplats byggdes, en folder gjordes och en facebooksida 
publicerades. Tiden var knapp inför lanseringen och samtliga informationskanaler 
utgick från samma textmaterial.  
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Expectrums utvecklingschef Anna Sjödin vill ha hjälp med att förbättra 
textmaterialet och foldern. Den befintliga foldern är nästintill kvadratiskt med 
måtten 13 cm X 13,3 cm. Den har ett uppslag och beskriver vad Expectrum är och 
vad de gör (se bilaga 1). I uppdraget ingår att jag följer Expectrums grafiska 
profil. 
 
I dagsläget ges foldern ut på olika mässor där Expectrum vill synas, exempelvis 
gymnasiemässan, och skickas ut postalt till företag och organisationer som 
Expectrum tycker är intressanta för verksamheten.   

Frågeställningar 

Är informationsmaterial från skattefinansierade projekt, så som Expectrum, 
myndighetstext? 
 
Hur skapar jag ett nytt informationsmaterial utifrån ett myndighetsperspektiv 
gällande läsbarhet, läslighet och läsvärde? 
 
Hur skapar jag ett nytt informationsmaterial utifrån ett informationsdesign- och 
målgruppsperspektiv gällande läsbarhet, läslighet och läsvärde? 
 

Syfte 

I mitt arbete ämnar jag att förbättra och förtydliga en folder med information om 
vad Expectrum är och vad de gör för en ny målgrupp; 18-25 år. Jag tycker det är 
ett viktigt arbete eftersom Expectrums verksamhet kan sätta ett bra exempel vad 
gäller riktlinjer för utformning av informationsmaterial till andra 
skattefinansierade projekt som finns i Sveriges kommuner, eller åtminstone lyfta 
problematiken med att ta fram ett sådant.  
 
Detta kommer jag göra genom att studera teorier kring hur bild, text och form 
samverkar för materialets läslighet, läsbarhet och läsvärde. Jag kommer också 
studera vad som räknas som myndighetstext och vilka bestämmelser som gäller 
utifrån det. På så vis hoppas jag skapa ett bra informationsmaterial med en tydlig 
textuell nivå som både gynnar Expectrum men också uppfyller kriterier för god 
informationsdesign. Arbetet ska resultera i en folder. 
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Kartläggning av befintliga och önskade målgrupper 

Inför att välja målgrupp har jag kartlagt både vilka som rör sig i respektive 
informationskanal (webbplats, facebooksida, folder), men också vilka målgrupper 
Expectrum vill nå. 
 
I dagsläget har Expectrum drygt 400 personer som följer informationsflödet på 
deras facebooksida, av dessa är de flesta mellan 35-54 år. På den officiella 
webbplatsen www.expectrum.se är besöken få med ett snitt på 10 besökare/dag 
(se bilaga 2). De som kommer i kontakt med foldern är desto fler: organisationer, 
företag, pedagoger, rektorer, kommunala tjänstemän och politiker där åldern på 
mottagarna varierar mellan ca 20-65 år.Specifika målgrupper Expectrum vill nå är 
barn i åldrarna 6-17 år och unga vuxna 18-25 år. 
 

Val av målgrupp 

Uppdragsgivarens önskemål är målgruppen unga vuxna18-25 år på grund av att 
dessa upplevs som svåra att nå. Jag ser flera fördelar med denna målgrupp. 
 
• Många av verksamheterna under Expectrums tak vänder sig till barn och ung-
domar 6-17 år. De får därmed en naturlig inkörsport till att besöka Expectrum via 
aktiviteter kopplade till skolan eller fritids. Målgruppen företag, organisationer 
och kommunala tjänstemän är också mer naturligt kopplade till aktiviteterna då ett 
stort antal företag och organisationer redan är samarbetsparters med Expectrum, 
vilket styrks av statistiken. Min valda målgrupp är intressant just därför att den 
inte har en lika självklar inkörsport. Men för Expectrum är denna målgrupp lika 
viktig som de andra segmenten.  
 
• Ett av Expectrums mål är att skapa fler jobb genom att minska gapet mellan 
arbetssökande och arbetsgivare. Åldersgruppen 18-25 år är en målgrupp där 
många är arbetssökande och studenter. Om fler från den valda målgruppen får upp 
ögonen för Expectrum är chansen större att detta mål uppnås. 
 

Avgränsning 

Inom min valda målgrupp finns det många som har olika typer och grader av läs- 
och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar. På grund av 
examensarbetets tidsram kommer jag inte anpassa materialet efter detta i nuläget.  
 
De andra informationskanalerna; facebooksidan och webbplatsen väljer jag att 
inte ta upp vidare i arbetet även om de också är viktiga. Anledningen är även här 
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examensarbetets begränsade tidsram då dessa kräver andra inriktningar av 
research och lösningar. 
 
Huvudfokus för detta examensarbete är textmaterialet och hur väl det beskriver 
verksamheten. Jag kommer enbart att göra en prototyp av en ny folder som 
presenterar Expectrum som verksamhet. Prototypen är framtagen med idén att 
användas både på mässor som Expectrum anordnar själva och där de vill 
presentera sin verksamhet. Tanken är att den ska även gå att skicka ut postalt till 
den målgrupp man vill nå. På grund av examensarbetets tidsram samt att jag inte 
fått någon budgetram på varken den befintliga foldern eller prototypen kommer 
jag inte ta upp tjocklek på papper, porto och liknande egenskaper. Mitt förslag för 
en ny folder ska därför bara betraktas som en prototyp som kan komma att 
revideras när uppdragsgivaren har tydligare ramar för vad den nya foldern får 
kosta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teori 

 

Trovärdighet 

I mitt arbete är trovärdighet en extra viktig punkt att ta upp eftersom avsändaren 
är en verksamhet som hör till en kommunal myndighet. Som myndighet är det 
viktigt att mottagaren upplever att myndigheten är trovärdig eftersom de verkar 
för medborgarna som också är finansiärer. Medborgarna har alltså en demokratisk 
rättighet att kunna ta till sig och förstå informationen.  
 
Men vad är egentligen trovärdighet och hur uppnås det? I rapport 182, 
”Trovärdighet – en förutsättning för förtroende” skriven av Rolf Hedquist 2002 
för SPF (Styrelsen för psykologiskt ansvar) tas begreppet upp ur flera perspektiv. 
Framförallt granskas ”kommunikations – och informationsproblem som uppstår i 
samband med samhälls-störningar och där samspelet mellan myndigheter, medier 
och medborgare står i centrum för intresset”. Med det menas alltså att det är en 
slags treenighet dessa emellan och att mediet där myndigheterna presenteras i 
också måste skapa förtroende – faller det ena så faller det andra. Och faller bägge 
så urholkas kärnan i det som demokrati står för.  
 
Rapporten ger kommunikativa riktlinjer utifrån forskning i klassisk retorik och 
författaren inleder med påståendet att ”Trovärdigheten är en förutsättning för en 
framgångsrik kommunikation, och med sin kommunikation kan en 
talare bygga upp sin trovärdighet” (Hedquist 2002, sid. 5). Förutom att det är 
viktigt för myndigheter att bygga upp ett förtroende för medborgarna på grund av 
demokratiska rättigheter, är det numera ännu viktigare på grund av att mätningar 
som gjorts tyder på att medborgarna upplever minskat förtroende för myndigheter 
(Hedquist 2002, sid. 6). Hedquist menar att det minskade förtroendet i sin tur 
leder till att medborgarna då inte är lika villiga att kommunicera med sina 
myndigheter utan istället ser på dem med misstänksamhet. För att komma till rätta 
med detta måste alltså myndigheterna lära sig att förstå vikten av förtroende, även 
om det är ett väldigt komplext begrepp. 
 
Författaren menar att begreppen trovärdighet, förtroende och tillit inte kan 
hänvisas till texter i sig, utan att de måste höra till organisationen bakom, i det här 
fallet kommunen. Men han skriver samtidigt ”Att uppfatta en källa 
(texten/personen/organisationen) som tillförlitlig är en förutsättning, men inte den 
enda, för att man skall uppfatta källan som trovärdig. Att uppfatta källan som 
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trovärdig är en förutsättning för att man skall hysa förtroende för en källa. Att 
hysa förtroende för en källa är en förutsättning, men inte den enda, för att man 
skall känna tillit för källan”. Det han menar med det är att tillit sker gradvis 
(Hedquist 2002, sid. 12). 
 
Hedquist tar också upp öppenheten som en viktig faktor för trovärdighet. I det 
ingår att organisationen berättar det som är relevant i det aktuella fallet (i mitt 
arbete är det Expectrum som är det aktuella fallet) för att undvika misstanke mot 
organisationen. Misstanke om t.ex. mörkläggning skapar misstro (Hedquist 2002, 
sid. 49). Det gäller att mottagaren snabbt ska kunna förstå organisationen och 
organisationen måste framstå som transparent (Hedquist 2002, sid. 50). 
 

Trovärdighet i text – eller vikten av läslighet, läsbarhet och läsvärde 

För att en text ska bli trovärdig kan man anta att den först och främst måste gå att 
förstå. Det är där läslighet, läsbarhet och läsvärde kommer in i bilden. Dessa tre 
begrepp är centrala i utbildningen textdesign och informationsdesign. Ofta 
talasdet om dessa som om de vore fristående men alla tre förutsätter egentligen 
varandra. Läslighet står för det rent tekniska i texten, som valet av typsnitt och 
utformning av text och layout för det valda mediet. Läsbarheten syftar till vilka 
möjligheter läsaren har att uppfatta och förstå text och bild (Frank, kapitel 8 i 
Pettersson m.fl. 2008, sid. 212). Hur ser mottagarnas tidigare kunskap ut inom 
ämnet och hur väljer jag att formulera texten utifrån det? Och vilka bilder ska 
väljas? Läsvärdet kan i slutänden bara läsaren avgöra eftersom alla läsare har 
olika förkunskaper, intressen och behov av aktuell information – men de första två 
punkterna måste fungera för att läsvärdet ska kunna uppnås.  
 

Läslighet 
Ett välkänt namn inom språkforskning är Lars Melin som är docent i svenska vid 
Stockholm universitet. Hans forskning har jag kommit i kontakt med vid flera 
tillfällen under min utbildning på textdesign. Det jag uppskattar med hans 
inställning till språkvetenskap är att han gör språkforskningen 
populärvetenskaplig och på så vis styrker det han skriver om läsbarhet och 
begriplighet, eftersom han själv skriver så man förstår. Anledningen till att jag 
valde just boken ”Texten med extra allt” framför andra beror på att han väver in 
grafisk formgivning som en lika naturlig del som själva texten. I boken tar han 
upp flera teorier kring läslighet. Expempelvis vikten av att välja rätt typsnitt. Här 
menar Melin att det faktiskt inte finns tillräckliga testresultat på att ett typsnitt 
med seriffer (antikva) som Times New Roman skulle vara att föredra framför 
andra sanseriffer. Han skriver ”Att sanseriffer skulle vara svårlästa finns det heller 
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inget belägg för” (Melin 2011, sid. 30) och hänvisar till det allmänna användandet 
av typsnittet Helvetica (en sanseriff) inom reklamvärlden, eftersom det skulle vara 
kontraproduktivt om inte läsare kunde ta till sig det. Däremot är han noga med att 
tillägga att lässvaga läsare föredrar antikvor men tillägger också att dessa läsare är 
känsligare för textens utseende överlag och att det också är av stor vikt hur stora 
mellanrummen mellan orden är (Melin 2011, sid. 31).  
 
Detta nämner även Rune Pettersson, tidigare professor i in-formationsdesign vid 
Mälardalens högskola, i boken ”Bild & form för informationsdesign”. Där skriver 
han att andra faktorer än själva teckensnittets enskilda utseende påverkar hur 
lyckad en lässituation blir; ”som i vilket sammanhang texten förekommer, hur den 
är placerad på ytan och vilken storlek man valt på teckensnitt och radavstånd 
inverkar också på läsligheten”. 
 
Ännu en viktig del av lättlästa texter är att texter med ojämn högermarginal är 
enklare att läsa. Melin hänvisar till en undersökning av Teleman m.fl (1973) med 
kommentaren ”teorin är att det är avstavningarna som bryter normal ordbild och 
skapar osäkerhet om textens fortsättning”. Vad gäller samspelet mellan text och 
grafisk form gjorde Melin en undersökning både 1999 och 2000 där det 
konstaterades att grafisk form inte ”tar extra processtid i anspråk”(Melin 2011, 
sid. 35). I det här fallet med grafisk form menar Melin så kallad paratext, vilket är 
exempelvis rubriker, ingresser och faktarutor. Undersökningen visade också att 
om en text är bra formgiven ökar det chanserna för att läsaren ska minnas 
materialet. För att det ska fungera måste texten och dess formgivning planeras 
strategiskt eftersom att läsaren minns information bättre som är placerad i början 
av texter, i ingresser, intill rubriker och i bildtexter (Melin 2011, sid. 35). Även 
Jana Holsanova tar upp dessa egenskaper som ledtrådar för läsaren. Hon menar att 
det är på grund av dessa ledtrådar som texten blir intuitiv, att läsaren på ett 
omedvetet plan förstår vad texten avkräver denne (Holsanova 2010, sid. 90).  
 

Läsbarhet 
Ett annat välkänt namn från litteratur vi haft under utbildningen vad gäller 
läsbarhet är Monica Reichenberg som är fil.dr och universitetslektor vid 
Instutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. I boken 
”Textvård – att läsa, skriva och bedöma texter” som är utgiven av Svenska 
språknämnden, är hon en av flera författare som bidrar med kapitel i boken. I 
hennes kapitel ”Röst och kausalitet i läroböcker” tar hon upp teorin om att ge 
texten en röst skapar större läsförståelse. Hennes undersökningar handlade om 
läsbarhet i läroböcker och gjordes på 833 elever i årskurs sju. Resultaten visade 
tydligt att det inte alltid är självklart att korta texter med enkla ord är det som är 
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avgörande för om en text blir förstådd eller inte. En lika stor del av att förstå 
texter handlar om att tydligt visa orsakssambanden, alltså att tydligt förklara hur 
texten hänger ihop. En författarröst som talade direkt till läsaren var också att 
föredra för läsförståelsen (Reichenberg i Svenska språknämnden 2010, sid. 45). 
 
Melin skriver också om att man som skribent måste undvika vissa saker om 
resultatet ska bli en lättläst text. Till det hör exempelvis vänstertunga texter, ”Och 
allt snobberi med ovanliga ord bör undvikas. En skribent bör alltid fråga sig: finns 
det ett enklare, mer självklart uttryck?” (Melin 2011, sid. 120). För att texten ska 
kunna bli ihågkommen menar han att abstrakta uttryck bör undvikas och göras 
konkreta. Vad gäller flyt i texten är Reichenberg och Melin överens om minst två 
saker. Det ena är att texter med variation på meningslängdenär bättre än enbart 
korta meningar. Detta beror på att om alla meningar är korta har läsaren svårt att 
avgöra vad som är viktigast i texten (Melin 2011, sid. 123). Det andra är att skapa 
samband i text. Melin förtydligar att skribenter bör använda konjunktioner, 
subjunktioner och adverb för att uppnå det (Melin 2011, sid. 124). 
 

Trovärdighet i bild 

Tillsammans med Styrelsen för psykologiskt försvar har också Rune Pettersson 
skrivit en rapport som heter ”Trovärdiga bilder”. Den handlar framförallt om hur 
bilden tar större plats som informationsbärare i samhället via framförallt medier. 
Pettersson menar att människan är en bildsökande varelse som aldrig tidigare varit 
så exponerad för bilder som hen är nu (Pettersson 2001, sid. 6)  
 
I rapporten tar Pettersson upp en undersökning som gjordes av sammanlagt 186 
studenter på Mälardalens Högskola. 558 förslag togs fram över vilka egenskaper 
som gör att en bild får hög respektive låg trovärdighet. Det visade sig att om 
sändaren var välkänd, tydlig och trovärdig så upplevdes bilden också som sådan. 
Det skulle också vara lätt att förstå och tolka bilden och det var bra om den var 
konkret och verklig-hetstrogen med människor som mottagaren kunde identifiera 
sig med. En fördel var om bilden hade en förklarande bildtext och färgerna var 
antingen svart-vitt eller ljusa och naturliga färger. 
 
En bild med låg trovärdighet upplevdes som arrangerad vilket gjorde att även 
sändaren upplevdes ha detsamma. Mottagaren hade svårt att förstå innehållet. 
Alltför överdrivna och manipulerade, suddiga och otydliga bilder förvärrade 
också intrycket av trovärdighet (Pettersson 2001, sid. 71). 
 
Melin ägnar även ett kapitel i ”Texten med extra allt” om bildens jobb där han 
bland annat tar upp det som han kallar ”bildens potential med den 
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språkvetenskapliga pragmatiken”. Det han menar är att precis som i text finns det 
vissa funktioner att hämta ur bilden, exempelvis om den är informativ och vill 
visa någonting, eller om den vill uppmana till ett visst känslotillstånd osv. (Melin 
2011, sid. 84). Han tillägger att en bild ska ha både förtroende, informationsvärde 
eller känsloladdning (ethos, logos, pathos) och ofta flera av dessa samtidigt varför 
det är viktigt att som sändare använda sig av bilder med försiktighet (Melin 2011, 
sid. 85). Precis som Pettersson nämner i undersökningen om att bilder med 
bildtext ökar trovärdigheten tar också Melin upp detta. Meningen med bildtext är 
att leda läsaren rätt och fånga ögat. Bildtexten i sin tur måste innehållsmässigt 
vara så tydlig och kortfattad att intresset blir stort nog för läsaren att fortsätta läsa 
resterande informationsmaterial (Melin 2011, sid. 93). 
 

Språklagen och klarspråk 

Eftersom min uppdragsgivare hör samman med en kommunal myndighet är det 
relevant att ta upp språklagen som trädde i kraft första juli 2009 (Språklag 
2009:600). I den står det hur svenskan och andra språk ska användas i det svenska 
samhället. Den berättar också vilka skyldigheter offentliga organ har när det 
kommer till språkanvändning.  
 
Språkrådet gav 2011 rapporten ”Språklagen i praktiken” där de sätter upp 
riktlinjer för de som arbetar inom offentlig verksamhet. I rapporten beskriver 
Språkrådet vilka språklagen berör på följande sätt: 
 
Språklagen gäller för alla offentliga organ 
 
Språklagen gäller ”det allmänna”, det vill säga statliga och kommunala 
myndigheter och andra som bedriver offentlig verksamhet. Språklagen gäller  
också beslutande politiska församlingar: riksdagen, kommunfullmäktige och  
landstingsfullmäktige. Den gäller även kommunala bolag, föreningar, stiftelser  
eller enskilda personer som utför myndighetsuppgifter, eller där det allmänna har 
ett dominerande inflytande. Språklagens bestämmelser gäller alltså även  
privata aktörer som bedriver verksamhet på statens, landstingets eller kommunens 
uppdrag. Alla dessa är skyldiga att följa språklagens bestämmelser. 
Att språklagens intentioner förverkligas i kontakterna mellan myndigheter  
och enskilda är viktigt för den enskilde ur en demokratisk synvinkel, men 
språklagen gäller också i statliga och kommunala myndigheters kontakter 
sinsemellan (Språkrådet 2011, sid. 8). 
 
Eftersom språklagen är en så kallad ramlag innehåller den enbart allmänna 
riktlinjer och går inte in på direkta detaljer som ordlängd och meningsbyggnad. 
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Paragraf 11 i språklagen brukar kallas för ”klarspråksparagrafen”.  Där står det att 
språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Därmed 
möjliggörs utrymme för tolkning, men det står att arbetsplatsen ska arbeta aktivt 
med klarspråk för att skapa en bra kommunikation medborgare och myndigheter 
emellan (Språkrådet 2011, sid. 28).   
 
Enligt språkrådet innebär ett enkelt språk ”att avsändaren undviker krånglig 
meningsstruktur, svårbegripliga ord, ålderdomliga uttryck, onödiga förkortningar 
och facktermer som inte förklaras”. Det står också att språket ska vara anpassat så 
mottagaren ska kunna förstå, alltså att det ska vara begripligt. Det görs genom att 
medvetet planera innehållet i texter och se över hur styckeindelning ska se ut och 
hur rubriker ska användas. Även den grafiska formen berörs av denna paragraf 
genom att även den ska vara tydlig och genomtänkt. ”Korta texter sparar lästid, 
och begripliga texter minskar risken för missförstånd”, menar Språkrådet 
(Språkrådet 2011, sid. 28-29). 
 
Klarspråk i sig ger upphov till diskussion då klarspråksbegreppet än så länge är 
utanför den språkvetenskapliga forskarvärlden även om klarspråk har starka 
kopplingar dit. 2008 genomfördes en workshop i Stockholm där forskare fick 
träffas och diskutera just klarspråk och offentlig kommunikation för att på så vis 
hitta relevanta forskningsfrågor och infallsvinklar på kommunikation som går ut 
från myndigheter. Av denna workshop skapades sedan åtta artiklar som sattes 
ihop till en rapport av Catharina Nyström Höög vid FUMS (Institutionen för 
nordiska språk vid Uppsala universitet). I denna rapport hittade jag en artikel 
skriven av Henrik Rahm & Claes Ohlsson som heter ”Klarspråksarbete, 
myndigheter och mottagare. Exempel från äldreomsorgen och Malmö stad”. 
 
I artikeln belyser författarna hur svenskt myndighetsspråk har förändrats sedan 
70-talet. Det var då det gamla myndighetsspråket började bli ifrågasatt och den så 
kallade ”du-reformen” infördes som ett första steg att förenkla myndighetsspråk 
och på ett tydligare sätt kommunicera med medborgarna. Rahm & Ohlsson tar 
upp att denna förändring gick hand i hand med en förändrad syn på Sverige i stort, 
att svenska myndigheters arbete förändrades och att ett nytt välfärdssamhälle höll 
på att växa fram. Sedan det första steget har en rad språkliga åtgärder tagits för att 
nå den framgång som svenskt klarspråksarbete har uppnått. Men författarna 
fortsätter sin artikel med att ifrågasätta hur klarspråksarbetet förhåller sig till 
dagens förändringar som sker inom myndighetsarbetet. Bland annat ställer de sig 
frågande till hur dagens klarspråksarbete, som utgår från den syn som fanns på 
myndigheter och medborgare på 70- och 80-talet, förhåller sig till hur den 
offentliga sektorn har reformerats av samhällets privata alternativ. De menar att en 
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viktig aspekt av framtidens klarspråksarbete också bör ha i åtanke att förhållandet 
myndighet- medborgare numera också har ett starkt kundperspektiv som också 
ställer större krav på medborgaren när det kommer till att ta beslut och sålla 
information. 
 
Även om deras exempel i rapporten handlar om betydligt ”tyngre” och viktigare 
myndighetstexter som berör hälsa och omsorg anser jag att den här forskningen är 
viktig för mitt arbete eftersom den visar på en tydlig utveckling som är viktig att 
ta hänsyn till när jag ska utforma Expectrums nya folder; att medborgaren också 
är en kund i ett samhälle där alla individer är mer utsatta för information. 
 
 

Analys av teori 

Att Expectrum måste följa språklagen och dess riktlinjer råder det enligt min 
teoretiska research inget tvivel om eftersom de bedriver verksamhet på 
kommunens uppdrag. Därför behöver vissa saker förändras vad gäller all 
information som går ut från Expectrum. Personligen anser jag att Västerås Stads 
logotyp bör användas i alla Expectrums informationskanaler av flera anledningar. 
Men främst för att undvika missförstånd hos mottagarna och de frågor som kan 
tänkas uppstå när de sen får reda på att kommunen och staden står bakom. Jag ser 
ingen som helst anledning att ”dölja” detta. En kommun och dess verksamheter 
bör vara transparenta för att skapa trovärdighet. Och att använda Västerås Stads 
logo är för mig ett bra och tydligt grepp för att ”validera” informationen och 
tydligt markera för mottagarna att ”just den här verksamheten finns till på grund 
av dina medel”. 
 
Språklagen är en ramlag som enbart innehåller riktlinjer som är upp till alla att 
tolka. Det gör att det råder delade meningar om hur klarspråk ska användas och på 
vilket sätt. Jag avslutade t.ex. den sista teoridelen om språklagen med att citera 
Språkrådet som säger att ”Korta texter sparar lästid, och begripliga texter minskar 
risken för missförstånd”. Det är för mig ett väldigt förenklat sätt att se på text, 
dessutom är det ett påstående som bara konstaterar det uppenbara. Det är ju 
självklart att korta texter sparar lästid just eftersom de är korta. Precis lika 
självklart är det att begripliga texter minskar risken för missförstånd. Frågan som 
behöver besvaras handlar förstås om vad vi som skribenter bör eftersträva i 
skriftlig kommunikation som går ut från myndigheter, och hur vi ska genomföra 
det.  
 
Vissa organisationer väljer exempelvis att skriva en del informationsmaterial på 
så kallat lättläst, en ännu mer avskalad, enkel version av klarspråk.De som 
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förespråkar att skriva på lättläst anser att de följer språklagsparagrafen om 
klarspråk lika väl som de som anser sig jobba med klarspråk. På vilken nivå man 
ska lägga klarspråket är alltså inte helt tydligt. Men precis som Melin och 
Reichenberg anser jag att kort text bara är bra om syftet med texten uppfylls. Att 
spara lästid är för mig en sekundär fördel och beror helt i vilket sammanhang och 
för vilken målgrupp texten ska användas. Och som skribent vill jag understryka 
att det viktigaste är vem man skriver för – en problematik som är komplex när det 
gäller just medborgare eftersom den rollen är i förändring.  
 
Även om Rahm & Ohlssons rapport handlar om betydligt ”tyngre” 
myndighetstexter som berör hälsa och omsorg anser jag att den här forskningen är 
viktig för mitt arbete eftersom den visar på en tydlig utveckling som är viktig att 
ta hänsyn till när jag ska utforma Expectrums nya folder; att medborgaren också 
är en kund i ett samhälle där alla individer är mer utsatta för information. Det är 
mycket att hålla reda på och balansera ett tydligt, enkelt och bra 
informationsmaterial med de krav som språklagen ställer, samtidigt som jag måste 
göra text och form så pass attraktivt att det sticker ut bland det informationsbrus 
som medborgarna utsätts för. Samtidigt måste foldern inge trovärdighet. 
 
 
 



Metod 
 

Metodval 

Textanalys 
Det finns många sätt att analysera en text och många anledningar till varför man 
väljer att analysera en text. I Expectrums fall anser jag att en textanalys är ett 
viktigt verktyg till att förstå varför texten skapar förvirring hos läsaren. Särskilt 
eftersom det finns en slags allmän acceptans om att korta texter oftast är bra 
texter. I det här fallet är texten extra intressant eftersom texten är just kort och 
ändå inte når fram med sitt budskap. Jag valde att luta min textanalys på 
analysmodeller från Lennart Hellspongs ”Metoder för brukstextanalys”. I 
huvudsak används funktionsanalysen eftersom foldern är gjord med en funktion i 
sikte; att informera om och presentera en verksamhet. Därmed blir det relevant att 
se om det målet uppfylls. För att göra analysen så utförlig som möjligt har jag 
tagit med de delar jag anser varit relevanta, även om de angränsar till andra 
analysmodeller än just den funktionella.  
 
 

Kvalitativa intervjuer 
Som ett sätt att verifiera att textanalysen ger samma svar i praktiken valde jag att 
komplettera textanalysen med semistrukturerade kvalitativa intervjuer. På det 
viset fick jag en bredare och mer verklighetsförankrad bild av hur teorin kan yttra 
sig i praktiken. 
 
Eftersom foldern har så pass lite text var det viktigt att ha någon form av struktur 
på intervjun då mina farhågor var att intervjun annars inte skulle ge så mycket. 
Därmed föll valet på en så kallad seminstrukturerad intervju. Det vill säga ett 
antal tydligt angivna frågor som styr upp samtalet, men samtidigt ger plats för en 
konversation med frågor och svar om så önskas. Vinsten med att lägga upp 
intervjun på det här viset är att målet med samtalet säkras upp. Nackdelen är 
möjligtvis att det som nybörjare är lätt att fokusera för hårt på frågorna och därför 
missa nya vägar i samtalet som kanske hade lett till djupare information. Detta 
nybörjarmisstag nämner också Aspers i boken Etnografiska metoder där han 
beskriver att forskaren i förväg ”producerat ett helt batteri med frågor som 
avlossas mot intervjuoffret i en rak följd” (Aspers 2007, sid. 134). Min känsla är 
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dock att jag någorlunda undkom denna risk eftersom jag hade relativt korta 
intervjuer med få frågor. 
 
Innan intervjuerna var jag noggrann med att presentera bakgrund och syfte till 
projektet. Det är viktigt av flera anledningar, men framförallt skapar det den tillit 
som är en nödvändighet för att kunna utföra intervjun (Holme & Solvang 1997, 
sid. 105). Därefter förklarade jag varför jag spelade in intervjuerna och att de 
närsomhelst kunde välja att avbryta intervjun. Totalt intervjuade jag sex personer i 
åldrarna 18-25 år, bådestuderande och ickestuderande. Hälften var kvinnor och 
hälften var män. Ingen av dessa hade någon förkunskap om Expectrum.  
 

Jämförande klarspråksanalys 
Denna analys skulle även kunna benämnas som det Hellspong kallar för 
komparativ analys, då jag i min sammanfattning av empirin kommer fram till 
likheter och olikheter mellan dessa material (Hellspong 2010, sid.79). Den stora 
skillnaden är att jag tagit ut riktlinjer gällande klarspråk som jag kommer resonera 
kring för respektive textmaterial. Detta för att få en bättre bild över hur andra 
skattefinansierade verksamheter förhåller sig till språklagen och klarspråk. De 
utvalda textmaterialen kommer från KomTek i Västerås, NTA (Naturvetenskap 
och Teknik för alla) i Västerås och Science Park i Eskilstuna. Jag kommer också 
beskriva hur Expectrums foldertext förhåller sig till riktlinjerna gällande 
klarspråk. 
 
För att genomföra klarspråkstestet finns ett verktyg som kallas för 
”klarspråkstestet” som finns på Språkrådets webbplats. Detta gäller dock endast 
för rapporter och beslut vilket inte passar min typ av text. Därför valde jag att 
följa språkrådets riktlinjer vid utformning av material på klarspråk: 
 
• En lagom personlig ton. 
• Relevant innehåll. 
• Logisk disposition av texten. 
• Förklara allt som behöver förklaras. 
• Stryk sådant som inte behövs. 
• Skriv informativa rubriker. 
• Undvik långa och invecklade meningar. 
• Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. 
• Sammanfatta det viktigaste. 
• Välj en genomtänkt grafisk formgivning. 
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Förutom dessa punkter poängterar också Språkrådet att det är viktigt att sätta sig 
in i mottagarens roll som läsare (Språkrådet 2007, uppslag 1). 
 

Empiri 

Funktionell textanalys på befintlig folder 
Syftet med folderns text utgår från tydligt uppsatta mål: Att läsaren ska förstå vad 
Expectrum är och gör. Det är det som är den funktionella analysens mål, att 
relatera textens egenskaper till dess syfte (Hellspong 2010, sid. 82). 
 

 
 
Foldern nås idag av en bred målgrupp. Allt från blivande gymnasieelever till 
kommunpolitiker. Foldrarna delas ut på mässor och finns tillgängliga på olika 
event där pedagoger, lärare och rektorer rör sig. Foldern skickas även till 
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kommunpolitiker, organisationer och företag för att presentera Expectrum som 
verksamhet. Alltså skiljer sig miljöerna åt avsevärt. Det som är gemensamt för hur 
texten kommer till användning i dessa är att texten enbart har som syfte att 
presentera Expectrum och förklara vad verksamheten går ut på (vilket är textens 
huvudfunktion i alla nämnda sammanhang och situationer där foldern finns). Den 
enda skillnaden som är relevant är förstås vad läsaren ska göra med 
informationen. Hos politiker och organisationer uppfyller foldern sitt syfte bara 
genom att bli läst eftersom det är viktigt att denna målgrupp får upp ögonen för att 
verksamheten finns. Hos blivande gymnasieelever finns det en större poäng i att 
skapa fler möjligheter att kontakta Expectrum. På det viset skapas en mer 
personlig kontakt snabbare och risken att missa nya, teknikintresserade elever, 
minskar. 
 
Texten i foldern är mycket kort och ställer fler frågor än vad den besvarar. Detta 
går troligtvis att koppla samman mellan att den skrevs i ett läge då verksamheten 
var väldigt ung och mellan raderna kan man ana att en del av avsändarens mål 
också var att väcka nyfikenhet. Den sistnämnda egenskapen har tagit i överhand i 
texten vilket gör att man som läsare blir förvirrad och inte förstår vad 
verksamheten egentligen handlar om. Frågor som dyker upp är ”Vad är egentligen 
Expectrum?”, ”Vad gör Expecrum?”, ”Vilka är Expectrum?” ”Hur vet jag om det 
här är något för mig?”, ”Hur påverkar Expectrum mig?” ”Var hittar jag 
Expectrum?”. I nedre delen av uppslaget finns också en bild med ord som ska 
beskriva verksamheten. Dessa ord har dessvärre ingen förklaring vilket också 
skulle kunna bidra till otydlighet för den oinsatte. Det är förstås också bra att 
foldern väcker nyfikenhet.  Men eftersom den egenskapen tar överhand finns det 
risk för att läsaren lägger ifrån sig foldern när frågorna blir för många, istället för 
att få mer rak och tydlig information som läsaren sen kan ställa konkreta 
följdfrågor om.  
 
Det finns två delar av texten. Den inledande presentationstexten på den övre delen 
i uppslaget och orden på bilden i den nedre delen av uppslaget. Presentationsdelen 
är till för att förklara verksamheten och ”ordmolnet” är till för att täcka in de olika 
delarna som Expectrum består av. Syftet är att få en snabb bild av en komplicerad 
verksamhet men de olika delarna samspelar i dagsläget inte så pass väl att textens 
huvudfunktion uppnås. Textens lexikon har många verb och substantiv, men 
knappt några adjektiv. Men vad säger det om texten? Man skulle kunna tänka sig 
att en text med många verb ska upplevas som aktiv. Ändå möter inte texten 
läsaren. Detta beror på flera saker. Delvis är antalet abstrakta ord många. På 
endast tio rader ryms ord som: 
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utvecklas 
tankar 
idéer 
möjligheter 
kreativitet 
växa 
kompetensförsörjning 
förmåga 
stärker 
framtiden 
föränderliga värden 
delar 
 
Denna stil är högst abstrakt och kanske närmast något som politiker är vana att 
avläsa och därmed uppfyller den befintliga texten ett delmål – att väcka 
nyfikenhet (hos vissa läsare). Men stilen lämpar sig inte för den breda målgrupp 
som Expectrum i dagsläget inte har benat ut och därmed lämpar sig stilen heller 
inte för de olika sammanhangen som foldern kan hittas i. Att texten saknar 
adjektiv bidrar också till en passiv och statisk känsla i texten.  
 
I övrigt har texten en bra rytm vilket underlättar läsningen. Det finns inga rubriker 
men eftersom texten är så pass kort är det svårt att avgöra hur det påverkar 
läsarens ingångar. Den negativa effekt som bristen på rubriker och dylikt ger 
uppvägs något av en bra styckeindelning och behagligt typsnitt som inte upplevs 
som svårläst trots att det är ett typsnitt utan seriffer i ett tryckt material. Det finns 
många långord som inte lämpar sig för alla tänkta läsare. Texten håller en relativt 
anonym ton gentemot läsaren som varken är personlig eller opersonlig. Den talar 
inte direkt till läsaren i du-form men bjuder ändå in läsaren genom att berätta om 
Expectrum i en vi-form som mjukar upp stilen.  
 
Avslutningsvis är texten i sig välgjord – men inte med tanke på dess avsedda 
funktion; att informera om verksamheten. Detta beror på flera saker jag tidigare 
tagit upp som att språket är för abstrakt med för långa ord. Men framförallt beror 
det på att texten från början har ett omöjligt syfte: att informera en bred målgrupp, 
i dagsläget alla. Jag tror också att texten är för kort för att beskriva en så pass 
komplex verksamhet. Det är ett hedervärt syfte att försöka hålla ner textlängden 
för att läsaren ska orka med. Men om inte läsarens frågor uppfyller texten ändå 
inte sin huvudfunktion. Jag hade valt att göra kanske två eller tre uppslag och 
förklarat verksamheten men ändå behållit den luftiga stil som i dagsläget finns 
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och tillfört rubriker för att ytterligare ge läsaren möjlighet till ingångar i texten. På 
det viset kan läsaren dessutom själv välja relevant information.  
 

Insamlad data från kvalitativa intervjuer 
Intervjuperson 1. 24 år 

Intervjupersonen uppfattar Expectrum som en slags mötesplats med både 
kreativitet och utbildning. Personen anser att det känns vetenskapligt, eller som 
om det handlar om en mässa eller mötesplats. På frågan om vad besökarna kan 
tänkas göra på den här mötesplatsen tror person 1 att de kanske har workshops, 
men att det lika gärna skulle kunna vara så att de erbjuder en lokal där man själv 
får bestämma vad man ska göra. Person 1 anser också att textens ordning är 
konstig och funderar på om det inte hade varit bättre att först definiera vad 
Expectrum är och sen vad de vill att man ska göra. Texten upplever person 1 som 
kryptisk men att det fanns en del slagkraftiga meningar som står ut. Bilden med 
ordmolnet upplevdes överlag som positivt eftersom det hjälpte till att förtydliga 
vad Expectrum vill förmedla.  
 
På frågan om vad Expectrum vill säga med foldern blir svaret att de vill berätta att 
de finns och sätta sig själv på kartan. Men utifrån texten säger person 1 också att 
det egentligen kan vara vadsomhelst.  
 
Person 1 avslutar med att ge några övriga kommenterarer: 
”Egentligen undrar jag lite vad det är för något! Fin illustration bakom ordmolnet. 
Både strikt och kreativ. Typsnittet känns väldigt lekfullt men också formellt. 
Kanske är inte texten sådär supersnyggt satt. Raderna ligger lite fritt.” 
 
Intervjuperson 2. 24 år 

Person 2 anser det var väldigt svårt att greppa vad Expectrum är då denne 
upplever att det inte är något konkret utan mer en tanke eller känsla. Person 2 
fortsätter att beskriva sin förvirring genom att säga att Expectrum antingen kan 
vara en tanke men lika gärna ett företag. Ett tillägg görs att det i alla fall handlar 
om att något ska utvecklas. 
 
Person 2 anser att det svåraste är att förstå vad det handlar om, men texten i sig 
upplevs ändå som enkel att läsa på grund av att de korta meningarna. Lite senare 
säger person 2 dock att texten blev lite jobbig av samma anledning men vidhåller 
att den var lätt att läsa överlag. Sämst med texten var att person 2 inte förstod vad 
Expectrum var. Person 2 tror att de vill förmedla någon form av utveckling 
eftersom ”de pratar om kreativitet och grejer”. ”De vill väl förmedla något att man 
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utvecklas tillsammans och stärker framtiden. Om jag skulle veta vad det var så 
skulle jag kanske förstå innehållet.” 
 

Intervjuperson 3. 22 år  

Vad Expectrum är, är enligt person 3 oklart, men resonemanget går kring att det 
skulle kunna vara en sorts mötesplats eller om det är ett företag som samordnar 
möten. På frågan om vilka slags möten blir svaret att det nog är mellan företag 
och kunder. Men det svåraste med texten tyckte person 3 ändå var att det kändes 
som att det var en ”radda av oneliners” som inte riktigt hörde ihop med varandra.  
 
Person 3 fastnade för vissa meningar som upplevdes som snyggt formulerade, 
speciellt den om fysiska väggar. Person 3 tänker sig att den här foldern är något 
man delar ut på en mässa för branschfolk som redan har inblick i verksamheten, 
och person 3 är helt säker på att avsändaren är privat sektor. 
 
Vidare beskriver person 3 att fastän texten lästes flera gånger var det ändå svårt att 
minnas det som stod, trots att texten är så pass kort. Och person 3 funderar 
fortfarande på vad Expectrum gör. Bilden med orden upplevdes som oklar. Person 
3 störde sig på upprepningarna med ordet ”Rum” och att R:et var med stor 
bokstav.  
 
Intervjuperson 4.18 år 

Person 4 har svårt att formulera hur foldern är eftersom denne inte förstod så 
mycket. Till slut sägs kommentaren ”de verkar vara några som samlar ihop lite 
grejer från olika delar”. Så småningom beskrivs också verksamheten som att de 
kanske försöker hjälpa grupper med kreativitet, och att växa.  
 
På frågan om vad man kan göra på Expectrum är person 4 helt oförstående, 
istället blir svaret att inget är bra med texten eftersom det är skrivet så person 4 
inte förstår exakt vad de vill få fram. När jag frågar efter en förklaring på vilket 
sätt texten är svår blir svaret att det är sättet den är skriven på. Att de skriver att de 
ska samla idéer och kreativitet. Person 4 har också svårt för vissa uttryck som 
exempelvis ”Under samma paraply”. Det uttrycket hade person 4 aldrig tidigare 
hört.  
 
Person 4 anser ändå att själva foldern ser bra ut, men texten är förvirrande. När 
jag under inspelningen frågar om avsändaren är offentlig eller privat sektor svarar 
han först offentlig. Men efter inspelningen tar person 4 upp denna fråga igen och 
det visar sig då att person 4 trodde att avsändaren var ett privat företag. Person 4 
trodde att privata företag var offentlig sektor.  
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Intervjuperson 5. 19 år  

Person 5 harsvårt att formulera det denne tänker om foldern då det enligt person 5 
är svårt att sätta ord på tänket. Men person 5 vågar sig ändå på att beskriva vad 
Expectrum är; ett företag som erbjuder hjälp. När jag frågar om vilken slags hjälp 
är svaret tvekande, men att de kanske hjälper folk att utveckla sig själv eller 
kanske sitt företag. Det som är bra med texten är att den är uppdelad i stycken och 
därför lätt att läsa. Samtidigt säger person 5 att det var många svåra ord, som 
exempelvis ”Kompetensutveckling”. Det vet inte person 5 vad det innebär. 
Ordmolnet uppskattas eftersom de blir som stödord till texten och för att de säger 
nånting om vad Expectrum gör. Person 5 gillar folderns utseende på grund av att 
den är liten, smidig och snygg. 
 
Intervjuperson 6.18 år 

Person 6 är mycket tveksam men tror att Expectrum är ungefär som en arbetsför-
medling. Men att det är något privat företag är person 6 säker på. När jag frågar 
om varför det är en arbetsförmedling blir svaret att det beror på orden på bilden. 
Slutligen kommer ännu ett alternativ; kanske är Expectrum en skola eller en 
högskola? Detta grundas på orden på bilden som person 6 återkommer till gång på 
gång. För person 6 är orden ”möten” och ”experiment” typiska skol-ord. 
Ordmolnet upplevs som väldigt bra. 
 
Jag ställer också frågan om vad person 6 tycker är bra respektive dåligt med 
texten, men det vill inte person 6 svara på och skojar bort det med att 
svenskakunskaperna inte är de bästa. Först säger person 6 att orden är svåra, men 
sen utvecklas svaret med att det är på grund av att person 6 inte förstår vad texten 
handlar om, som gör den svårläst. Person 6 säger spontant att det hade varit att 
föredra att få mer information om vad verksamheten handlar om. 

Insamlad data från jämförande klarspråksanalyser 
Exakt hur samtliga analyser förhåller sig till den punktlista över klarspråks-
riktlinjer jag analyserat texten mot finns en sammanfattande checklista (se bilaga 
3). 
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KomTeks folder 

KomTeks folder innehåller inte så långa textstycken vilket gör att den upplevs 
som mer lättläst. Formatet är ett A4 med två vikningar (1/3 A4). En framsida, ett 



 28

uppslag där det istället för text är ett pyssel, ”Gör din egen groda” och därefter 
kommer baksidan. 
 
Den personliga tonen har följts genom att använda du-form och det är variation på 
hur man använder ”vi” ibland istället för ”KomTek” vilket jag anser är 
inbjudande. Innehållet är relevant men på grund av den grafiska formgivningen 
upplever jag ändå att det är svårt att veta var jag ska börja läsa. Det finns mycket 
som drar ögats uppmärksamhet. Paratext som fetstilad text, kursiv text, 
inramningar, logotyper och bilder slåss för mycket om uppmärksamheten vilket 
gör foldern svårläst i uppvikt läge.  Sändaren är dock tydlig vilket är bra. Västerås 
Stad logo syns redan på framsidan och Tekniska museet som är nationell 
koordinator för KomTek har sin logo på baksidan (även om det är svårt att förstå 
vad nationell koordinator innebär). 
 
Textens disposition anser jag vara ologisk. Kontaktuppgifterna borde ligga på det 
som blir baksidan av foldern i hopvikt tillstånd så man slipper veckla upp 
broschyren om man vill hitta ett nummer eller mailadress. Dessutom är 
förklaringen över verksamheten och syftet med verksamheten uppdelat på två 
sidor när de borde ligga efter varandra på samma sida. 
 
Texten är för det mesta rakt på sak och förklarar kortfattat det man behöver veta, 
men det används ändå svåra ord som skulle behöva förklaras. Exempelvis 
”förlägga” och ”rekryteringsbasen”. Hela foldern utstrålar barn och skapande, så 
meningen ”Kom-Teks syfte är att öka rekryteringsbasen för regionens 
teknikinriktade företag, till fördel för hela samhället” blir komplicerad i 
sammanhanget.   
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NTAs folder 

Jag vill tillägga att denna folder främst riktar sig till lärare vilket påverkar 
bedömningen något. Men jag tänker att det är viktigt att även föräldrar till barn i 
grundskolan borde kunna förstå denna folder. Språklagen påpekar dessutom att 
även internkommunikation inom kommunen bör följa klarspråksdirektiv.  
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NTAs folder saknar en personlig ton, men texten är laddad med många positiva 
ord som ”kul”, ”lärorikt”, ”goda”, ”intressant” vilket gör att texten har en överlag 
positiv anda. Det bidrar till att man vill läsa mer. Tyvärr är det väldigt svårt att 
som utomstående förstå sig på vad NTA är trots att man läser foldern. För mig 
krävdes det flera läsningar och även att gå in på NTAs webbplats för att ordentligt 
förstå att det var ett arbetssätt som man som skola kan välja att jobba efter, alltså 
en arbetsmetod. Textens disposition är i sig inte ologisk. Det är en inledning 
”NTA- roligt och intressant”, en förklaring till vad det är ”NTA – undersökande 
arbetssätt”, innehållet ”NTA – innehåll” och en avslutning där man har valt att 
berätta om hur NTA bidrar till samhällsutvecklingen. 
 
Det som gör att texten är svår är dock att det är för mycket text på liten yta, 
Dessutom kräver den förkunskap om förkortningar och svåra ord som möjligtvis 
lärare förstår sig på. Ord som ”måluppfyllelse”, ”kompetensutveckling”, 
”styrgrupp” är fackord som man absolut skulle kunna förenkla. Den grafiska 
formgivningen är inte genomarbetad med för mycket text och för dåligt med 
marginaler. Textblocken linjerar inte heller vid uppslagen folder. Det finns dock 
en tydlig sändare och på baksidan ser man vilka som är med och sponsrar NTA i 
Västerås vilket inger trovärdighet.  
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Munktell Science Park (MSP) ”Om oss”-text från 

http://www.munktellsciencepark.se/om-oss/verksamhet 

 

 
 
 
Jag valde just denna text eftersom den motsvarar en folder där en verksamhet ska 
presenteras.  
 
Texten är opersonlig. Det finns ingen mening som riktar sig direkt till läsaren. 
Texten säger att MSP riktar sig till alla som är intresserade av idéer, 
entreprenörskap, innovation och utveckling.  Men innehållet är relevant om än 
något svårbegripligt. Som läsare får man reda på vad MSP är, vad de vill göra och 
vad de har för vision. Jag upplever texten som logiskt disponerad. Men, på grund 
av att svåra ord inte förklaras och att meningarna är för långa och invecklade är 
det svårt att hänga med. Vad är ”etableringsmiljö”, ”kunskapsbaserade 
verksamheter” och hur kan en mötesplats/krockplats vara både kreativ och 
neutral? Vad är skillnaden på mötesplats och krockplats? Det står också att MSC 
”som etableringsmiljö är till för kunskapsbaserade verksamheter och klassificeras 
inom något av följande områden: kärnproducerande, service providers.” Vad 
innebär allt detta? 
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Det finns inga rubriker men texten är inte heller så lång och styckeindelningen är 
ändå så pass luftig att det inte blir ett alltför stort problem att komma in i 
läsningen. Formgivningen generellt på webbplatsen upplever jag logisk och bra. 
Det var enkelt att hitta denna presentationstext och storleken på fonten lagom. 
 
Expectrums folder 

Texten har ett svagt personligt tilltal. Å ena sidan upplever jag den som 
inbjudande genom att berätta om vad de erbjuder, men precis som i Munktell 
Science Parks verksamhetstext handlar det mer om att visa upp egenskaper istället 
för att bjuda in läsaren. Dessutom är innehållet abstrakt och svårt att förstå vilket 
gör att texten varken upplevs som logiskt uppbyggd eller som att det är relevant 
innehåll – inte om man vill förklara verksamheten. Texten har inga rubriker och 
en hel del svåra ord som skulle kunna undvikas. Den grafiska formgivningen 
anser jag vara genomtänkt då den är luftig och inbjudande.  
 

Sammanfattning och analys av empiri 

För att göra jämförelsen gick jag igenom min textanalys och strök under mina 
påståenden. Därefter gjorde jag samma sak med intervjuerna och såg sedan vilka 
påståenden som återkom. Nedan följer de påståenden som stämmer överens både i 
analysen och intervjuerna: 
 
• Avsändaren är otydlig 
• Det är svårt att minnas informationen trots att texten är kort. 
• Texten ställer fler frågor än vad den besvarar. 
• Antalet abstrakta och/eller svåra ord försvårar läsningen. 
• Styckesindelningen underlättar läsningen. 
• Texten uppfyller inte sitt tänkta syfte att beskriva verksamheten. 
• Texten upplevs ha hög läslighet men dålig läsbarhet och läsvärde. 
 
Därtill gav intervjuerna en viktig insikt om att avsändaren upplevs vara ett privat 
företag. De kanske är ett gott betyg om man ser till att foldern beskrivs av flertalet 
intervjuade som snygg och stilren, men ett sämre betyg om man ser till att 
information som går ut från myndigheter även ska ha en tydlig avsändare och inge 
förtroende.  
 
Vad gäller mina intervjupersoner fann jag det svårare att få fram svar från de 
yngsta deltagarna, samtidigt som jag tyckte att de svar som de gav ledde till bra 
insikter. Bland annat om att använda uttryck som ”under samma paraply”. Detta 
uttryck var inget jag själv reagerade över men det säger något om att man som 
skribent aldrig ska anta att alla är bekanta med sådana liknelser. 



 33

Av min empiri kan man också konstatera att folderns innehåll inte uppnår en 
önskvärd nivå av klarspråk på grund av de negativa slutsatserna i punktlistan 
ovan. Formen verkar vara det som samtliga intervjupersoner är mest positiva över. 
De uppskattar den stilrena designen och det lilla formatet.  
 
Bilden med ord, även kallat ”ordmolnet” i mina intervjuer rådde det något skilda 
meningar om men överlag var det positiva kommentarer. De yngsta deltagarna var 
mest positivt inställda till orden då de tyckte att de förklarade verksamheten på ett 
konkret sätt jämfört med resten av texten, att orden fungerade som en slags 
”minnesanteckning” över texten. 
 
Något jag önskar att jag hade hunnit observera är hur foldern används i en ”äkta” 
situation så som en mässa eller liknande. Det hade gett fler insikter om hur 
formatet fungerar. Slänger man foldern efter man har läst den eller stoppar man 
den i fickan eller ryggsäcken på grund av det lilla formatet? 
 
Gällande mina klarspråksanalyser hittade jag några intressanta egenheter i 
texterna. Oavsett på vilken nivå man samarbetar med kommunen (helt 
finansierad, delfinansierad, egen enhet osv) är det tydligt att ingen av ovan 
nämnda verksamheter uppfyller kriterierna för klarspråk, även om det går att ana 
vissa försök. Jag har inget facit på vilka som är medvetna om språklagen och 
riktlinjerna för klarspråk, men en tendens tycks vara att ju längre ifrån 
verksamheten själv anser sig stå kommunen, desto mer kommersiell är känslan 
över texten. KomTek och NTA har bättre resultat utifrån klarspråksdirektiven än 
vad Expectrum och Science Park har. De två sistnämnda verksamheterna upplever 
jag mer som vilket privat företag som helst som försöker sälja in sin produkt.  
Men faktum kvarstår att alla texter räknas som offentlig text enligt språklagen 
eftersom verksamheterna är på uppdrag av kommunen. Därför är det intressant 
och slående hur olika nivåer dessa texter ligger på. Både innehållsmässigt och 
formmässigt. På NTAs och KomTeks folder har man valt att ha med logotypen 
för kommunen medan man inte valt att visa upp den på Expectrums folder.  
 
Att klarspråk är svårt att uppnå är tydligt. Men det blir extra svårt när skribenten 
både måste tänka på att skriva informativt, tydligt och enkelt samtidigt som 
verksamheten ska ”säljas in”, marknadsföras och upplevas som ”attraktiv” och 
inbjudande. Frågan jag själv ställer mig är om det går att förena dessa två 
”världar” på ett bra sätt eller om det ena utesluter det andra? 
 
 



Gestaltning 

Prototypens utformning utifrån teori och metod 

Textbearbetning 
Som angivet i avgränsningen har jag mestadels fokuserat på texten eftersom 
uppdragsgivaren redan har en grafisk profil,som dessutom kommer att göras om 
inom en snar framtid. Eftersom jag valt att ge ett förslag till en ny folder, en 
prototyp, kommer jag ändå ta upp val av format och vissa delar av layouten 
eftersom det nya innehållet och informationsmängden kräver en ny form. 
 

Trovärdighet i text/ Läsbarhet, läslighet och läsvärde 

För att uppnå god läsbarhet och läslighet har jag utgått från de punkter som 
Holsanova och Melin tar upp tidigare nämnda i teoriavsnittet: 
 
• Vänsterställd text med ojämn högermarginal eftersom det är enklare att läsa. 
• Paratext (exempelvis rubriker och bildtexter) för att ge läsaren tydliga ingångar 
som i sin tur ger bättre förutsättningar för att läsaren ska minnas in-formationen. 
• Genomtänkt val av typsnitt. 
• Visa orsakssamband (textbindning). 
• Långa och korta meningar i variation för ett bra flyt i texten. 
 
Alltså, ju fler ledtrådar läsaren får med hjälp av paratexter, desto tydligare 
struktureras innehållet vilket underlättar för läsaren. Särskilt populära egenskaper 
i texter är uppställningar i punktform och faktarutor eftersom läsarna litar på att de 
då får en tydlig informationsöversikt. Läsarna får med andra ord förtroende för 
texten. Missköter sig avsändaren med vaga/inga/förvirrande rubriker som inte 
stämmer överens med resten av texten tappar istället läsaren förtroendet 
(Holsanova 2010, sid. 92). 
 

Textbearbetning utifrån klarspråk 

Teorin bekräftade även att Expectrums folder måste följa riktlinjerna för klarspråk 
trots att de är en egen enhet under Västerås Stads stadsledning. Därför är min text 
förutom punkterna ovan även baserat på riktlinjerna kring klarspråk: 
 
• En lagom personlig ton. 
• Relevant innehåll. 
• Logisk disposition av texten. 
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• Förklara allt som behöver förklaras. 
• Stryk sådant som inte behövs. 
• Skriv informativa rubriker. 
• Undvik långa och invecklade meningar. 
• Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. 
• Sammanfatta det viktigaste. 
• Välj en genomtänkt grafisk formgivning. 
 
Förutom dessa punkter poängterar också Språkrådet att skribenten ska se texten 
med mottagarens ögon (Språkrådet 2007, uppslag 1). 
 
Rent konkret har dessa punkter för mig inneburit att jag ägnat stor del åt 
materialinsamling för att få en tydligare förståelse för vad Expectrum är. Jag har 
läst pressreleaser, dokument från kommunstyrelsen i Västerås som klubbat 
igenom själva projektet och ställt frågor till utvecklingschefen Anna Sjödin. Detta 
för att själv tydligt förstå hur jag ska kunna bygga upp en logisk disposition av 
texten och kunna ta beslut om vad som är relevant för målgruppen. Exempelvis 
har jag valt att lägga till ett stycke om att Expectrum har som mål att skapa fler 
jobb, då man kan anta att många i mål-gruppen 18-25 år är i ett sådant läge att de 
antingen studerar eller är arbetssökande. 
 
En annan stor skillnad är att rubriker har tillkommit i min bearbetning. Från de 
kvalitativa intervjuerna reagerade ingen nämnvärt på bristen av dessa i 
originalversionen, men riktlinjerna för klarspråk och min teori talade för att ändå 
göra så. Dessutom har jag tillfört längre textstycken där rubrikerna kan underlätta 
läsningen.  
 
I klarspråk är det också viktigt att orden är begripliga och innehållet relevant. När 
jag analyserade min insamlade empiri och jämförde textanalysen med intervjuerna 
var vissa delar återkommande, bland annat att originaltexten ställde fler frågor än 
vad den gav svar. Därför har jag valt att lägga stor vikt vid konkretisering genom 
att använda textbindning; ”Vi tycker att…Det gör vi genom att…”, ”Målet är 
att…På så sätt skapas…”  och så vidare.  
 

Första utkast 

Presentationstext i folderuppslag 

Välkommen till Expectrum... 

...ett utvecklingscentrum där vi har samlat flera olika verksamheter under ett och 
samma tak. Allt för att du ska upptäcka glädjen med teknik och samarbete! 
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Vad vi gör 

Hos Expectrum finns gymnasieskolan Wijkmanska bredvid teknikföretag och 
forskare, men också ytor för möten, kontor och utställningar. Vi tycker att det är 
viktigt att det finns spännande miljöer för att väcka och hålla uppe teknikintresset. 
Det gör vi genom att välkomna både barn, ungdomar och vuxna att pröva på ny 
teknik i vad vi kallar för upptäckarrum och robotrum. 
 
Varför vi gör det 

Målet är att Expectrum ska bli Sveriges naturliga teknikcentrum och locka nya 
företag till Västmanland som region. På så sätt skapas fler jobb och arbetsgivare 
har lättare att hitta den kompetens de söker. Därför är det enkelt att besöka oss. 
Våra lokaler finns i Skrapan - mitt i Västerås centrum med gångavstånd till 
centralstationen, där både buss och tåg går.  

Nya ord till ordmoln 

Teknik 
Kreativitet 
Nyfikenhet 
Samarbeten 
Möten 
Utställningar 
Upptäckarrum 
Utveckling 
 

Verksamhetsbeskrivningar till baksidan 

First Lego league  (FLL) 

Tillsammans med teknikintresserade företag, organisationer och föreningar 
arrangerar Expectrum varje år First Lego League, eller FLL. Tävlingen går ut på 
att elever från grundskolan får bygga och tävla med robotar i lego. Syftet med 
FLL är att eleverna ska lära sig att genomföra projekt på egen hand med 
vägledning av vuxna, samtidigt som de får lära sig mer om teknik, samarbete och 
kreativitet.  
 
KomTek 

KomTek är en kommunal fritidsverksamhet för barn och ungdomar med teknik i 
fo-kus. Här får alla som deltar prova på olika typer av tekniskt skapande genom 
att exempelvis bygga och designa. Tillsammans med KomTek hoppas Expectrum 
att redan från tidig ålder fånga upp och utveckla intresset för teknik och 
företagsamhet.  
 



 37

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) 

För att lärare och elever i grundskolan ska lyckas med att väcka nyfikenhet och 
skapa intresse för naturvetenskap och teknik, har konceptet NTA tagits fram. 
Konceptet finns i grundskolor runtom i Sverige och går ut på att blanda praktiska 
övningar med teori samtidigt som eleverna själva får fundera på hur de ska lösa 
problem. Hos Expectrum kan du besöka samordnarna för NTA Västerås. 
 
... Wijkmanska gymnasiet 

Wijkmanska är en gymnasieskola med teknikutbildning och en del av 
Teknikcollege Mälardalen. Det innebär att skolan samarbetar med både företag 
och högskolor. Tillsammans ser de till att utbildningen uppfyller de krav på 
kompetens som dagens industri ställer. Samarbetet innebär också att de 
utbildningar som Wijkmanska erbjuder har en lokal koppling till de behov som 
finns inom industrin. 
 
Möjlighet att mötas 

Ett av Expectrums viktigaste mål är att skapa nya samarbeten. För att kunna 
genomföra det har vi kontor, mötesrum och utställningsytor att boka.  
 
 

Prova på ny teknik 

Förutom de verksamheter som Expectrum har samlat under samma tak finns 
också vad vi kallar för upptäckarrum och robotrum. Här finns möjlighet att 
exprimentera med teknik i kreativa och öppna miljöer.  
 

Utprovning 
Jag valde att göra en utprovning på presentationstexten i folderuppslaget från Ex-
pectrums folder samt på min ombearbetning, i fortsättningen kallad ”min text”. 
Anledningen till detta är delvis för att min text inte är satt på samma yta, med 
samma papper i en färdig folder som Expectrums text är. Utprovningen hade 
därför kunnat ge missvisande resultat eftersom formen påverkar helhetsintrycket. 
Då Expectrum redan har en grafisk profil som kommer bytas ut inom en snar 
framtid, vill jag att resultatet för textinnehållet kan tala för sig själv. Jag valde 
också att utesluta verksamhetstexterna på utprovningen och orden i ordmolnet då 
de kräver sitt grafiska sammanhang. 
 
Jag skrev ut min och Expectrums text på varsitt papper med samma typsnitt och 
fontstorlek och ställde sedan utprovningsfrågorna till sex personer i åldrarna 18-
25 år. Jag informerade utprovarna om att texterna beskriver samma verksamhet, 
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men jag berättade inte vilken text som var min bearbetning. De fick läsa texterna i 
vilken ordning de ville.  
 
Frågorna som utprovarna fick besvara var: 
 
• Vilken text tilltalade dig mest och varför? 
• Vilken text ingav mest förtroende och varför? 
• Vilken text upplevde du hade mest personligt tilltal och varför? 
 
Frågan om förtroende är av intresse eftersom Expectrums är en verksamhet som 
tillhör en kommunal myndighet. Jag inledde mitt teoriavsnitt om trovärdighet med 
orden: ”Som myndighet är det viktigt att mottagaren upplever att myndigheten är 
trovärdig eftersom de verkar för medborgarna, som också är finansiärer. 
Medborgarna har alltså en demokratisk rättighet att kunna ta till sig och förstå 
informationen.”  
 
Anledningen till att jag inte tog med en till synes självklar fråga som ”vilken text 
var mest informativ och konkret?” var att jag anser att den frågan avslöjar att en 
text är mer informativ än den andra. Genom att istället fråga om hur texten 
tilltalade utprovaren fick jag större bredd på svaren.  
 

Sammanfattning av utprovning och revidering 

Totalt föredrog fyra av sex personer min text med anledningen att den var mer 
konkret. Lika många upplevde att samma text hade störst personligt tilltal. Fem av 
sex personer tyckte att min text ingav störst förtroende och av samma anledning 
som texten gillades överlag; att den var konkret (för fullständiga svar från 
utprovarna läs bilaga 4). 
 
Två personer föredrog originaltexten. Båda personerna nämnde flyt i texten och 
personlighet som originaltextens starka sidor. Mellan raderna gick det att läsa att 
de tyckte att min text helt enkelt var tråkigare, eller mer vanligt informativ. Här 
finns alltså en tydlig problematik som skribent; att få in samma personlighet och 
flyt i en informativ text på klarspråk som i en mer abstrakt och säljande text.  
 
Överlag uppskattades min konkretisering och enklare språk, men för att förbättra 
läsrytmen och förenkla ytterligare gick jag igenom det första utkastet igen och 
strök onödiga ord. Till exempel strök jag ”...med gångavstånd till centralstationen, 
där både buss och tåg går.” i följande mening: Våra lokaler finns i Skrapan - mitt i 
Västerås centrum med gångavstånd till centralstationen, där både buss och tåg går.  
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Verksamhetstexterna har jag låtit utomstående korrekturläsa och därefter bearbetat 
materialet ytterligare.  

 

Andra utkast efter revidering 

Presentationstext i folderuppslag 

Välkommen till Expectrum... 

 
… ett utvecklingscentrum där vi har samlat flera olika verksamheter under ett och 
samma tak. Allt för att du ska upptäcka glädjen med teknik och samarbete! 
 
Vad vi gör 

Hos Expectrum finns gymnasieskolan Wijkmanska bredvid teknikföretag och 
forskare, men också ytor för möten, kontor och utställningar. Vi tycker att det är 
viktigt att det finns spännande miljöer för att väcka och hålla uppe teknikintresset. 
Det gör vi genom att välkomna både barn, ungdomar och vuxna att prova på ny 
teknik i vad vi kallar för upptäckarrum och robotrum. 
 
Varför vi gör det 

Målet är att Expectrum ska bli Sveriges naturliga teknikcentrum och locka nya 
företag till Västmanland som region. På så sätt skapas fler jobb och arbetsgivare 
har lättare att hitta den kompetens de söker. Därför är det enkelt att besöka oss. 
Våra lokaler finns i Skrapan- mitt i Västerås centrum.  

 

Verksamhetsbeskrivningar till baksidan 

... First Lego League  (FLL) 

Tillsammans med teknikintresserade företag, organisationer och föreningar 
arrangerar Expectrum varje år First Lego League, eller FLL. Tävlingen går ut på 
att elever från grundskolan får bygga och tävla med robotar i lego. Syftet med 
FLL är att eleverna ska lära sig att genomföra projekt på egen hand med 
vägledning av vuxna, samtidigt som de får lära sig mer om teknik, samarbete och 
kreativitet.  
 
... KomTek 

KomTek är en kommunal fritidsverksamhet för barn och ungdomar med teknik i 
fokus. Här får alla som deltar prova på olika typer av tekniskt skapande genom att 
bygga och designa. Tillsammans med KomTek hoppas Expectrum att redan från 
tidig ålder fånga upp och utveckla intresset för teknik och företagsamhet.  



 40

 
... Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) 

För att lärare ska lyckas med att väcka nyfikenhet och skapa intresse för 
naturvetenskap och teknik, har konceptet NTA tagits fram. NTA finns i 
grundskolor runtom i Sverige och går ut på att blanda praktiska övningar med 
teori samtidigt som eleverna själva får fundera på hur de ska lösa problem. Hos 
Expectrum kan du besöka samordnarna för NTA Västerås. 
 
... Wijkmanska gymnasiet 

Wijkmanska är en gymnasieskola med teknikutbildning och en del av 
Teknikcollege Mälardalen. Det innebär att skolan samarbetar med både företag 
och högskolor. Tillsammans ser de till att utbildningen uppfyller de krav på 
kompetens som dagens industri ställer. Samarbetet innebär också att de 
utbildningar som Wijkmanska erbjuder har en lokal koppling till de behov som 
finns inom industrin.  
 

Folderns utformning 
Fastän jag valt att fokusera på texten ville jag ändå sätta in den i ett sammanhang 
eftersom jag utökat informationsmängden och därmed förutsättningarna för den 
befintliga layouten. Kanske kan mina ändringar tillsammans med reflektioner 
kring formen som den ser ut idag, ge nya tankar och idéer för det framtida arbetet 
med den grafiska profilen. 
 

Sättning av text i folder 

Typsnittet jag använt mig av är i rubrikerna DTL ProkyonT som är en sanserif. 
Ofta när det talas om vad som gör en text lättläst rent typografiskt säger man att 
antikvan är att föredra vid längre textstycken som i exempelvis böcker eftersom 
seriferna gör att bokstäverna framträder tydligare och är lättare att skilja på 
(Hellmark 2008, sid. 26). Men som jag nämnde i teoriavsnittet påpekar Melin 
(och även Hellmark) att det egentligen inte finns något bevis för detta. Till kortare 
textgrupper fungerar en sanserif utmärkt och eftersom dessa används flitigt inom 
reklamvärlden valde jag även en sanserif (Helvetica) till mina kortare textstycken. 
På det viset blir också texten mer modern vilket är viktigt eftersom Expectrum ska 
upplevas som nytt och framåtsträvande av målgruppen. 
 
Jag valde att sätta presentationstexten i uppslaget i grad 11 och rubrikerna fetade i 
grad 12. Både rubriker och texter om verksamheterna är satta i grad 10 men 
rubrikerna är fetade. Anledningen till att jag inte valde att gå upp ytterligare i 
grader på rubriker är att det typsnitt som användes (DTL ProkyonT) upplevs som 
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mycket större fetad. Rekommendationerna för att välja grad är olika beroende hur 
långa textstyckena är och hur typsnittet upplevs, men enligt Hellmark är allt 
mellan 8-11 punkter inom det ”normala” (Hellmark 2008, sid. 27).  
 
Min radlängd varierar beroende på gradstorlek. I min presentationstext där graden 
är 11 antalet tecken ca 65-70 tecken/rad. Det är lite i överkant om texten hade 
varit satt med mindre font. Den ideala radlängden är mellan 55-65 tecken men ju 
högre grad som används desto längre rader kan användas (Hellmark 2008, sid. 
31). Därför har verksamhetstexterna ca 54 tecken/rad eftersom de är satta med en 
lägre grad. 
 

Val av format 

Efter att jag bearbetat färdig texten påbörjade jag arbetet att sammanföra den även 
med form. Först valde jag ett nytt format till foldern. I mina intervjuer fick jag till 
svar från majoriteten att de uppskattade det lilla formatet. Dock har inte 
intervjupersonerna fått foldern i sitt rätta sammanhang (skickat till sig postalt eller 
fått den på en mässa). Därför förlitar jag mig mestadels på teorin i det här fallet. I 
boken ”Bild & form för informationsdesign nämner kapitelförfattaren Lasse Frank 
flera saker att ha i åtanke inför val av format; produktens karaktär, ekonomiska 
aspekter, distribution och användning, mottagare/målgrupp (Frank, kapitel 8 i 
Pettersson m.fl. 2004, sid. 205). 
 
Eftersom Expectrum både vill kunna skicka foldern postalt samt använda den på 
mässor valde jag att utgå från ett A3. Detta eftersom det i hopvikt tillstånd fyller 
ett vanligt C5-kuvert och på det viset hålls kostnaderna nere eftersom något 
specialformat på kuvert inte behöver tas fram. Idag har foldern ett stående, 
avlångt format i uppvikt tillstånd (kvadratiskt i hopvikt). Den befintliga ytan hade 
dock inte räckt till för mina tillägg och därför valde jag ett liggande, större format 
av rent praktiska skäl men också för att det ger en viss fart i foldern – ”ett format 
med framåtrörelse” som Frank beskriver det (Frank, kapitel 8 i Pettersson m.fl. 
2004, sid. 207). 
 
Verksamhetsbeskrivningarna jag valt att lägga till för att förtydliga vad som ingår 
i Expectrum behövde också få plats. I det här stadiet av designprocessen hade jag 
även en tanke om en översiktskarta eftersom Expectrums blivande lokaler är 
väldigt stora. Min lösning blev därför att utnyttja ett helt A3 – både fram och 
baksida. Men att det i hopvikt tillstånd ändå skulle kännas nätt. Se skiss nedan. 
 

 



Bild 1. Skiss fram – och baksida 
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Ett problem som uppstod när jag vikt ihop mitt A3 var att jag upplevde det som 
klumpigt och för stort för innehållet. Eftersom min målgrupp i intervjuerna fällt 
kommentarer som att de uppskattade ett litet format funderade jag över det som 
Frank skrev om att tänka på målgruppen; ”Det material man producerar ska 
kommunicera med människor också och då kan det vara befogat och kanske till 
och med nödvändigt att tänja på gränserna”(Frank, kapitel 8 i Pettersson m.fl. 
2004, sid. 205). Därmed tog jag bort en centimeter från botten och toppen av 
A3an och skapade ett format som blev lite mer ”wide screen”. Formatet blev 
smidigt hopvikt och tänkta bilder samt text fick plats. Samtidigt tummade jag inte 
på den praktiska aspekten att foldern går att skicka i ett vanligt kuvert eftersom 
bredden blev densamma.  
 
Bild 2.Nytt format upplagt i Indesign 

 
 
 

Bildval och trovärdighet i bild 

Eftersom jag använt mig av Expectrums grafiska profil har jag inte kunnat 
påverka bildvalet i sig, enbart hur jag valt att sätta dem i min bearbetning av 
foldern. Men för att öka trovärdigheten i materialet har jag valt att lägga till 
Västerås Stads logotyp på baksidan tillsammans med kontaktuppgifterna. Som 
tidigare nämnt om trovärdighet i bild, blir bilderna mer trovärdiga om även 
sändaren är trovärdig (sid. 14). Expectrum blir mer trovärdig som verksamhet och 
samtidigt stärker det relationen och tilliten mellan medborgarna och Västerås Stad 
eftersom det tydligt visar att kommunen står bakom satsningen. Ingen av 
deltagarna i mina kvalitativa intervjuer trodde att Expectrum hade någon koppling 
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till kommunen. I teorin om trovärdighet nämner Hedquist att det för kommunen är 
viktigt att hålla en öppen och transparent relation med medborgarna. Till det hör, 
anser jag, att vara tydlig med vilka projekt som finansieras och vara stolt över 
dessa satsningar.  
 

Layout 

För att skapa dynamik i uppslagen har jag valt att arbeta efter tredjedelsindelning. 
Genom den skapas en asymmetri som i sin tur ger dynamik åt layouten 
(Bergström 2007, sid. 181). På folderns förstasida har jag exempelvis låtit logon 
fylla den första tredjedelen och illustrationen med de färgglada figurerna de 
resterande två. På så viss blir det en naturlig kontrast. Likadant gjorde jag på 
uppslaget med kartan och verk-samhetstexterna där kartan tar upp två tredjedelar 
av uppslaget och verksamhetstexterna en del. Anledningen till att kontraster 
fungerar så bra dynamiskt är för att ögat lockas in genom dessa (Bergström 2008, 
sid. 184).  
 

Förslag till prototyp 

Illustrationerna jag använt mig av är Expectrums egna som använts i tidigare 
informationsmaterial och pressreleaser.  
 
 
Bild 3.Framsida 
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Bild 4.Mittuppslag 

 

Bild 5.Baksida 



Bild 6.”Karta” och verksamhetsbeskrivningar (i ovikt tillstånd) 
 
Eftersom prototypen följer riktlinjerna för klarspråk har jag tagit vissa beslut där 
läsligheten har fått gå före formen. Det tydligaste exemplet är det ojämna 
mellanrum som skapas mellan text och bild nedan. Rent formmässigt hade det 
varit att föredra marginaljusterad text, men då hade varken riktlinjerna för 
klarspråk eller teorin för god läslighet följts. Jag vill också förtydliga att bilden 
nedan endast är en exempelbild då någon karta över verksamhetens lokaler inte 
finns i dagsläget. Därför är också bildtexten längst till höger under ”kartan” enbart 
där för att påvisa vikten av att ha en bildtext som ett sätt att underlätta läsingången  
för läsaren. 
 
 

 
 
Se bilaga 5 för att se hela prototypen i ovikt tillstånd.  



Slutsatser och återkoppling 
 
Syftet med mitt arbete var förbättra och förtydliga texten till en folder med 
information om vad Expectrum är och vad de gör för en ny målgrupp, samt att ta 
reda på hur ett sådant material ska se ut baserat på svaren från mina 
frågeställningar. Expectrum själva var inte nöjda med sin befintliga folder och 
hade även fått klagomål från mottagare av den. 
 
Utifrån språklagen fick jag snabbt reda på att Expectrums informationsmaterial 
bör baseras på klarspråk eftersom de driver sin verksamhet på uppdrag av 
kommunen och dessutom är helt finansierade av Västerås Stad. Därmed blev 
också min andra frågeställning besvarad om vilka riktlinjer som skulle kunna 
påverka min bearbetning av Expectrums folder utifrån ett myndighetsperspektiv. 
 
När jag sedan genomfört min textanalys, jämfört Expectrum och andra 
verksamheters texter, samt bedrivit kvalitativa intervjuer blev det tydligt varför 
Expectrum mottagit kritik kring sitt befintliga material. Det framgick också på 
vilket sätt materialet gick emot riktlinjerna både ur ett myndighetsperspektiv och 
ur perspektivet riktlinjer för vad god informationsdesign innebär gällande 
läslighet, läsbarhet och läsvärde, vilket var min tredje och sista frågeställning.  
 
Efter utprovningen var det tydligt att målgruppen föredrog min bearbetade text 
baserad på teori och metod, trots att texten blev något längre. Den största 
skillnaden tyckte de flesta i utprovningsgruppen var att bearbetningen var mer 
konkret och informativ vilket upplevdes som inbjudande och lättläst.  
 
Målet var att skapa ett bra informationsmaterial som både gynnar Expectrum men 
som också uppfyller kriterierna från mina frågeställningar. Om målet uppfylls för 
Expectrums del kan bara framtiden utvisa beroende på om de väljer att använda 
mitt textmaterial eller ej, men en slutsats jag vågar dra är åtminstone att 
målgruppen föredrar textinnehållet i foldern som är framtagen utifrån svaren på 
mina frågeställningar. Gällande formen för prototypen var jag mer låst eftersom 
jag arbetat utifrån Expectrums grafiska profil. Men de element jag kunnat påverka 
har jag förankrat väl i teorin. Andra slutsatser som kan dras är att det inte är helt 
självklart hur myndigheter ska följa språklagen eftersom riktlinjerna går att tolka 
på olika sätt. Min tolkning grundas på tre års studier i informationsdesign, till 
exempel. Bilden på en av klarspråkets riktlinjer ”genomtänkt grafisk form”, är 
förstås färgad av dessa år. 
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Slutdiskussion 

Det talas mycket om att klarspråk inte är tillräckligt forskat på och det debatteras 
om hur de som arbetar med text inom myndigheter ska tolka språklagen. För mig 
handlar det egentligen bara om en enda sak. Vad är bäst för målgruppen – det vill 
säga medborgaren? Om det är lättläst eller klarspråk spelar för mig mindre roll. 
Här tror jag att myndigheterna själva har ett stort ansvar både för hur de 
informerar sina egna verksamheter och de verksamheter som bedrivs på deras 
uppdrag, så att de är medvetna om att även de berörs av språklagen. Det i sig är en 
förutsättning för att bra informationsmaterial ska kunna skapas. Tyvärr tror jag att 
myndigheterna har för dålig koll på vilka lagen egentligen berör. För att hårddra 
detta är det ett demokratiskt problem eftersom myndigheterna bestämmer vilken 
information som är viktigast för medborgaren när de väljer att inte ha viss 
information på klarspråk. 
 
De flesta som jobbar med information på myndigheter är nog väl medvetna om att 
rapporter och andra strikta myndighetstexter ska bearbetas till klarspråk. Men 
varför skulle dessa riktlinjer bara gälla sådana texter? Borde det inte gälla all 
information som är kopplade till myndigheter – även det som handlar om nya 
spännande verksamheter och satsningar som Expectrum eller Munktell Sciene 
Park? Varför skulle dessa uteslutas? 
 
Under min tid på högskolan har jag lärt mig att texter kan vara svåra av flera olika 
anledningar. Det är inte bara fackspråk och långord i rapporter som är svåra. Ett 
vanligt problem som försvårar läsningen är abstraktionsgraden i text vilken är ofta 
förekommande i mer ”säljande” information från events, mässor och 
upplevelseverksamheter. I Expectrums fall är det extra tydligt och bekräftades 
både vid mina kvalitativa intervjuer och vid min utprovning. Jag anser det är 
väldigt intressant att det verkar vara vilken typ av verksamhet som styr om 
klarspråk ska användas eller inte. 
 
Verksamheterna själva gör sitt bästa för att marknadsföra sin verksamhet och få 
människor att komma dit, vilket de bör göra eftersom det är medborgarna som 
finansierar och drar nytta av att de finns. Allt är gjort i gott syfte – det råder det 
knappast något tvivel om. Men eftersom verksamheterna är så konkurrensutsatta 
idag blir informationsmaterialen fyllda av så kallade ”buzzwords”/modeord som 
ligger rätt i tiden och drar mer åt reklamtext än någon annan stil.Min förhoppning 
är att jag genom mitt arbete visat på att det går att skapa ett informationsmaterial 
som är skrivet med klarspråk, håller riktlinjerna för god informationsdesign och 
samtidigt inger trovärdighet för både myndigheten bakom verksamheten och 
verksamheten i sig. 
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Vidare forskning 

Henrik Rahm & Claes Ohlsson belyser i sin del av rapporten (tidigare nämnd i 
teoridelen) ”Klarspråksarbete, myndigheter och mottagare” att klarspråk är 
grundat utifrån det välfärdssamhälle som växte fram under Sverige på 70 – och 
80-talet. Precis som Rahm & Ohlsson, anser jag att detta bör tas i beaktande inför 
framtidens klarspråksarbete. Dessutom står klarspråk fortfarande med ett ben 
utanför språkvetenskapen vilket jag anser vara synd. Kanske skulle riktlinjerna för 
klarspråk kunna revideras och förbättras med vidare forskning. 
 
Det skulle också vara intressant att se hur personer med lässvårigheter upplever 
mitt textuella gestaltningsförslag. Det hade kunnat ge större inblick till varför 
klarspråksarbetet är viktigt.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1, Expectrums originalfolder 

 
Framsida 
 
 
 

 
 
 
 
 



Uppslag 



Baksida 

 



Bilaga 2, Statistik över var målgrupperna rör sig 

 
Statistik från Expectrumsfacebooksida2013-04-04 

 

 

 

 

 



Statistik från Expectrums webbplats hämtad 2013-04-04

© 2013 Google

expectrum.s e -http://expec trum.s e

expectrum.s e  [STANDARD]

Öppna rapporten

Avancerade  s egment + Lägg  till widget De la E-pos t Exportera Ta bort övers iktAnpas s a övers ikt

Sidvisningar och Unika sidvisningar efter Sida

Sida Sidvis ningar Unika s idvis ningar

941 724

768 527

487 349

297 240

191 156

179 142

173 150

130 107

127 108

85 75

Besök och Sidor/besök efter Sökord

Sökord Bes ök Sidor/bes ök

expectrum 147 4,45

(not provided) 93 3,47

expectrum västerås 56 5,50

rework västerås 14 1,93

expektrum förstudie 5 1,40

expektrum 4 2,75

expectrum västerås anna sjödin 3 1,33

anna sjödin expectrum 2 5,00

exspectrum 2 7,00

http://expectrum.se/expectrum-i-skrapan/ 2 1,00

Unika besökare

Gen. längd på besöken och Sidor/besök

Besök och Sidor/besök efter Region

Regio n Bes ök Sidor/bes ök

Vastmanland County 741 3,21

Stockholm County 268 2,95

Vastra Gotaland County 59 2,76

Uppsala County 33 2,64

Dalarna County 16 4,25

Sodermanland County 15 5,73

Orebro County 14 2,86

Skane County 10 2,70

Ostergotland County 8 4,12

Jonkoping County 5 4,40

/

/nyheter/

/om/

/partners/

/kontakt/

/om/organisation/

/om/roster/

/om/vision/

/om/mission/

/om/historia/

 Unika besökare

februari 2013 mars 2013 april...

5050

100100

 Gen. längd på besöken  Sidor/besök

februari 2013 mars 2013 april...

00:05:0000:05:00

00:10:0000:10:00

66

1212

1 jan 2013 - 4 apr 2013Min ins trumentpanel



Bilaga 3, Klarspråkstestet –resultat/punktlistor 

 
Uppfyller KomTeks folder följande riktlinjer: 

 
• En lagom personlig ton. JA 
• Relevant innehåll. JA 
• Logisk disposition av texten. NEJ 
• Förklara allt som behöver förklaras. NEJ 
• Stryk sådant som inte behövs. NEJ 
• Skriv informativa rubriker. JA 
• Undvik långa och invecklade meningar. NEJ 
• Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. NEJ 
• Sammanfatta det viktigaste. (inget behov av sammanfattning) 

 
Uppfyller NTAs folder följande riktlinjer: 

 
• En lagom personlig ton. NEJ 
• Relevant innehåll. JA/NEJ (förutsätter viss förkunskap) 
• Logisk disposition av texten. JA 
• Förklara allt som behöver förklaras. JA/NEJ (förutsätter viss förkunskap) 
• Stryk sådant som inte behövs. NEJ 
• Skriv informativa rubriker. JA 
• Undvik långa och invecklade meningar. NEJ 
• Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. NEJ 
• Sammanfatta det viktigaste. (inget behov av sammanfattning) 
• Välj en genomtänkt grafisk formgivning. NEJ 

 

Uppfyller Munktell Science Parks presentationstext följande kriterier: 

 
• En lagom personlig ton. NEJ 
• Relevant innehåll. JA 
• Logisk disposition av texten. JA 
• Förklara allt som behöver förklaras. NEJ 
• Stryk sådant som inte behövs. NEJ 
• Skriv informativa rubriker. NEJ 
• Undvik långa och invecklade meningar. NEJ 
• Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. NEJ 
• Sammanfatta det viktigaste. (inget behov av sammanfattning) 
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• Välj en genomtänkt grafisk formgivning. JA 
 
 
 
 
Uppfyller Expectrums folder följande kriterier: 

 
• En lagom personlig ton. NEJ 
• Relevant innehåll. NEJ 
• Logisk disposition av texten. NEJ 
• Förklara allt som behöver förklaras. NEJ 
• Stryk sådant som inte behövs. (för kort text för att avgöra) 
• Skriv informativa rubriker. NEJ 
• Undvik långa och invecklade meningar. NEJ 
• Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. NEJ 
• Sammanfatta det viktigaste. (inget behov av sammanfattning) 
• Välj en genomtänkt grafisk formgivning. JA 

 



Bilaga 4, Utprovning – anteckningar från samtliga 

 
Utprovningsfrågor: 
Vilken text föredrar du och varför? 
Vilken text tycker du inger mest förtroende och varför? 
Vilken text upplever du har det personligaste tilltalet och varför? 
 
Utprovare 1. 25 år 
Utprovare 1 föredrog min text då denne fick en snabb igång i texten och en mer 
konkret bild av Expectrum än vad originaltexten gav. Därför fick också utprovare 
1 också större förtroende för min text. Första texten upplevdes av utprovaren som 
”mer säljig och abstrakt” och därmed också svårare att förstå. Eftersom min text 
var mer konkret beskrev sa utprovaren att den också kändes mer personlig – just 
eftersom att man förstod. 
 
Utprovare 2. 22 år 
Även utprovare 2 föredrog min text. Detta för att den upplevdes som mer konkret. 
Utprovaren beskrev originaltexten som ”mer säljig…som att den ville berätta hur 
himla bra dom är. Den andra kändes mer inbjudande och personlig – som att de 
ville att jag skulle komma dit”. Därför hade också utprovare 2 större förtroende 
för min text. 
 
Utprovare 3. 25 år 
Utprovare 3 föredrog min text på grund av att den upplevdes som mer lättläst. 
Detta trodde utprovaren berodde på att raderna var kortare trots att denne uttalat 
såg att de var lika långa som i originaltexten. Utprovaren trodde då att det kanske 
berodde på att min text hade rubriker, att det var därför den kändes som lättare att 
läsa. Störst förtroende och mest personligt tilltal tyckte utprovare 3 att min text 
ingav. 
 
Utprovare 4. 21 år  
Utprovare 4 föredrog Expectrums originaltext då denne person inte tyckte om 
rubriker eftersom ”man bara dras till rubrikerna istället för att fokusera på 
innehållet”. Utprovaren upplevde att det var mer känsla i originaltexten och 
sådana texter gick hem hos denne. Utprovaren ville hellre ha en text med mycket 
känsla än där det exakt står vad det handlar om. Störst förtroende och mest 
personligt tilltal tyckte utprovare 4 att originaltexten hade 
 
Utprovare 5. 22 år 
Utprovare 5 föredrog originaltexten överlag då denne upplevde att texten hade 
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bättre flyt och var skönare att läsa. Men när det kom till att inge förtroende 
föredrog utprovaren min text med anledning att den var mer informativ och på ett 
tydligare sätt beskrev verksamheten så ”man förstod vad det handlade om”.  
Utprovaren tyckte att originaltexten hade mer personlighet på grund av att den var 
”skönare” att läsa. 
 

Utprovare 6. 21 år 
Den sjätte utprovaren föredrog min text med kommentaren ”man förstår ju vad 
Expectrum är”. Av den anledningen tyckte utprovaren att min text även ingav 
störst förtroende och hade ett personligt tilltal. Utprovaren kände sig välkommen 
dit. Däremot tyckte utprovaren att det kanske var lite överflödigt att nämna att 
bussen och tåget går från centralstationen. 

 

 

 

 

 



Bilaga 5, Prototyp i ovikt tillstånd 

Foldern skrivs ut dubbelsidigt och viks. 
 
Framsida 



Baksida 

 
 


