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1

Inledning

Projektet Tillgänglig information startades för att undersöka tillgängligheten i
stadens information. Med tillgänglig menas tillgänglig för alla – även för
personer med lässvårigheter som kan uppleva hinder när de ska ta till sig
information från staden.
Projektet hade i huvudsak tre utgångspunkter:
•

•

•

att genomföra aktiviteter enligt stadens handslag med organisationer för
funktionsrättsfrågor på de punkter som handlar om tillgänglig
information.
att säkerställa att vi som myndighet följer lagen och då framförallt
språklagen från 2009 och diskrimineringslagstiftningen i vår
kommunikation.
att arbeta enligt kommunfullmäktiges mål att Sundbybergs stad ska ha
ett gott bemötande och en god tillgänglighet.

Utifrån detta formulerades tre frågor som projektet skulle ge svar på:
•
•
•

Hur når staden invånare med lässvårigheter med samhällsinformation?
Vilka kanaler fungerar bäst?
Hur utformar vi information så den går att ta till sig även om man har svårt
för att läsa?
Och hur förhåller sig behoven hos personer med lässvårigheter till behoven
hos personer utan lässvårigheter?

Projektets inriktning var att testa information på invånare med lässvårigheter,
både för att föra en dialog om vilka behov som finns och ta reda på hur stadens
information bör utvecklas för att möta dessa behov.
Projektet har drivits av två medarbetare vid stadsledningskontoret i
Sundbybergs stad från avdelningarna kommunikation och ekonomi och
kvalitetsutveckling (som kallas ”projektledarna” i det här dokumentet).
Projektet har drivits inom ramen för ordinarie tjänster och arbetstid.

1.1

Behovet av tillgänglig information

Enligt PIAAC 1, en studie om vuxnas färdigheter från 2010-2012, har 13
procent av alla vuxna svenskar stora lässvårigheter. Studien visar också att 58
procent av alla vuxna svenskar har goda läsfärdigheter (nivå 3 och över), men
42 procent når inte upp till denna nivå. Detta behöver staden förhålla sig till
när samhällsinformation till invånare ska tas fram.

1 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/den-internationellaundersokningen-av-vuxnas-fardigheter/pong/statistiknyhet/piaac--den-internationella-undersokningen-av-vuxnas-fardigheter/
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1.2

Vanliga metoder för att informera tillgängligt

Det finns viss vägledning för myndigheter som vill kommunicera tillgängligt
och säkerställa att personer med lässvårigheter kan ta till sig information.
En metod som ofta används för att göra information tillgänglig inom
kommuner och statliga myndigheter är att skriva klarspråk. Med det menas
att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Kunskap om och erfarenheter av
klarspråk samlas in via Institutet för språk och folkminnen 2 och bygger på en
rad principer, till exempel att skriva informativa rubriker och använda enkla
ord.
De råd som ges för den som vill skriva klarspråk leder ofta till att läsaren
upplever texten som tydligare, men flera av råden som brukar ges skulle
behöva prövas genom forskning. Detta konstateras bland annat i Åsa
Wengelins artikel Mot en evidensbaserad språkvård? En kritisk granskning
av några svenska klarspråksråd i ljuset av forskning om läsbarhet och
språkbearbetning från 2015.
Lättläst text är en annan vanlig metod för att kommunicera tillgängligt.
Arbetet med lättläst samordnas av Myndigheten för tillgängliga medier
(MTM). Enligt MTM ska lättlästa texter bland annat ha tydliga samband och
inte kräva stora förkunskaper, använda vardagliga ord och korta rader och ha
ett samspel mellan text och bild.
Det finns också och en lag kring tillgänglig webb (webbdirektivet) som börjar
gälla 2020 för Sundbybergs webbplatser. Den innehåller regler både för teknik
och innehåll. Även webbriktlinjer.se har avsnitt om text.
Oavsett metod eller regelsamling brukar det främsta rådet vara att utgå ifrån
mottagaren för den som vill skriva begripligt.
Utgångspunkten för projektet var därför att utgå ifrån de råd och metoder som
finns och att lyssna på målgruppen, för att därefter kunna avgöra vilka råd som
får störst effekt på tillgängligheten.

1.3

Projektet Begriplig text undersökte tillgängliga texter

I september 2016 påbörjade ett antal organisationer ett större
samarbetsprojekt, Begriplig text, med syftet att samla in kunskap om hur man
bättre når personer med lässvårigheter. Bakom projektet stod
Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- & Aspergerförbundet och FUB Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Projektet
samarbetade även med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och
Språkrådet.

2

https://www.isof.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak.html
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Projektledarna för Tillgänglig information har följt Begriplig text nära genom
att bland annat besöka projektets seminariedagar och nätverka med
projektmedlemmar. I juni 2019 presenterade Begriplig text bland annat 19
punkter för mer tillgängliga texter (se bilaga 3).

1.4

Genomföra aktiviteter enligt handslaget med
funktionsrättsorganisationer

Handslaget mellan staden och organisationer för personer med
funktionsnedsättning är en överenskommelse mellan staden och ideella
organisationer om att utveckla Sundbyberg så det blir en stad för alla. Arbetet
utifrån handslaget ska bland annat leda till ett samhälle utan hinder för
delaktighet.
I stadens handslag är kommunikation ett prioriterat utvecklingsområde. Där
står: ”Tillgänglig information och möjligheter för kommunikation och dialog är
avgörande för att kunna delta i demokratin och i samhällslivet. Det är också
viktiga trygghetsfaktorer. Ambitionen är att: […] Kommunicera tillgängligt.
Det kan till exempel handla om punktskrift, teckenspråk och klarspråk”
Projektet Tillgänglig information är en del i stadens arbete att förbättra
tillgängligheten i informationen och uppfylla stadens del av
överenskommelsen.

1.5

Säkerställa att vi följer lagen

Sundbybergs stad har redan ett uppdrag som myndighet att jobba med
tillgänglig information på grund av språklagen och
diskrimineringslagstiftningen.
I Språklagen, som kom 2009, står det bland annat att ”Språket i offentlig
verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (paragraf 11). Det betyder
att staden behöver säkerställa att det vi skriver och säger är begripligt för den
som ska förstå informationen.
Projektet ligger också i linje med insatser som nämns i proposition
2013/2014:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, för
att undvika att diskriminering sker på grund av bristande tillgänglighet (en ny
diskrimineringsgrund sedan 1 januari 2015). Diskrimineringslagen uttrycker
att åtgärder ska vidtas för att en person med funktionsnedsättning ska få en
jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Enligt
Myndigheten för delaktighet är tillgängliga myndigheter en förutsättning för
delaktighet och jämlikhet. För att inte diskriminera personer med
lässvårigheter behöver vi alltså sträva efter att göra information tillgänglig för
alla invånare oavsett funktionsförmåga.
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1.6

Arbeta enligt kommunfullmäktiges mål

Projektet knyter an till kommunfullmäktiges prioriterade mål att stärka
organisationens bemötande och tillgänglighet, med utgångspunkt i
Sundbybergs vision 2030. Lärdomarna från detta projekt kan bidra till att
stärka organisationens kommunikativa förmåga.

1.7

Avgränsningar
Information – inte kommunikation

Projekt fick namnet ”Tillgänglig information” eftersom det endast har varit
den information staden sänder ut som undersökts, inte kommunikationen
mellan staden och invånarna.

Avgränsning av vilken typ av information som ska undersökas
Den information projektet valde att testa rörde kommunal service och
samhällsinformation. Materialet innehöll bland annat information om
störningar, stadsplanering och information om en av stadens mest besökta
verksamheter (simhallen). I undersökningen ingick inte pr-insatser eller
marknadsföring.

Avgränsning av undersökningens målgrupp
I fokusgrupperna ingick personer som kan uppleva hinder i att förstå och ta till
sig stadens nuvarande information. Tre grupper ringades in:
•
•
•

personer med kognitiva funktionsnedsättningar som autism, adhd och
lindrig intellektuell funktionsnedsättning,
personer med synnedsättning och
äldre.

Utgångspunkten var också att deltagare till fokusgrupper skulle finnas i
Sundbyberg och gå att rekrytera genom stadens verksamheter eller via ideella
organisationer i staden. Det skulle också röra sig om de största grupperna med
lässvårigheter bland stadens invånare. Till exempel ingick inte personer med
teckenspråk som förstaspråk, eftersom de utgör en mycket liten andel av
invånarantalet.
En annan avgränsning för undersökningen var att de personer som ingick i
undersökningen skulle leva ett självständigt liv (och själva ta till sig
samhällsinformation). De personer som behöver stöd av en god man eller
liknande oavsett hur tillgänglig informationen är ingick inte i undersökningen.
Undersökningen har inte haft något uttalat barnperspektiv, eftersom den i
första hand riktat sig till personer över 18 år.
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Målgruppen med ”svag svenska” (exempelvis nyanlända) ingick inte,
framförallt för att det är fler faktorer än läsförmåga som kan påverka
läsförståelsen, till exempel kunskap om hur samhället fungerar. Detta är dock
ett område som bör utforskas i en egen undersökning.
Att äldre ingick var främst med tanke på tillgängliga kanaler, eftersom äldre är
en grupp som delvis står utanför den digitala världen. När projektet startade
(2017) använde cirka hälften av alla personer över 75 år i Sverige internet
(enligt rapporten Svenskarna och internet från Internetstiftelsen Iis 3). Med
ålder kan också kognitiva nedsättningar förekomma, till exempel att minnet
sviktar och att koncentrationsförmågan försämras.

1.8

Syfte

Syftet med projektet var att undersöka hur tillgänglig den information staden
erbjuder är idag, både avseende format och kanal (hur den är utformad och
hur den når mottagaren). Syftet var också att öka tillgängligheten i stadens
information genom att samla in kunskap och ge medarbetare i staden bättre
förutsättningar för att kommunicera tillgängligt.

1.9

Mål

Projektets huvudsakliga mål har varit att ta reda på hur tillgänglig stadens
information är idag. Målet har också varit att pröva befintliga råd och riktlinjer
om texter och information och eventuellt ändra dem för att öka
tillgängligheten.
Tillgängligheten har undersökts utifrån ett helhetsperspektiv, där
utgångspunkten var att för att invånarna ska kunna tillgodogöra sig
information behöver de både
1. hitta den/få reda på den och
2. förstå den.
Målet var därför att både få en bild av genom vilka kanaler staden bäst når ut
med samhällsinformation till personer med lässvårigheter – information som
är viktig för att invånare ska kunna ta vara på sina rättigheter, påverka stadens
utveckling och undvika hinder i vardagen.
Målet var också att undersöka behoven av tillgängliga format och ta reda på
vilka format som är bäst för att målgruppen ska kunna ta till sig och förstå
informationen. Utgångspunkten har varit det vi erbjuder idag och vad vi skulle
kunna lägga till och/eller gå över till utifrån våra resurser.
I takt med att staden bygger upp kunskap om tillgänglig information kan vi
uppfylla vår del av handslaget med funktionsrättsorganisationer och i större
3

https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-internet-2017/
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utsträckning arbeta enligt språklagen och diskrimineringslagen.
Rekommendationerna till medarbetarna kan också på sikt utveckla
medarbetarnas kompetens att kommunicera tillgängligt och på så sätt stärka
deras kommunikativa förmåga.
För att kunna uppfylla detta sattes följande delmål upp för projektet:
•
•
•

att hålla ett slutseminarium där resultaten presenteras,
att lägga fram en slutrapport samt
ta fram rekommendationer för tillgänglig information.

1.10 Metod
I projektet har information samlats in via fokusgrupper, djupintervjuer och en
enkät, samt via nätverkande och omvärldsbevakning.
Den huvudsakliga metoden har varit att hålla fokusgrupper med personer
med nedsatt läsförmåga. Totalt tre fokusgrupper deltog i projektet. Dessutom
gjordes två djupintervjuer.
Resultaten från fokusgrupperna har sedan validerats genom en webbaserad
enkät till stadens invånare. Detta för att undersöka om det som personer med
nedsatt läsförmåga behöver även är något som andra läsare gynnas av.
Metoderna beskrivs mer utförligt i bilaga 1 och 2.

10

Tillgänglig information

2

Resultat

2.1

Resultat från fokusgrupperna

Av de grupper med lässvårigheter som identifierades i avgränsningarna
(avsnitt 1.7) har alla utom personer med synnedsättning ingått i fokusgrupper.
Personer med synnedsättning har i stället djupintervjuats. Alla grupper som
ringats in i projektet har därmed fått komma till tals. Resultatet presenteras
mer utförligt i bilaga 1.

Kanaler
När staden behöver nå ut med information om oförutsedda händelser (ur
fokusgruppernas perspektiv) föredrar testpersonerna i mycket stor
utsträckning ”analoga” kanaler.
Ett av de scenarion som fokusgrupperna fick ta ställning till var ett vägarbete
som utgör hinder i gatumiljön. Där föredrar samtliga att få information hem
genom ett brev eller en lapp i brevlådan. ”Det visar att något är viktigt” och
”det är svårt att missa” var fördelar som lyftes fram.
Att mötas av information på plats, via exempelvis en skylt, föredrog ungefär
hälften. Andra sätt att bli uppmärksammad på var via affischer i huset där
man bor eller via annons i lokaltidningen.
Vid förändringar i livsmiljön, till exempel av en park i närområdet, var
information via lokaltidningen och informationsmöte kanaler som de flesta
föredrog. Ett informationsmöte uppmuntrar till dialog och ger i sig möjlighet
till anpassad information genom att man kan ställa frågor, men det är något
oklart vilka förutsättningar som krävs för att deltagarna ska vilja komma. För
gruppen äldre var det viktigt att frågan engagerar och att mötet hålls nära
geografiskt.
Ingen av fokusgrupperna har uppgett att de använder webbplatsen
sundbyberg.se i dessa lägen. Endast en person som djupintervjuats nämnde
den kanalen. De har inte heller nämnt sociala medier.

Format
Grupperna fick testa information om Sundbybergs simhall i fyra olika format:
•

En text på klarspråk (lite längre)

•

En text på lättläst svenska (kortare text, enklare ord, kortare rader)

•

En text på lättläst svenska med illustrationer

•

En film

Alla grupper föredrog att få information på lättläst svenska – av olika
anledningar. De äldre tog sig igenom en längre text utan problem, men tyckte
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det räckte med informationen i den lättlästa texten. För gruppen med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar var lättläst text ett måste för att de
överhuvudtaget skulle vilja ta upp och läsa den. Personerna med
synnedsättning tyckte det var lättare att läsa de kortare raderna i den lättlästa
texten. Eftersom de använde olika hjälpmedel för att förstora upp texten fick
de bättre överblick och tyckte att texten blev mindre ansträngande att ta in.
Tre av grupperna fick testa formatet lättläst med illustrationer/bilder.
För flera av dem bidrog bilderna till ökad förståelse och orientering i texten,
särskilt för testpersoner med dyslexi och intellektuella funktionsnedsättningar.
Av de testpersoner som inte behövde bilder för förståelsen tyckte de flesta att
de inte störde läsningen. För att bilderna ska göra nytta måste de vara tydliga,
och det fanns olika uppfattningar om vad som är tydligt, till exempel om foto
eller illustration var bäst och hur detaljerad en illustration bör vara.
Flera grupper rankade även formatet film högt (tvåa efter lättläst). Personer
med synnedsättning kan till exempel använda film för att förbereda sig inför
ett besök på en ny plats. De uppskattade även den mänskliga berättarrösten
(till skillnad från syntetiskt tal). Andra personer tyckte att den skapade
trygghet inför besöket i simhallen. För personer med
koncentrationssvårigheter, på grund av exempelvis adhd, är det dock viktigt
att filmen inte är för lång. Filmen i testet var tre minuter, men detta upplevdes
för långt av den gruppen. De ville också kunna välja att se enbart delar de var
intresserade av och skippa resten genom tydliga navigering eller separata
klipp.
Formatet klarspråk hamnade i botten för alla testgrupper. Även om vissa
personer tog sig igenom den var det flera som inte skulle ha läst den om de inte
varit tvungna på grund av testsituationen.

2.2

Resultat från enkäten

Enkäten bekräftade till stor del resultaten från fokusgrupperna, med vissa
undantag. Det var totalt 59 personer som besvarade enkäten. Av dem bodde 49
i Sundbyberg och 10 i andra kommuner. Cirka 60 procent av dem var under 50
år och 40 procent över 50 år. De som besvarat enkäten har själva fått
uppskatta sin läsförmåga och de flesta tycker det är lätt att läsa
informationstexter. Hela resultatet från enkäten presenteras i bilaga 2.

Kanaler
Även de som svarat på enkäten föredrar skyltar och brev för att få information
vid för dem oförutsedda händelser som vägarbeten. Däremot kan de även
tänka sig information via digitala kanaler som Facebook, SMS och
sundbyberg.se
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Tabell 2: Resultat över på vilket eller vilka sätt personer föredrar att få information
om ett vägarbete och en avstängning av vägen utanför sitt hem.

Antal

Annat sätt ...
Taltidningen Trumpeten
Genom att ringa kommunen och få
information
Annons i en lokaltidning (på nätet)
Via Instagram
Annons i en lokaltidning (papperstidning)
Via e-post (personligt meddelande eller
nyhetsbrev)
En affisch nära din bostad
Stadens webbplats www.sundbyberg.se
SMS till din mobil
Via Facebook
Brev hem till dig
Skyltar där vägarbetet ska göras

0

10

20

30

40

50

60

De som svarade på enkäten fick också frågan om hur de vill ha information om
sådant de själva söker efter (till exempel information om äldreboende eller
förskola). Där hamnade stadens webbplats sundbyberg.se i topp, följt av
kommunikation via e-post och Facebook eller andra sociala medier.

Format
De personer som svarat på enkäten har själva uppgett att de har relativt lätt för
att läsa och ta till sig information, men en stor del av dem föredrar flera av de
anpassningar som bör göras för grupper med nedsatt läsförmåga, enligt
fokusgrupperna och Begriplig text (se punkt 2.3)
När de som svarade på enkäten fick välja mellan två exempeltexter föredrog 9
av 10:
•

text med rubriker framför text utan rubriker.

•

blankrader vid nytt stycke (luft mellan stycken) i stället för indrag (luft i
början av raden) och

•

punktlista jämfört med löpande text vid uppräkningar.
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Av dem som svarade på enkäten föredrog också 71 procent en lättläst text med
mindre information och enklare ord framför originaltexten på klarspråk (se
exempel 5 i bilaga 2).
Jämfört med fokusgrupperna var det färre som föredrog kortare radlängd som
förekommer i lättläst text. 26 personer tyckte kortare rader var bättre, medan
33 personer ville ha längre radlängd.

2.3

Projektbudget

I projektbeställningen beräknades projekt Tillgänglig information ta fyra
månader och omfatta motsvarande cirka sextio procents tjänst, fördelat på två
personer. Projektet hade en budget på 45 300 kronor.
Endast en liten del av budgeten har använts. Projektledarna har själva tagit
fram allt testmaterial i stället för att köpa den tjänsten, främst på grund av att
enbart testa format och innehåll som staden faktiskt kan producera utan
orimliga insatser eller kostnader.
Projektmedel som har använts har använts till fika vid fokusgrupper, att hyra
in en fokusgrupp med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på grund av
stora svårigheter att rekrytera testpersoner samt inköp av två Ipads för att
kunna genomföra enkäten.
Projektet har tagit längre tid än planerat, bland annat på grund av att andra
uppgifter har behövt prioriterats och att ett projektledarbyte gjordes mitt i
projektet. Detta var risker som togs upp i projektplanen. De har i viss mån
gjort att det gått åt mer tid än angivet till projektet, eftersom en utdragen
process leder till mer ”ställtid”, men har inte påverkat kvaliteten.

14

Tillgänglig information

3

Slutsatser och rekommendationer

Resultatet från fokusgrupperna och enkätundersökningen tyder på att
•

personer med lässvårigheter behöver anpassad information och
föredrar vissa kanaler framför andra

och att
•

personer utan lässvårigheter till viss del gynnas av de
anpassningarna.

För Sundbybergs stad innebär det att samhällsinformation behöver anpassas
för att fungera för alla invånare. Det gäller när ”allmänheten” är den tänkta
målgruppen.

3.1

Så behöver stadens information anpassas

Stadens invånare föredrar kortare texter än vad vi vanligtvis skriver, det
visar resultaten från både fokusgrupperna och enkäten. När fokusgrupperna
och de som svarade på enkäten fick välja mellan två texter valde en majoritet
det kortare alternativet (exempel 2 nedan).

Exempel 1:

Var rädd om dina värdesaker
I simhallens reception finns små skåp där du kan låsa in värdefulla saker,
till exempel bilnycklar eller din mobil, som inte bör förvaras i
omklädningsrummet. För att låsa dessa värdeskåp behöver du en
tiokrona. Vid bassängerna finns fler värdeskåp där du i stället använder
ett eget hänglås.
I omklädningsrummen finns större skåp där du kan förvara dina kläder.
För att låsa de skåpen behöver du ett eget hänglås. Hänglås finns att
köpa i receptionen.
Exempel 2:

Var rädd om dina värdesaker
Om du har värdefulla saker med dig kan du låsa in dem i skåp vid entrén
eller vid bassängerna.
Då behöver du ett extra hänglås eller en tiokrona.
Lås in dina kläder i något av skåpen i omklädningsrummet. Ta med eget
hänglås eller köp ett i receptionen.
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Även resultat från Begriplig text visar att det första intrycket spelar roll för
viljan och lusten att läsa en text och att texter som är korta och luftiga möter
mindre motstånd. Stadens texter (och myndighetstexter i allmänhet) ligger
redan dåligt till motivationsmässigt på grund av att det är information man
måste läsa, inte vill läsa.
Text skriven på klarspråk är vanligtvis för omfattande för en läsare med
lässvårigheter. Om staden ska kunna öka tillgängligheten i informationen
behöver vi i stället skriva lättläst, med bara det viktigaste kvar i texten utifrån
vad läsaren behöver veta om viktiga samhällsfunktioner.
Det finns flera grepp som kan underlätta läsningen:
•

Tydliga rubriker som beskriver innehållet i texten – både huvudrubrik på
sidan och mellanrubriker.

•

Punktlistor när texten radar upp information

•

Mellanrum/blankrader mellan stycken.

Webbplatsen sundbyberg.se kan vara huvudkanal för information om
tjänster som invånare vet att de behöver leta efter, men fungerar inte i alla
situationer. När invånare inte vet att de måste ta reda på något (oförutsett)
behöver staden använda en annan kanal för att uppmärksamma dem. Det
gäller till exempel vid förändringar i närmiljön eller nya tjänster och regler.
Där föredrar personer med lässvårigheter analoga kanaler framför digitala, till
exempel brev, affischer, annonser och skyltar.
Alla invånare kan inte läsa text, utan behöver alternativa format. De format
vi erbjuder idag är uppläst text via vår webbplats, taltidningen Trumpeten och
i viss mån filmer. Vi kan också informera via telefon och personliga möten.
Resultatet från fokusgrupperna och djupintervjuerna visar att film är något
flera målgrupper skulle vara hjälpta av. Det gäller både personer med
synnedsättning och vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Bilder var också till hjälp för vissa testpersoner, men där behöver vi
undersöka vidare vilken typ av bilder som fungerar bäst, utöver foton.
Uppläst text undvek flera personer på grund av att den syntetiska rösten
upplevdes som jobbig att lyssna på. Det är dock få personer i grupperna som
testat den och ingen av dem var blind, så resultatet är därför osäkert.

3.2

Fokusgrupper som metod

Att hålla fokusgrupper ger eget lärande som är oerhört värdefullt.
Erfarenheten från projektet är att fokusgrupper ger en djupare förståelse för
läsarens behov och inbjuder till lyssnande. Fokusgrupper är också ett effektivt
sätt att ta reda på fakta och åsikter med relativt enkla medel. Metoden kan
gärna användas mer.
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3.3

Rekommendationer från begriplig text

I maj 2019 presenterade Projektet Begriplig text en rapport om hur personer
med lässvårigheter prioriterar 19 viktiga faktorer för läsbarhet 4. I rapporten
beskrevs 19 parametrar för mer begripliga texter. I topp tre finns samma råd
som ges ovan, vilket ytterligare understryker att de är viktiga för
tillgängligheten.
Enligt Begriplig text finns det viss samsyn mellan olika grupper av personer
med lässvårigheter, men ingen konsensus. I rapporten går det till exempel att
se att personer med adhd har rangordnat parametrar för begriplighet på ett
annat sätt än personer med dyslexi.
En av de viktigaste lärdomarna från tester med deltagarna i projektet är att
textens utformning har stor betydelse. ”En text som ser tung och krånglig
väljer deltagarna snabbt bort. En strukturerad och luftig text är lättare att
börja läsa. Det spelar ingen roll att innehåller i stort sett är det samma5.”
I rapporten betonas också behovet av alternativa format för personer med
lässvårigheter:
”En generell slutsats är att det är en blandning av hur en text är formulerad
och hur den är utformad som avgör begripligheten. Denna slutsats stöds också
av de diskussioner vi haft i gruppen. Personer som kan ha svårt att hantera
text, oavsett formulering och utformning uppskattar också möjligheten att
lyssna på texten eller att istället kunna titta på en film. Resultatet ger stöd för
att det är viktigt att erbjuda olika sätt att ta del av samma sak.”
Läs mer om de 19 faktorerna för läsbarhet i bilaga 3

4
5

Allt material från projekt Begriplig text: https://www.begripligtext.se/vara-resultat
https://www.begripligtext.se/vad-gor-text-begriplig
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Bilaga 1: Sammanställning av resultat från
fokusgrupper i projekt Tillgänglig information
Fokusgrupperna hölls för att ta reda på och testa hur tillgänglig stadens
information är ur två aspekter: Hur går det för våra invånare att
•
•

hitta den/få reda på den (kanaler) och
förstå den (format).

Totalt genomfördes tre fokusgrupper vid fem olika tillfällen. Även två
djupintervjuer gjordes, eftersom det inte gick att få tag i tillräckligt många
deltagare med synnedsättning för att hålla en fjärde fokusgrupp. Deltagarna
hade liknande diagnoser eller lässvårigheter inom gruppen.

Så gick fokusgrupperna till
Grundutförandet för fokusgrupperna var två tillfällen, cirka 2-3 timmar per
tillfälle och användes vid första fokusgruppen (Hermes, se beskrivning senare i
texten). Första tillfället handlade om kanaler och det andra om format. De
efterföljande fokusgruppstillfällena anpassades efter gruppernas
förutsättningar.

Test av kanaler
Vid de fokusgruppstillfällen som handlade om kanaler började
fokusgruppsledarna med att presentera en händelse/ett fall. Sedan fick
deltagarna i tur och ordning ge förslag genom spontan erinran på hur de skulle
vilja få information om just den händelsen. Fokusgruppsledarna kom endast
med förslag när gruppen kört fast. Därefter rangordnade gruppmedlemmarna
förslagen så vi fick en viktning av dem. De gav 3 poäng till det bästa sättet att
få information på, 2 till näst bästa och 1 till tredje bästa.
Dessa händelser/fall var med i projektets test av kanaler:
1. Tänk dig att vägen utanför dig ska stängas av i en månad på grund av ett
vägarbete. Avstängningen börjar om två veckor. Hur skulle du vilja få
information om det?
2. Tänk dig att du ska ta ett glas vatten. Du öppnar eller vrider på kranen, men
det kommer inget vatten. Hur försöker du ta reda på vad som har hänt?
3. Det finns planer på att parken som finns i närheten av där du bor, och som
du tycker om att vara i, ska göras om. Kanske kan den till och med tas bort om
tillräckligt många tycker att det är en bra idé. De som planerar vill informera
dig om vad som händer, och berätta hur du kan påverka vad som ska hända
med parken. Hur vill du helst få information om att det finns planer med
parken och hur du kan tycka till?
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Test av format
När fokusgrupperna testade format fick deltagarna läsa tre olika texter och se
på en film. Alla texter handlade om simhallen i Sundbyberg och hade samma
urval av information.
•
•
•
•

Den första texten var skriven på klarspråk (lite längre).
Den andra var skriven på lättläst svenska med färre, enklare ord och
kortare rader.
Den tredje texten hade illustrationer som kompletterade innehållet på
lättläst svenska.
Det fjärde formatet var en kort film som projektet spelat in om att besöka
simhallen.

Deltagarna fick gå igenom ett format i taget genom att läsa på papper. För den
som ville gick det att få texten uppläst på en surfplatta. Filmen visades på
storbildsskärm. Därefter hade gruppen en diskussion om fördelar och
nackdelar med just det formatet. Till sist fick de rangordna formaten på
samma sätt som kanalerna och betygssätta med 1–3 poäng.
Se exempeltexterna på sundbyberg.se (och bilderna nedan, något beskurna):
Klarspråk: https://www.sundbyberg.se/4.2406878e16020fed2253b98d.html
Lättläst: https://www.sundbyberg.se/4.2406878e16020fed2253b973.html
Lättläst med illustrationer:
https://www.sundbyberg.se/4.2406878e16020fed2253b9ac.html
Film på Youtube: https://youtu.be/eHHguNhfYwg
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Beskrivning av fokusgrupperna
Hermes
Hermes är namnet på en daglig verksamhet i stadshuset där deltagarna jobbar
med posthantering, kopiering och andra vaktmästartjänster. Deltagarna har
diagnoser som asperger/autism, intellektuell funktionsnedsättning och
dyslexi. Att delta i fokusgruppen var frivilligt. Vid första tillfället deltog fyra
personer från Hermes plus två personer från Arbetssupporten i staden. Vid
andra tillfället deltog endast tre personer från Hermes. Alla deltagare var i
arbetsför ålder, från cirka 20 till 40 år.

Trygghetsboende
Här bor äldre i egna lägenheter med tillgång till gemensamma ytor och
trygghetsvärd. De har även kontakt med stadens träffpunkter. På
trygghetsboendet har de äldre gemensamt eftermiddagsfika dit projektledarna
fick komma och låna en timme vid tre tillfällen (informationstillfälle plus de
två fokusgruppstillfällena). De boende behövde inte anmäla sig och det var
tydligt att det var frivilligt att delta. Deltagarantalet skiljde sig åt vid de två
tillfällena, med en halvering från tillfälle ett till två. En förklaring från de som
deltog var att de andra tyckte att de redan sagt sitt. Alla deltagare var runt 80
år.

NPF
Fokusgruppen med fem personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar hyrdes in via Begripsam (det gick inte att rekrytera
denna grupp via stadens egna kontakter trots upprepade försök). Samtliga
deltagare bodde i Stockholmsområdet. Deltagarna i gruppen hade adhd,
epilepsi, asperger/autism, lindrig intellektuell funktionsnedsättning och
dyslexi. Deltagarna fick testa allt material vid samma tillfälle. Totalt varade
fokusgruppen i tre timmar. Fyra av deltagarna var i 30-årsåldern, en var drygt
60.

Synnedsättning
Det gick inte att få ihop tillräckligt många deltagare för en fokusgrupp, men
projektledarna fick kontakt med tre personer som kunde ställa upp på en
djupintervju. De träffade en person enskilt och två andra personer vid ett
annat tillfälle under en dryg timme vardera. Samtliga tre personer har kraftigt
nedsatt syn och använder olika hjälpmedel i vardagen. En är yrkesarbetande
och i 40-årsåldern, de andra två pensionärer och runt 70 år.
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Test: Kanaler
Fokusgrupp:

1. Hermes

2. Trygghetsboende 3. NPF

4. Synnedsättning

Antal deltagare
i
fokusgrupp/dju
pintervju

6

8 (9 efter ca 20
min)

1 + 2 (två
intervjutillfällen)

Resultat:
Händelse 1:
information
om vägarbete

5

Vill helst ha information på detta sätt (topp 3):
1. Brev
2. Lapp i
brevlådan
3. Skyltar

1. Lapp i brevlåda
2. Affisch i entrén
3. Anslag i hissen

1. Brev hem i
1. Lapp i brevlåda
brevlådan
2. Lapp i porten
2. Informationsbrev 3. Skyltar
3. E-post
3. Annons i
lokaltidning
(samma poäng som
e-post)

Händelse 2:
1. Ringa
information vid hyresvärden
vattenläcka
2. Lokala
nyheter (TV)
3. Ringa en vän

(ej testat)

(ej testat)

1. Ringa på hos
granne
2. Ringa
hyresvärden
3. Radio/Tv

Händelse 3:
1. Anslagstavla
information vid i hus
stadsplanering 1. Informationsmöte
3. Brev

1. Lapp i brevlådan

1. Annons i
lokaltidningen
2. Informationsbrev med
enkät
3. Skylt vid platsen +
QR- kod

1. Annons i
lokaltidningen
2. Lapp i porten
3. Kommunens
hemsida

2. Informationsmöte (nära)
3. Vi i Sundbyberg

Kommentarer till testet av kanaler
Hermes (daglig verksamhet)
Händelse 1:
Brev visar att det är något viktigt och är svårt att missa. Om brevet har
Sundbybergs stads logga på förstår man att det är viktigt och öppnar.
Lapp i brevlådan är lite samma som brev. Skillnaden är att man inte behöver
öppna brevet, vilket kan vara bra.
Skyltar vid vägarbetet tyckte de var bra, men kommenterade inget i övrigt.
Händelse 2:
Ringer hyresvärden (i denna grupp = Förvaltaren) för att få reda på vad som
har hänt.
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Med lokala nyheter menas Svt. Tre till fyra av deltagarna säger att de även
slår på radion när de vill veta vad som hänt.
Man kan också ringa någon annan och fråga om de har vatten.
Om man söker information hos staden är det antingen på webben
(sundbyberg.se) eller genom att kontakta någon (personligen, på plats vid
större händelse).
Händelse 3:
Informationsmöte och anslagstavla i mitt hus fick lika många poäng.
Alla föredrar inte anslagstavlan. I gruppen finns både personer som ser en lapp
och läser den och andra som ignorerar anslagstavlan. Ofta kommer
informationen ändå först som brev. Det kan finnas mycket information som
upplevs som oviktig på anslagstavlan.
Informationsmötet inbjuder till dialog, men det är oklart om de skulle ta sig
till stadshuset för ett sådant möte.
Brev signalerar att något är viktigt.

Trygghetsboende
Händelse 1:
Lapp i brevlådan ”Några går inte ut varje dag, och då kan det vara bra med en
lapp” (till skillnad från affischer som också rankades högt). Man läser först,
sorterar sen.
Affisch i entrén (anslagstavla finns) ”Man får en vana av att titta där”. Det
räcker egentligen med att en på boendet sett lappen, eftersom de ses och fikar
varje dag brukar de berätta för varandra. En lapp kan också sitta i korridoren
innanför korridorsdörren. ”Så behöver man inte gå tillbaka så långt om man
inte minns.”
Anslag i hissen var en variant på affisch i entrén.
Endast en person har egen dator. Om information läggs på sundbyberg.se ” då
måste man ju själv gå in och kolla varje dag”.
(Händelse 2 utgick av tidsskäl)
Händelse 3:
Lapp i brevlådan hamnar högt i rankningen även här. Gruppen menar att det
är liten risk att informationen försvinner i mängden, men ”Man måste känna
sig berörd. Man läser det OM det känns viktigt”.
Om man bjuder in till informationsmöte behöver det vara nära. ”Beror på
var det hålls. Inte om det hålls inne i Centrala Sundbyberg, dit tar man sig inte
för en sån här sak. Man skulle kunna använda träffpunkten i Hallonbergen
mer.” och ”Det var bra när man var i Hallonbergens centrum med Parklek.”
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Lokaltidningen Vi i Sundbyberg (nu Sundbyberg Direkt) är mer populär i
gruppen än Mitt i Sundbyberg på grund av sin tydligare lokala prägel. Gruppen
är inte så intresserade av vad som händer i Solna eller Stockholm i övrigt.
Artiklar i lokalpressen når gruppen, det är mer tveksamt med annonser.
Flera nämner att Förvaltarens kundtidning ”Mina kvarter” varit en mycket bra
informationskälla för den här typen av händelser.
Det råder delade meningar i gruppen om vad man berörs av. ”När kommer det
att hända? Om det ska hända om två år så skiter vi i det.” ”Känner mig för
gammal, känner inte att jag kan påverka sånt här.” Och ” Jo, försöka kan man,
man kan demonstrera, som vi gjorde med Råstasjön” ”Får vi reda på det så kan
vi demonstrera.” ”Om det är en dialog om att Enköpingsvägen inte ska vara
genomfartsled längre så är vi inte intresserade, för vi har inga bilar längre”.

NPF
Händelse 1:
Precis som i övriga grupper hamnar brev och informationsbrev högst upp
på listan (de betyder samma sak). ”Brev hem i brevlådan är bra för allt som
kommer hem öppnar jag och läser.” Det ger en känsla av att det är viktig
information.
När det gäller e-post vill man kunna välja information. ”Vore bra om man
kunde välja, som en prenumeration på kommunens hemsida, klicka i vilka
frågor man är intresserade av och om man vill få notiser om dessa nyheter via
mejl eller sms.”
Annons i lokaltidning fick samma poäng som e-post, men gruppen
kommenterade det inte i övrigt, inte heller om de menar papperstidning eller
digital tidning.
(Händelse 2 utgick av tidsskäl)
Händelse 3:
Gruppen rankade annons i lokaltidningen högt, men den idé som ägnades
mest tid (och fick lika många poäng) var att kombinera ett utskick av
informationsbrev med en enkät för den som vill vara med och påverka.
Enkäten och brevet skulle då innehålla:
•

kryssfrågor med tydligt beskrivna exempel

•

öppna frågor där man kan skriva fritt

•

kontaktuppgifter till någon ansvarig för att kunna ställa frågor eller om
man vill berätta mer

•

beskrivning av hela processen, när i processen det går att tycka till och
de olika sätten som finns för att tycka till på.
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•

en inbjudan till ett öppet informationsmöte.

En eventuell annons behöver också innehålla information om hur och när man
kan påverka.
Egentligen föredrar gruppen worksshoppar framför informationsmöten,
eftersom de inbjuder till mer delaktighet och dialog. Det är i så fall viktigt att
workshopparna inte bara är öppna för utvalda personer, utan att alla kan
anmäla sig till dem.
Om man vill visa hur något kommer att se ut föredrar gruppen en
tredimensionell modell. ”En modell är mycket bättre än en kartbild.”
Gruppen menar också att det är bra om man ta kontakt på flera olika sätt,
digitalt, telefon, sociala medier m.m.
QR-kod är ett smidigt sätt att kunna läsa mer om man ser en skylt och vill ha
mer information. Då går det att läsa mer i lugn och ro hemma. Även annonser
kan ha QR-kod.

Synnedsättning
Händelse 1:
Lapp i brevlådan är ett bra sätt att sprida information. En person med
synnedsättning kan då fota lappen med mobilen och förstora upp för att läsa.
Telefonen är det bästa hjälpmedlet.
Lapp in porten på glasrutorna skulle också vara ett bra sätt enligt två av
dem. Men det är viktigt att använda så stort textformat som möjligt på lappen.
Det råder lite delade meningar om skyltar är ett bra sätt eller inte. Ska det
fungera är det viktigt att se till att skyltarna står på rätt plats när förändringar
sker. De måste också ha fet text som fångar ens intresse. Färgerna är viktiga,
bästa är svart text på orange botten. Blå skyltar med vit text är sämst.
Alla är överens om att det viktigaste är rubriker med fet text. Rubrikerna måste
också vara så informationsgivande som möjligt för att fånga ens intresse.
Händelse 2:
Här är de överens om att ringa på hos eller ringa en granne är det första
som man skulle komma på.
Ett annat alternativ skulle också kunna vara att ringa någon i
bostadsrättsföreningen eller hyresvärden för att höra om det är någon
planerad avstängning.
Radio och tv kan vara bra om det är någon större händelse.
Händelse 3:

24

Tillgänglig information

Här var man också ganska enade om att lokaltidningen är det bästa
alternativet. Men det behöver vara en annons med fetstil som syns,
informativa rubriker och korta texter.
Men även lapp i porten med kort informativ text i stort format skulle vara ett
bra sätt.
Kommunens hemsida kan fungera men är kanske inte en sida man går in
på om man inte vet att man letar efter något specifikt.

Test: Format
Fokusgrupp:

1. Hermes

Antal deltagare i
3
fokusgrupp/djupintervju
Resultat:

2.
3. NPF
Trygghetsboende

4.
Synnedsättning

4

1 + 2 personer
(två
intervjutillfällen)

5

Rangordning av formaten
1. Lättläst
text med
bilder
2. Film
3. Klarspråk
Lättläst
text utan
bilder

1. Lättläst text
med bilder
1. Lättläst text
utan bilder
(samma poäng)
2. Klarspråk
(film ej testat)

1. Lättläst text 1. Lättläst text
med bilder
utan bilder
2. Film
2. Film
3. Klarspråk
3. Klarspråk
(bara en
som
(Lättläst text
testade)
utan bilder ej
testat)
(Lättläst text
med bilder ej
testat)

Kommentarer till test av format
Hermes
Deltagarna (3 personer) gav formaten följande poäng:
Lättläst text med bilder

9

Film

6

Klarspråk

1

Lättläst (utan bilder)

1

Kommentarer från gruppen till de olika formaten
Lättläst text med bilder: Bättre än klarspråkstexten. Det var lättare att
förstå informationen när det var både bild och text. Det kändes bra med en
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mindre mängd text. Textens illustrationer var lätta att förstå och underlättade
läsningen.
Film: Deltagarna tycket det kändes mycket bra att se filmen. De uppskattade
särskilt att få se hur det ser ut i simhallen och få veta hur man gör om man till
exempel behöver köpa ett hänglås. De hade inget negativt att säga om den.
Klarspråk: Det är en bra och tydlig text, men man behöver inte all
information. Det blir för mycket text. Det tar tid att hitta det man behöver.
Lättläst text utan bilder: De föredrar den lättlästa texten framför
klarspråk, men uppskattade bilderna mycket i det andra exemplet. Att texten
har lite kortare rader gör den lättare att läsa, men deltagarna tycker
fortfarande att det är för mycket information.

Trygghetsboende
Gruppen bestod av fyra deltagare som fick testa tre format: Klarspråk och
lättläst text med och utan bilder. De fick texterna utskrivna på A3-ark med 18
punkters storlek på brödtexten, vilket flera av dem uppskattade. ”Det här kan
jag läsa utan glasögon”, kommenterade någon.
De olika formatens poäng (alla deltagare gav en poäng var):
Lättläst med bilder

2

Lättläst

2

Klarspråk

0

Kommentarer från gruppen till de olika formaten
Lättläst med bilder: Gruppen kommenterade att det är trevligt med lite
bilder – det blir avbrott i texten. Om det kommer nya människor är det bra
med bilder (lättare att hitta till simhallen och orientera sig i den). Det är
väldigt tydligt hur texten är upplagd, man ser det med en gång. Texten har bra
rubriker. De är viktiga för att man ska se vad texten handlar om.
Lättläst utan bilder: Gruppen kommenterade att det är ett lättare och
kortare språk (jämfört med klarspråk). ”Det måste vara perfekt för de som
håller på att lära sig svenska”. Gruppen är överens om att ju mer text man tar
bort, desto bättre, så länge det viktigaste är med.
Klarspråk: Texten skriven enligt klarspråksprinciper var det första exemplet
i testet. Gruppen tog sig igenom den utan problem och hade få kommentarer
om texten och innehållet. Det enda de saknar är info om någon bassäng är
extra varm och om man kan låsa fast sin rollator i barnvagnsförrådet.
Allmänna kommentarer: I samband med testet fördes en allmän
diskussion om vad som gör texter lätta eller svåra att läsa. Gruppen lyfter fram
några saker som gör en text lättläst:
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•

Att den är klar och tydlig

•

Att texten är tillräckligt stor (liten text=svårläst)

•

Lagom mycket text på varje sida

•

Att det inte är någon stark färg bakom texten (tonplatta)

NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
Gruppens fem deltagare fick testa tre format: lättläst text med bilder, film och
text skriven enligt klarspråksprinciper. Testet genomfördes direkt efter
övningarna om format med en kort paus mellan, vilket gjorde att deltagarna
var väldigt trötta mot slutet.
De olika formatens poäng:
Lättläst text med bilder

15

Film

13

Klarspråk

2

Lättläst med bilder:
Även om deltagarna föredrar denna text framför klarspråksvarianten tycker de
att det är för mycket text och att den är rörig och behöver disponeras om.
Några förslag är att ordna informationen efter besökaren
(vuxen/barn/pensionär), att ha en kalenderfunktion som visar vad som gäller
för just den dagen, eller att ha text som fälls ut under underrubriker.
Deltagaren med dyslexi tycker att bilderna underlättar läsningen, övriga är
kluvna. En deltagare skulle föredragit fotografi (särskilt på byggnaden) då det
är mer verklighetstroget.
Film:
Deltagarna är ganska positiva till filmen som format, men alla utom en tycker
att den är för lång. De skulle hellre haft den uppdelad i kortare klipp om olika
teman/delar som man kunde navigera mellan.
Positivt med filmen var att den gick rakt på sak och innehöll lite humor
(personen hoppar i bassängen och gör bomben) och att den ger en tydlig bild
av vad man kommer att möta, vilket skapar trygghet inför sociala
sammanhang. Negativt var längden och mängden information.
Klarspråk:
Flera i gruppen reagerar starkt på att få all text framför sig. ”Behöver man
verkligen vet allt de här?” och ”Ska vi ta examen i bad??” är några spontana
reaktioner. De tycker att staden borde sållat bort mycket mer information
och/eller haft en funktion för att dölja och fälla ut den (på webben).
Simhallens öppettider väcker också en del frågor. Deltagarna undrar varför det
är stängt under dagtid. Även flexrummet är lite svårt att få grepp om.
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För att texten ska bli bättre måste den gallras hårt. Öppettider och priser ska
stå först (alla priser, även årskort).

Synnedsättning
Projektledarna genomförde djupintervjuer och bad inte deltagarna rangordna
eller sätta poäng. De har dock tydliga önskemål om texter och tydliga
synpunkter på vilka format som är bäst. Testet skalade ner för denna grupp.
De testade endast lättläst utan bilder, klarspråk och film.
Klarspråk: Endast en deltagare testade detta format (första djupintervjun).
Läste på skärm, uppförstorat till 180 procent.
Vårt vanliga webb-teckensnitt är för ”klent” för denna deltagare. Hen föredrar
kraftigare text. Den grå bakgrunden i tabellerna fungerar inte heller. Fetstil
som rubrikerna har går bättre att läsa. Vit bakgrund gör att det flimrar, ljust
grå är bättre.
Personen hittar strategier för att läsa och läser oftast bara det nödvändigaste. I
vårt exempel läser hen de första öppettiderna i texten och skummar resten.
Använder rubrikerna för att skanna en text för att lyckas läsa det som behövs.
Rubriker som är hela meningar är bra.
Punktlistor är också bra men det är viktigt med luft mellan raderna. Det räcker
med 1 ½ radavstånd för att det ska bli enklare.
Lättläst text utan bilder: Personen som även läst klarpråkstexten tycker att
den lättlästa texten känns större och lättare att läsa i inzoomat läge. Texten är
mer avskalad, har färre ord och kortare radlängd och går därför att förstora
upp mer utan att helhetsbilden förloras (som vid längre radlängd så man även
måste skrolla i sidled). ”Den kortare radlängden passar jättebra för mig. Har
aldrig tänkt på det förut.”
De två andra testpersonerna tycker att kontrasterna är okej (vårt vanliga webbutseende). Ju större kontrast, desto lättare att läsa. Ljusare bakgrund och
mörkare text är bra, men även ”text-tv-stilen” fungerar bra (gul eller vit text på
svart bakgrund). Det är lättare att läsa den fetare stilen.
De tycker att det är ett bra radavstånd och att de kortare raderna gör det
lättare att läsa. De har inga synpunkter på vårt webb-typsnitt, men påpekar
också att den grå bakgrunden i tabellen försämrar. Det bästa är om det är så
lite annat än text som möjligt.
Samtliga testpersoner föredrar att läsa med förstoring framför att lyssna på
texter.
Film: Alla tre gillar formatet film. De menar att film är ett bra verktyg för
information och om det är en speakerröst i en film blir innehållet mer levande.
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Det gör också att alla kan följa med när någon hela tiden berättar vad som
händer i filmen.
”Hade jag hittat filmen skulle jag garanterat tittat på den för att få information
om simhallen.”
En av testpersonerna använder film som visuell förberedelse inför besök,
särskilt till nya miljöer. Genom filmen tar hen reda på var allt finns, så att hen
till exempel vet redan innan att det är en trappa till ingången. Personen menar
också att det är viktigt att kunna förbereda sig för att våga göra nya saker och
besöka nya miljöer.
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Bilaga 2: Sammanställning av enkätresultat –
Tillgänglig information
I projektet tillgänglig information hölls först fyra fokusgrupper med personer
med nedsatt läsförmåga (se bilaga 1). Därefter sattes en enkät ihop för att testa
om det som kommit fram i fokusgrupperna gäller specifikt för dem, eller för
alla invånare.
Enkäten var webbaserad och publicerades öppet på en sida en bit ner i
strukturen under rubriken Tillgänglighet på sundbyberg.se Den bestod av 14
frågor uppdelade på tre block:
A. Information om dig som svarar.
B. Frågor om hur vi når dig på bästa sätt.
C. Frågor om hur information kan bli mer eller mindre lättläst.
Du kan se enkäten i sin helhet i bilaga **
Svaren hämtades in under sommaren 2019. Metoderna för att hämta in svar
var att ta med surfplattor till biblioteken och centrala Sundbyberg och be
personer som fanns på plats att fylla i. Vi puffade även för enkäten via ett
Facebook-inlägg och via ett e-postutskick till medlemmarna i gruppen för
handslaget senior.

A. Information om personerna som svarade på enkäten
Det var totalt 59 personer som besvarade enkäten. Av dem bodde 49 i
Sundbyberg och 10 i andra kommuner. Cirka 60 procent av dem var under 50
år och 40 procent över 50 år.
Åldersfördelningen var:
Ålder

antal personer

15-29 år

9

30-49 år

25

50-64 år

17

65-84 år

8

85 år -

0

Över 50 år
42%
Under 50 år
58%

Modersmål
Majoriteten av dem som svarat, 52 personer, hade svenska som modersmål.
Resterande 7 personer har uppgett ”annat”.
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Av dem valde 6 personer att specificera sitt modersmål: isländska, persiska,
ryska, serbo-kroatiska, engelska och finska.

Lätt eller svårt att läsa informationstexter?
Ingen av de svarande har valt alternativet att det är svårt att läsa
informationstexter. 6 personer tycker det är ganska svårt, resterande 53
personer tycker att det är varken lätt eller svårt, ganska lätt eller lätt att läsa
informationstexter.
Tabell 1: Fördelning av antal svar på frågan om personer tycker det är lätt eller svårt
att läsa informationstexter

Lätt eller svårt att läsa informationstexter?
35
30
25
20
15
10
5
0

1
Svårt

Ganska svårt

Varken lätt eller svårt
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B. Frågor om vilka kanaler/sätt man föredrar att få information på
Den här delen av enkäten bestod av två frågor. Den första frågan gällde
information vid planerade störningar som vi i staden kan förutse, men som
kommuninvånarna inte vet att de behöver information om.
Tabell 2: Resultat över på vilket eller vilka sätt personer föredrar att få information
om ett vägarbete och en avstängning av vägen utanför sitt hem.

Antal

Annat sätt ...
Taltidningen Trumpeten
Genom att ringa kommunen och få
information
Annons i en lokaltidning (på nätet)
Via Instagram
Annons i en lokaltidning (papperstidning)
Via e-post (personligt meddelande eller
nyhetsbrev)
En affisch nära din bostad
Stadens webbplats www.sundbyberg.se
SMS till din mobil
Via Facebook
Brev hem till dig
Skyltar där vägarbetet ska göras

0

10
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Den andra frågan gällde hur personen helst vill ha information när hen letar
fakta om stadens verksamheter. Skillnaden mot det första exemplet är att
personen själv har tagit initiativ till att hitta informationen.
Tabell 3: Hur personer som letar efter information om stadens verksamheter vill hitta
eller få den informationen till sig.

Antal

Annat sätt …
Få informationen uppläst på stadens
webbplats www.sundbyberg.se
Se en film på stadens webbplats
www.sundbyberg.se
Information på papper, till exempel en
folder eller broschyr
Ringa någon som jobbar på kommunen
Facebook eller andra sociala medier
Via e-post (du själv tar kontakt och får svar
samma väg)
Läsa själv på stadens webbplats
www.sundbyberg.se

0
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C. Frågor om hur information kan bli mer eller mindre lättläst
Personerna som svarade har fått välja mellan två alternativ på varje fråga, utan
att veta exakt vad de ska titta efter. Exemplen är valda utifrån resultaten från
fokusgrupperna, vanliga klarspråksrekommendationer och rekommendationer
från projektet Begriplig om vad som gör en text lättläst.

1. ”Vilken av de här två texterna är lättast att läsa, tycker du?”

Skillnaden mellan texterna är att exempel 2 har huvudrubrik och
mellanrubriker, i övrigt är det samma information.

Fördelning av svar
Föredrar alternativ 1 utan rubriker: 6 personer (10 procent)
Föredrar alternativ 2 med rubriker: 53 personer (90 procent)
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2. ”Vilken av de här två texterna är lättast att läsa, tycker du?”

Skillnaden mellan texterna är att exempel 1 har så kallade indrag vid nytt
stycke, medan exempel 2 har mellanrum mellan raderna i stället. I övrigt är
det samma information.

Fördelning av svar
Föredrar alternativ 1 med indrag: 6 personer (10 procent)
Föredrar alternativ 2 mellanrum mellan stycken: 53 personer (90 procent)
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3. ”Vilken av de här två texterna är lättast att läsa, tycker du?”

Skillnaden mellan texterna är att exempel 1 har så kortare längd på raderna. I
övrigt är det samma information.

Fördelning av svar
Föredrar alternativ 1 med kortare radlängd: 26 personer (44 procent)
Föredrar alternativ 2 med längre radlängd: 33 personer (56 procent)
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4. ”Vilken av de här två texterna är lättast att läsa, tycker du?”

Skillnaden mellan texterna är att i exempel 1 är informationen uppställd i en
punktlista med stor bokstav vid varje punkt, medan exempel 2 räknar upp allt i
samma mening. I övrigt är det samma information.

Fördelning av svar
Föredrar alternativ 1 med punktlista: 53 personer (90 procent)
Föredrar alternativ 2 utan punktlista: 6 personer (10 procent)
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5. ”Vilken av de här två texterna föredrar du?”

Här skiljer sig innehållet åt något i texterna. I exempel 2 är en del information
bortplockad som finns i exempel 1. Texten i exempel 2 är skriven för att passa
den som föredrar lättläst svenska.

Fördelning av svar
Föredrar alternativ 1 med mer information och längre meningar: 17
personer (29 procent)
Föredrar alternativ 2 med mindre information och kortare meningar: 42
personer (71 procent)
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6. ”Vilken av de här två texterna är lättast att läsa, tycker du?”

Skillnaden mellan exempel 1 och 2 är att exempel 2 har kompletterats med en
bild. I texterna är det samma information.

Fördelning av svar
Föredrar alternativ 1 utan bild: 22 personer (37 procent)
Föredrar alternativ 2 med bild: 37 personer (63 procent)
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Tabell 4: Hur olika faktorer påverkar om en text blir lätt eller svår att läsa.

Svåra ord
(fackspråk), till
exempel
kognitiv svikt,
GC-stråk eller
nutrition

Texten
blir svår
att läsa
11

Texten
blir lite
svår att
läsa

Texten
Påverkar blir lite
Texten
inte
lättare att blir lätt
Inte
texten
läsa
att läsa
svarat
30
17
0
0

1

Långa meningar,
mer än 15 ord

8

28

18

2

1

2

Liten storlek på
text, till exempel
tidningstext

12

35

9

2

0

1

Lång text, mer
än 1 sida eller 1
fönster i
dator/mobil

13

29

13

1

1

2

I den här frågan ville vi testa vanliga råd för att skriva klarspråk. De flesta personer
som svarat på enkäten uppger att svåra ord, långa meningar, liten storlek på text och
lång text är sådant som försvårar läsningen. För några påverkar det inte läsningen
och någon enstaka tycker det blir lättare att läsa.
Några har avstått från att svara. En person påpekade under tiden som hen gjorde
enkäten att de här faktorerna är beroende av om man är bekant med ämnet för
texten eller inte. Till exempel blir ju inte fackspråk svårt i en text som handlar om ett
ämne du behärskar. Detta kom även in som synpunkt (se nedan).
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Förbättringsförslag (sista frågan i enkäten)
Det kom in 22 synpunkter på hur staden kan göra information lättare att förstå
och hitta. Synpunkterna presenteras nedan utan någon rangordning.
”Har du några förslag på hur staden kan göra sin information
lättare att förstå och hitta?”
● Att staden gör informativa videos. Det är så man konkurrerar om folks
uppmärksamhet nu för tiden. Men det ska vara ett urval av sådant som är
viktigt att kommunicera med medborgarna. Tex hur man väljer förskola, eller
att man ska få tycka till om något som berör många osv
● Blr skrivas på flera olika språk på infolappar/skyltar där det bor folk med
annan modersmål än svenska
● Brev och mail
● Börja med att svara på E-post som skickas till er.
● Egen informationssida i de lokala tidningarna med tydlig rubrik vad
informationen avser
● Er hemsida är mycket svår att hitta det man söker, den utgår från en IT
människas sätt att tänka och bygga sida, inte hur en individ vill finna det hen
söker. Skall alltid utgå ifrån användare/kunden/den som söker info. Det skall
varta enkelt. Man orkar inte om man skall finna något specifikt och sedan få
klicka sig fram 5-100 ggr. Har sätt andra kommuners hemsidor och har flertal
som är betydligt tydligare och enklare.
● Fråga 13 ??- beroende av vad texten är ämnad för. Kommunen borde se över
diariet, som är svårt att hitta i, vilket även bekräftas av kommunens
tjänstemän.
● Fråga 13 otydlig, beror på vilken information det handlar om och till vem.
● Fråga 13 otydlig, beror på vilken information det handlar om och till vem.
● Generellt sett tycker jag att de problem som uppstår när jag letar
information beror på hemsidans struktur. Att man inte förstår VAR man hittar
informationen.
● Genom att anpassa kommunikationen så att ett barn förstår det.
● Informationtexter bör hightlightas med rubriker
● Korta texter, ry
● Kortfattat men ändå så mkt info som möjligt i meningarna
● Mer info på facebook
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● Ni kan ju börja med att svara på frågor ställda via e-post. I dagsläget svarar
ni inte ens även om man skickar om frågan flera gånger
(service.stadsmiljo@sundbyberg.se).
● Prata med en typograf. Nära kontakt med Funkisrådet.
● Sundbyberg.se är väldigt svårläst med mycket kanslisvenska. Man hänvisar
ofta "För mer info: www.sundbyberg.se" tex just nu när det gäller
parkeringstider. Att sedan försöka hitta något på hemsidan och begripa vad
det står är ganska hopplöst. Det är så många spekulationer på Facebook och
ingen ansvarig som förklarar vad som verkligen gäller..
● Uppdatera informationen på hemsidan och färre länkar till ex pdf med info.
Se till att info isf finns dubbelt, både på webbsidan och i utskriftsvänlig pdf.
● Viktigt med metainformation så att sökmotorer hittar rätt information på
webben (och inte t.ex. ett mötesprotokoll där ordet råkar finnas men som inte
innehåller matnyttig information).
● hemsidan är otroligt svår att navigera, allt är gömt i undermenyer på
undermenyer, även dåligt med information på förstasidan, skulle vara
användbart med fler snabblänkar om saker som konstruktioner och
evenemang
● Översätt till kommuninnevånarnas olika språk!
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Bilaga 3: Hur prioriterar personer med lässvårigheter
19 viktiga parametrar för läsbarhet? – resultat från
Begriplig text
Listan nedan visar nitton parametrar som är viktiga för att en text ska vara
begriplig. Parametrarna har tagits fram av för personer med lässvårigheter
genom tester, diskussioner och reflektioner inom ramen för projektet Begriplig
text. De har sedan rankats via ett webbaserat verktyg. Listan nedan visar
resultatet från rankningen. Det påstående som finns på plats 1 är det som flest
angett är viktigt för begripligheten.
Läs hela rapporten där det också finns en utförlig beskrivning av hur
rankningen gjorts: https://www.begripligtext.se/sites/default/files/compairslutrapport.pdf

(plats)

Påstående

1

Att det finns en rubrik som beskriver innehållet

2

Att rada upp information i punktlistor

3

Att det finns mellanrum mellan stycken

4

Att långa texter är sammanfattade

5

Att det finns mellanrum mellan rader

6

Att det går att lyssna på texten

7

Att det finns bilder som förtydligar innehållet

8

Att markera viktiga ord med fet stil

9

Att informationen även finns som film

10

Att det finns en ingress

11

Att det viktigaste i texten kommer först

12

Att det finns mellanrubriker som förklarar innehållet

13

Att texten är kort

14

Att raderna är korta

15

Att de första orden i ett nytt stycke är fetmarkerade

16

Att det finns breda marginaler

17

Att låta bli att avstava ord
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18

Att undvika förkortningar

19

Att storleken på bokstäver inte är för liten
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