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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att ta fram ett förslag på hur ett gränssnitt för en automatisk 

textförenklare profilerad mot webbredaktörer vid Linköpings universitet skulle kunna se ut. För 

att åstadkomma en välgrundad utformning har studien undersökt webbredaktörers arbetssätt 

och behov, och utforskat lösningar på liknande problem i andra verktygsgenrer. För att uppnå 

syftet har tre frågeställningar ställts upp: 1) Hur kan ett stödverktyg för att skriva lättläst 

utformas för att passa webbredaktörer vid Linköpings universitet?, 2) Vad finns för existerande 

lösningar på liknande designproblem? Och 3) Givet funktionaliteten i verktyget, hur bör ett 

gränssnitt utformas? För att besvara den första frågeställningen utfördes intervjuer med sex 

olika webbredaktörer. I besvarandet av den andra frågeställningen utfördes en förebildsanalys 

på liknande verktyg för att identifiera potentiella lösningar. Slutligen presenteras en prototyp 

baserad på de första frågeställningarna och vissa typografiska avväganden som ett svarsförslag 

till den tredje frågeställningen. Resultaten visar på att ett textförenklingsgränssnitt profilerat 

mot webbredaktörer kräver skilda funktioner från textförenklingsverktyg riktade mot en 

målgrupp med lässvårigheter. 
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1. Inledning 

Stora delar av Sveriges befolkning lider idag av någon typ av lässvårighet, vilket medför ett 

starkt behov av enklare texter. Enligt en internationell undersökning av vuxnas kompetens 

utförd av PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) har 

drygt 13% av Sveriges vuxna invånare en läskompetens som innebär att de har ett uttalat behov 

av mer lättillgängliga texter (SCB, 2013). Till gruppen med lässvårigheter hör inte bara 

personer med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter, utan även personer med svenska 

som andraspråk, personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller afasi, äldre med 

demens, barndomsdöva och ovana läsare (MTM, 2016). Eftersom en stor del samhälls-

information idag tillgängliggörs via webben krävs ökad informationstillgänglighet inom en rad 

samhällsdomäner för att öka den digitala delaktigheten hos personer med lässvårigheter. Trots 

detta finns en rad webbsidor och myndigheter som inte erbjuder lättlästa versioner av några av 

sina texter. 

     En del verktyg för att stödja och underlätta produktionen av lättläst text har skapats, men 

ännu finns inget allmänt tillgängligt verktyg som underlättar för skribenter när det gäller 

produktionen av lättlästa versioner av sina texter. Vidare är existerande verktyg ofta svår-

använda för personer utan högre lingvistisk kompetens.  

     Otillgängligheten och svårigheten i användning av skrivstödsverktyg för produktion av 

lättläst text medför ett behov för undersökning av lämpliga utformningar för textförenklings-

verktyg. En genomtänkt utformning skulle kunna öka spridningen av läsbarhetsstödjande 

verktyg och i förlängningen också öka den digitala delaktigheten i samhället. Eftersom verktyg 

av den här typen kräver viss lingvistisk kompetens är ett lämpligt första steg att anpassa dem 

för innehållsproducenter och deras arbetssätt, snarare än för slutanvändare med lässvårigheter 

direkt. Huvudfokus i denna studie faller därför på att utforska hur ett textförenklingsstödjande 

verktyg skulle kunna utformas för att passa informationsproducenter. Närmare bestämt kommer 

ett förslag på en gränssnittsutformning för textförenklingsverktyget StiLett att plockas fram, 

profilerat mot webbredaktörer vid Linköpings universitet. Med webbredaktörer avses i denna 

uppsats personer som arbetar med organisationers webbplatser, antingen på internet eller på 

deras intranät. Fokus ligger på den grafiska utformningen av gränssnittet, som utgår ur StiLetts 

nuvarande funktionalitet. 
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1.1 Problemformulering 

Stora delar av Sveriges befolkning har idag uttalade behov av lättillgängliga texter, men endast 

en bråkdel av den digitala informationen på nätet erbjuds i lättläst format. I syfte att öka den 

digitala tillgängligheten har SICS East Swedish ICT AB utvecklat ett verktyg för automatisk 

förenkling av texter. Verktyget, som går under arbetsnamnet StiLett, är tänkt att underlätta för 

innehållsproducenter vid produktionen av lättläst text, men är fortfarande i behov av ett 

interaktivt gränssnitt för att tillgängliggöras. Utmaningen när det kommer till att utforma ett 

gränssnitt för verktyget ligger i att nästintill ingen forskning finns kring hur en sådan 

utformning bör se ut. Liknande existerande textförenklingsverktyg inriktar sig huvudsakligen 

på behov hos personer med lässvårigheter, men informationen kring innehållsproducenters 

behov och svårigheter när det gäller att skriva lättläst text är mycket begränsad. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta fram ett förslag på hur ett gränssnitt för en automatisk 

textförenklare profilerad mot innehållsproducenter kan utformas grafiskt. För att åstadkomma 

en välgrundad utformning ämnar studien vidare undersöka innehållsproducenters arbetssätt och 

behov, samt utforska lösningar på liknande problem i andra verktygsgenrer. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur kan ett stödverktyg för att skriva lättläst utformas för att passa webbredaktörer vid 

Linköpings universitet? 

2. Vad finns för existerande lösningar på liknande designproblem? 

3. Givet funktionaliteten i verktyget, hur bör ett gränssnitt utformas? 

 

1.4 Avgränsningar 

Av resursskäl ämnar denna studie inte utveckla ett tekniskt fungerande gränssnitt. Istället 

kommer ett designförslag i form av skisser och en prototyp att läggas fram. Fokus ligger 

därför endast på grafisk utformning och inte funktionalitet, även om vissa förslag på lämpliga 

funktionalitetsutökningar också diskuteras. Målgruppen har avgränsats till webbredaktörer vid 

Linköpings universitet, från det breda urval av yrkesgrupper som platsar under den bredare 

termen ”innehållsproducenter”. 
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1.5 Uppsatsens struktur 

Rapporten ägnar kapitel 2 åt att beskriva textförenklingsverktyget StiLett, vars grafiska 

utformning är utmaningen för denna studie. Därefter följer i kapitel 3 en forskningsöversikt där 

fynd från relaterade forskningsområden presenteras och relevanta typografiska avväganden för 

gränssnittsdesign redogörs för. Kapitel 4 behandlar studiens metod; först presenteras metoder 

för insamling och behandling av intervjudata, sedan ett tillvägagångssätt för utförande av en 

förebildsanalys inom andra verktygsgenrer, och sist utvalda metoder för skissnings- och 

prototyparbete. I kapitel 5 presenteras resultaten från de utförda intervjuerna, följt av 

förebildsanalysen och slutligen resultaten av skissnings- och prototyparbetet. Rapporten 

avslutas med en diskussion i kapitel 6. 
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2. Bakgrund: StiLett 

Verktyget som denna uppsats ämnar utveckla ett gränssnitt för är framtaget av SICS East 

Swedish ICT AB och går under arbetsnamnet ”StiLett”. Det är ett textförenklande verktyg som 

i dagsläget omfattar sex typer av förenklingar (Rennes & Jönsson, 2015). Än så länge har endast 

en demo för verktyget utvecklats, där all funktionalitet är tillgänglig, men gränssnittet inte 

övervägts i högre grad.  

 

2.1 Aktuell utformning 

Verktyget är synligt i figur 1 nedan och dess huvudsakliga element är två rutor, en där text 

klistras in – en inputruta, och en där omskriven text skrivs ut – en outputruta, samt ett mittparti 

där förenklingstyper kan väljas. I den stora rutan till höger kan användaren skriva egna regler 

att applicera på texten. 

 

 

Figur 1. Demo för StiLett. 

 

Verktyget erbjuder förenkling av texter genom synonymersättning, meningsuppdelning, 

citatomvändning, ändring till rak ordföljd, förändring från passiv till aktiv form och 

proximering (Rennes & Jönsson, 2015). Förenklingsfunktionerna beskrivs närmre i följande 

avsnitt. Gränssnittet är rent funktionellt, och erbjuder därmed inga hjälpfunktioner eller 

förklaringar av förenklingsfunktionerna. 
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2.2 Förenklingsfunktioner 

Verktyget erbjuder som tidigare nämnt sex förenklingstyper vars funktioner beskrivs i detta 

avsnitt. Funktionerna beskrivs här översiktligt med exempel, men mer specifika beskrivningar 

för varje förenklingstyp finns i Rennes och Jönsson (2015). Synonymutbytesfunktionen byter 

ett komplicerat ord mot en enklare synonym; i dagsläget väljer verktyget den kortaste 

tillgängliga synonymen ur synonymbanken det använder sig av. Funktionen menings-

uppdelning identifierar, som namnet antyder, långa meningar och delar upp dem i två kortare 

meningar. Med rak ordföljd menas att inverterade ordföljder ändras till raka. I exemplet ”Därför 

behövde Kalle springa” skulle med denna förenklingstyp förändras till ”Kalle behövde därför 

springa”. Passiv till aktiv form innebär att objektet i en passiv sats görs om till subjektet i en ny 

aktiv sats. Med en originalsats såsom “uppsatsen skrevs av eleven”, blir satsen i förenklad form 

alltså: “eleven skrev uppsatsen”. Citatomvändning vänder på strukturen för citat av formen 

“‘Det är soligt ute’, sa Anna”, så att den citerade personen hamnar innan yttrandet i satsen, det 

vill säga: “Anna sa: ‘Det är soligt ute”. Slutligen återstår proximeringsfunktionen, vars syfte är 

att få texten psykologiskt närmre läsaren. Förenklingen kan arta sig på en rad olika sätt, men 

ett lämpligt exempel är att förekomster av ”man” byts ut till ”du”. Meningen ”när man går och 

handlar” ändras alltså till ”när du går och handlar”.  

     Vidare innehåller verktyget så kallade Decker rules, regler framtagna av Decker (2003) 

genom analys av, och regelextraktion ur texter som förenklats manuellt. Dessa regler har 

kombinerats på olika sätt, men anses för närvarande inte helt färdigutvecklade. De är i många 

fall meningsförstörande och kommer därför inte implementeras i gränssnittet som utvecklas i 

arbetet med denna uppsats.  

 

2.3 Inställningar 

Verktyget erbjuder användaren relativt få inställningar (synliga i figur 2 nedan). Önskad 

inställning väljs och appliceras sedan genom klick på ”Simplify”, varpå texten i inputrutan 

förenklas och skrivs ut i outputrutan. 

 

 

Figur 2. Inställningar i StiLett. 
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 Bland inställningarna går det för det första att välja mellan tre förenklingsnivåer för att förenkla 

texten: låg, medium eller hög. Nivåerna är godtyckliga kombinationer av reglerna för 

experimentella skäl (Rennes & Jönsson, 2015). Det finns alltså ingen eftertanke med vilka 

regler som lagts på vilken nivå, eller hur de kombinerats. På nivå ”låg” appliceras 

meningsuppdelning och citatomvändning, medan nivå ”medium” innefattar alla operationer 

från nivån ”låg”, passiv till aktiv form och rak ordföljd. ”Hög” applicerar alla 

mediumnivåoperationer samt även synonymersättning. Vidare går det genom ”Rule list” att 

aktivera de specifika regler man önskar via checkboxar. Verktyget tillåter också användaren att 

skriva egna regler för förenkling. Demoversionen erbjuder också färdiga texter att testa 

verktyget med, vilka väljs via rullistan i den nedre högerkanten av figur 2.  
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3. Forskningsöversikt 

Huvudfokus i denna studie ligger vid att undersöka hur ett textförenklingsstödjande verktyg 

skulle kunna utformas för att passa webbredaktörer. En hel del forskning har fokuserat på 

utvecklandet av textförenklingsverktyg, med olika tillvägagångssätt och på olika språk, men så 

är inte fallet när det gäller den grafiska utformningen för verktygen. Givet studiens syfte och 

frågeställningar presenteras i detta avsnitt de främsta fynden inom andra forskningsområden 

relevanta för utvecklingen av ett gränssnitt för en automatisk textförenklare. Först behandlas 

teorin bakom innehållshanteringssystem, som är integrala delar inom webbredaktörsyrket. 

Därefter ges en överblick av forskning som gjorts i anknytning till utveckling av automatiska 

textförenklare. Olika ansatser till automatisk textförenkling beskrivs närmare. Därefter följer 

ett avsnitt om skrivutvärderings- och skrivstödsteknologi, som är nära relaterade till 

textförenklingsstöd, då även de ger skribenten förslag och feedback. Slutligen presenteras ett 

antal tumregler för typografiska avväganden som kan vara till nytta i utvecklingen av ett 

gränssnitt som behandlar stora mängder text. 

 

3.1 Innehållshanteringssystem 

Innehållshanteringssystem, eller content management systems, är program som stödjer 

skapande och hantering av digitalt innehåll. Program av den här typen används ofta av 

webbredaktörer för att hantera och organisera innehållet de producerar. En överblick av 

innehållshanterings-systems huvudsakliga syften blir således intressant i utvecklingen av ett 

gränssnitt för en webbtjänst profilerad mot webbredaktörer. 

     Innehållshanteringssystem kan skilja sig när det gäller funktionalitet, men typiskt sett ger de 

användaren möjlighet att skapa, redigera, organisera och publicera webbinnehåll (Distante, Risi 

& Scanniello, 2014). Mer specifik funktionalitet som stöds är enligt Distante et al. (2014) 

automatisk generering av webbsidenavigering och innehållsorganisering, innehållsrik 

innehållsredigering genom What You See Is What You Get (WYSIWYG)-skrivverktyg, enkel 

omställning mellan olika mallar (både förbyggda och skräddarsydda), och säkerhetshantering. 

Innehållsrik innehållsredigering genom WYSIWYG-verktyg innefattar bland annat att 

användaren erbjuds möjlighet att formatera texten som den kommer att se ut vid publicering 

redan i skrivverktyget. Även om all funktionalitet som Distane et al. (2014) beskriver inte 

nödvändigtvis blir relevant för utformningen av en webbtjänst för textförenkling, så kan det 

vara fördelaktigt att i högsta möjliga mån försöka anpassa verktyget efter innehålls-

hanteringssystemet som webb-redaktörerna vid Linköpings universitet arbetar med – genom att 
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exempelvis implementera WYSIWYG-redigering, så att programmet på skärmen avbildar 

textens utseende mer eller mindre som slutresultatet kommer att se ut. 

     Cameron (2011), som beskrivit innehållshantering med företagsprofil, menar att den 

enklaste definitionen av innehållshantering är ”informationshantering i alla dess former genom 

en organisation”. Hanteringen bör syfta till att fånga, bevara och förmedla information som en 

företagstillgång på ett konsekvent, naturligt och återanvändbart sätt, så att en organisation kan 

upprätthålla, förbättra och anpassa sina kunskapsinvesteringar. Utöver detta åsyftar 

innehållshanteringssystem enligt Cameron även relaterade strategier, metoder och verktyg, som 

tillåter hantering av en organisations ostrukturerade information. 

     Enligt Cameron (2011) består innehållshanteringssystem av tre huvudsakliga komponenter 

eller koncept: organisation, innehåll och hantering – som skulle kunna representeras som i figur 

3 nedan. 

 

Figur 3. Representation av Camerons (2011) koncept inom innehållshanteringssystem. 

 

Organisationsperspektivet beskriver funktioner för distribuering, applicering, publicering, 

förvärvande och åtkomst av information och kan sägas beskriva var och hur innehållshantering 

äger rum (Cameron, 2011). Innehållet beskriver strukturerade och ostrukturerade informations- 

och datakomponenter, strukturer, regler, teman och mallar – och definierar vad som utgör 

innehållshanteringssystemet. Slutligen kvarstår hanteringskonceptet, som knyter samman 

kommunikations-, process-, arbetsflödes-, samarbets- och interaktionsaspekter inom en 

organisation. Det beskriver vem som är involverad i innehållshanteringssystemet, samt varför 

och när de interagerar inom det. 

     I utvecklingen av ett gränssnitt profilerat mot innehållsproducenter såsom webbredaktörer, 

som dagligen arbetar med innehållshanteringssystem, blir det därför viktigt att ta hänsyn till 

och reflektera över var i systemet den utvecklade webbtjänsten kommer att hamna. En 

webbtjänst av typen som utvecklas i denna uppsats landar för det första ur ett organisations-
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perspektiv nära ramen för applicering och publicering av information och bör därför lämpligen 

anpassas för att fungera med organisationens existerande applicerings- och publicerings-

processer/-funktioner. Vidare bör det givetvis anpassas efter företagets innehållsperspektiv, 

med dess existerande informationskomponenter, strukturer, teman och mallar. Eftersom 

verktyget är direkt involverat i innehållsproduktion blir innehållsperspektivet det viktigaste 

perspektivet att ta hänsyn till, och bör i högsta grad anpassas efter hur innehållshanterings-

systemet på organisationen de berörda webbredaktörerna på Linköpings universitet, hanterar 

innehåll i dagsläget. 

     Slutligen bör även webbtjänstens plats inom hanteringsaspekten av innehållshanterings-

system kartläggas. Vem som kommer använda verktyget är redan givet i och med uppsatsens 

syfte och profilering – webbredaktörer vid Linköpings universitet. Så är även varför och när de 

kommer att interagera med det – för att underlätta vid produktion av lättläst text. Dock mot-

iverar hanteringskonceptet en närmare undersökning av innehållsproducenternas arbetsflöde, 

samarbete och kommunikation i sitt arbete. 

 

3.2 Automatisk textförenkling 

Föregående avsnitt behandlade innehållshanteringssystem, där webbtjänsten för StiLett i 

förlängningen behöver passa in. Detta avsnitt ämnar istället ge en överblick av vad det finns för 

liknande verktyg och ansatser till automatisk textförenkling.  

     Textförenkling är processen genom vilken en text transformeras till en mer lättförståelig 

motsvarighet. De tidigaste ansatserna att automatisera denna process var regelbaserade 

(Chandrasekar, Doran, & Srinivas, 1996; Chandrasekar & Srinivas, 1997; Siddharthan, 2002). 

Forskning på området behandlade syntaktiskt textförenkling som en tvåstegsprocess, i vilken 

det första steget gick ut på att bidra med en strukturell representation av en mening, och det 

andra använde regelsekvenser för att transformera representationen till det enklare 

(Siddharthan, 2002). Reglerna i fråga handskrevs ofta utifrån utvecklarens lingvistiska 

kompetenser för att passa textens syntaktiska struktur i dess specifika domän, men sådan 

anpassning och specialskrivning för varje domän är tidskrävande och relativt opraktisk 

(Chandrasekar & Srinivas, 1997).  

     Som ett resultat av detta skiftade fokus för automatisk textförenkling mer mot datadrivna 

lösningar (Bott, Saggion, & Mille, 2012). Petersen och Ostendorf (2007) utförde exempelvis 

en analys på en korpus bestående av originaltexter och manuellt förenklade texter för att förstå 
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vilka förändringar människor oftast gör vid manuell textförenkling, för att kunna utveckla bättre 

automatiska textförenklare baserade och tränade på detta.  

     Utöver regelbaserade och datadrivna lösningar, finns även hybridansatser för automatisk 

textförenkling. I projektet PorSimples (Aluísio & Gasperin, 2010; Aluísio, Specia, Pardo, 

Maziero & Fortes, 2008), som fokuserar på automatisk textförenkling på portugisiska, används 

både en manual för syntaktisk förenkling innehållandes regler och en mer datadriven ansats där 

verktyget fick träna på förenklingsdata insamlade ur nio olika parallellkorpusar (med original- 

och förenklade texter).  

     Siddharthan (2011) jämförde ett regelbaserat förenklingssystem med ett förenklingssystem 

baserat på statistiskt genererade regler och fann fördelar och nackdelar med båda 

tillvägagångssätten. Jämförelsen visade på att systemet med handskrivna regler var mer 

motståndskraftigt mot parsingfel, medan parsingfel i systemet med automatgenererade regler 

ofta resulterade i meningar där ord- och frasordningen ogillades av utvärderarna. 

     Vidare har olika automatiska textförenklare olika målgrupp och därmed varierande fokus 

för förenklingstyper. Denna uppsats inriktar sig på att anpassa gränssnittet för en textförenklare 

efter webbredaktörers behov, en ansats som inte tidigare tagits. Fokus för befintliga verktyg har 

snarare legat på flera typer av lässvårigheter. Carroll, Minnen, Canning, Devlin och Tait (1998) 

fokuserade på att utveckla ett förenklingssystem för läsare med afasi, där lingvistiska 

konstruktioner som typiskt sett är svåra för människor med afasi, såsom exempelvis passiv 

form, skulle förenklas. Även Canning, Tait, Archibald, och Crawley (2000) fokuserade på 

afasiska läsare, men specifikt på att förenkla nyhetstexter till deras förmån. Fokus har även lagts 

vid simplifiering av patenttexter (Mille & Wanner, 2008; Bouayad-Agha & Casamayor, 2009). 

I projektet PorSimples som tidigare nämnts ämnade Aluísio et al. (2008) anpassa förenklingar 

efter människor med låg läskunnighet, medan Petersen & Ostendorf (2007) lade fokus vid 

automatisk textförenkling för människor med engelska som andraspråk.  

 

3.3 Skrivutvärderings- och skrivstödsteknologi 

Även om forskning kring design och utformning av textförenklingsverktyg är väldigt 

begränsad, så har viss forskning bedrivits på utformning av och egenskaper i skrivutvärderings-

verktyg. Skrivutvärderingsverktyg är verktyg som ger användare feedback och förbättrings-

förslag på en färdig text, och ibland även mått på läsbarhet och stil. Vidare går det att undersöka 

skrivstödsverktyg, som likt skrivutvärderingsverktyg hjälper skribenter att förbättra sina texter 

genom konkreta förbättringsförslag. Skrivstödsverktyg ger alltså också feedback och för-
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bättringsförslag, men skiljer sig från skrivutvärderingsverktyg i att de snarare lägger fokus vid 

att förbättra texter än att endast tillhandahålla utvärderingar av dem. Även om webbtjänsten för 

StiLett ger användare förslag på förenklingar för sin text snarare än förbättringar, passar StiLett 

in i skrivutvärderings-/skrivstödskategorin med avseende på att även det ger användare 

feedback och förändringsförslag. Nedan följer en överblick av forskningsfynd gällande 

skrivutvärderingsverktyg och skrivutvärderingsverktyg och deras användning. 

     Skrivutvärderingsteknologi har genom tiderna främst utvecklats i syfte att emulera mänsklig 

utvärdering av elevers uppsatser. Sedan det första verktyget, Project Essay Grader (PEG) 

utvecklades 1973, har en uppsjö av varianter på verktygstypen utvecklats (Shermis, Burstein, 

Higgins, & Zechner, 2010), många av vilka visat sig ha en hög grad av pålitlighet, genererandes 

liknande poäng som mänskliga utvärderare satt (Dikli, 2006). Tids- och kostnadseffektivitet har 

lyfts fram som fördelar med verktygen (Dikli, 2006). 

     Skrivutvärderingsteknologi har dock inte bara prisats. Under konferensen ”Conference on 

College Composition and Communication” (2004) lade en kommitté utsedd av ordföranden 

fram ett dokument i syfte att ta ställning gällande lärande och skrivutvärdering i digitala miljöer. 

Slutsatsen blev att fördelarna med tids- och kostnadseffektivitet inte vägde upp för nackdelarna. 

Kommittén menade på att det går emot skrivandets sociala natur att rikta sin skrift till en 

maskin, och att teknologin skulle bli skadlig för studenters förståelse av skrift som en form av 

mänsklig kommunikation. De ifrågasatte vidare validiteten i automatiserad poängsättning och 

kriterierna på vilka den är baserad. 

     Nyare skrivutvärderingsverktyg har dock gjort ansatser till att utöver övergripande 

poängsättning också ge mer inlärningsrelaterad feedback, genom att kritisera bland annat fokus, 

betydelse, innehåll, språkanvändning och struktur i uppsatser. Vidare innehåller många av 

verktygen också stödfunktioner för mänsklig feedback (Vojak, Kline, Cope, McCarthey & 

Kalantzis, 2011).  

     Vojak, Kline, Cope, McCarthey och Kalantzis (2011) utforskade aktuell skrivutvärderings-

teknologi i syfte att kartlägga dess styrkor och svagheter, samt inverkan på skrivande. Bland de 

undersökta verktygen ingick ett antal produktdemos och webbsidor, som granskades både 

oberoende och med hänsyn till teknologiföretagens påståenden om produkterna. Studien visade 

på att många verktyg av den här typen medför en rad fördelar. Exempelvis bidrar de med snabb 

feedback till användaren, särskilt i jämförelse med hur lång tid mänsklig korrekturläsning tar. 

Dessutom har verktygen visats öka texters läsbarhet, samtidigt som de öppnar för möjligheter 

att koppla texter till nationella skrivstandarder. Bland nackdelarna med skrivutvärderings-

teknologi framkom istället att feedback ofta var för icke-specifik, och därav svår att dra full 
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nytta av. Vidare identifierade många av verktygen fel inkorrekt, vilket resulterar i ytterligare 

arbetsbelastning för att sålla ut vilka fel som utgör faktiska problem (Vojak et al., 2011). 

Studien tyder på att man vid utveckling av denna typ av verktyg har både risker att ta hänsyn 

till och fördelar som designen bör upprätthålla. 

     Även Foltz och Rosenstein (2015) utförde en utvärdering av ett skrivutvärderingsverktyg 

med automatiserad feedback, av vilken det framgick att de minst vanliga handlingarna som 

utfördes vid användning av verktyget var de där användarna bad det om vägledning. 

Exempelvis var det ovanligt att de bad om information om generella mått, eller om förslag på 

sätt de kunde förbättra sin text och skriftliga egenskaper. Resultatet tyder på att sådana 

egenskaper bör integreras bättre i verktyget genom att antingen automatiseras eller göras 

enklare tillgängliga när verktyget upptäcker att det behövs (Foltz & Rosenstein, 2015). 

     Som tidigare nämnt liknar skrivstödsverktyg i hög grad skrivutvärderingsverktyg, med 

skillnaden att fokus ligger närmre målet att förbättra texter, snarare än vid att bara utvärdera 

dem. När det gäller skrivstöd presenteras av MacArthur (2006) ett antal punkter att ta hänsyn 

till vid utveckling av skrivstödsverktyg, bland annat inlärningsperioden för användandet av 

verktyget och arbetsminnesbelastning. Enligt MacArthur visar forskning om skrivstöds-

teknologi på att datorverktyg kan erbjuda signifikant stöd till personer med olika 

skrivsvårigheter. Dock menar han att verktyg av typen medan de lättar på vissa svårigheter, 

även producerar ytterligare belastningar. De må resultera i bättre text, men de kräver samtidigt 

fler arbetsminnesresurser från skribenten än vad som krävs vid textproduktion utan skrivstöd. 

Utöver de ökade resurskraven kräver användande av ett nytt verktyg också en inlärningsperiod 

i vilken användaren bekantar sig med verktygets funktioner för att kunna använda det och dra 

nytta av det (MacArthur, 2006). 

     Med tanke på de delade kvalitéerna gällande feedback för skrivstöd, skrivutvärdering och 

textförenklingsverktyg, blir dessa punkter även relevanta i utvecklingen av gränssnittet för 

StiLett. Likheterna mellan verktygsgenrerna innebär att problem och fördelar inom en genre 

potentiellt finns även inom de andra. 

 

3.4 Typografi 

Typografi är läran om bokstavsformer, samt hur de används och skapar arrangemang i text och 

gränssnitt. I och med mängden text som är involverad i ett gränssnitt för ett textförenklings-

verktyg är detta en viktig aspekt att överväga i dess utformning. Söderberg (2015) tog i sitt 

examensarbete fram tolv tumregler för typografi genom att kombinera traditionella typo-
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grafiska designprinciper med principer för responsiv webbdesign, vilka lämpar sig väl att ha i 

åtanke vid utformningen av ett gränssnitt innehållandes stora mängder text. De framtagna 

principerna presenteras kortfattat nedan. 

 

1. Val av teckensnitt. Hög läsbarhet bör prioriteras för brödtext. Förslagsvis bör därför 

antikvor (upprättstående serifer) eller linjärer (sans-serifer) användas. Fler än tre teckensnitt 

tenderar att ge ett rörigt intryck. Vidare bör en distinkt skillnad finnas vid val av flera 

teckensnitt. 

2. Val av teckengrader. För många teckengrader (storlekar på tecken) kan skapa ett rörigt 

intryck. Hög läsbarhet på brödtext bör vara av högsta prioritet vid val av teckengrad. 

3. Lämplig radlängd. Brödtexten bör alltid ha en radlängd som är mellan 40-75 tecken 

inklusive mellanrum – längre rader gör det svårare att hitta tillbaka till ny rad, kortare rader 

gör läsupplevelsen hackig. 

4. Lämpligt radavstånd. Brödtextens radavstånd bör göra det enkelt att hitta från slutet på en 

rad till början på nästa. Den vita ”korridoren” som bildas hjälper läsaren med detta, raderna 

ska inte flyta ihop. 

5. Vita ytor för att markera sammanhängande text. Tydliga blankrader eller indrag bör 

separera och markera stycken. 

6. Vänsterställd textjustering för förbättrad läsbarhet. Vänsterställd text gör det lättare att 

hitta början på nästa rad.  Även kan marginaljusterad text fungera, kan orsaka oönskade 

mellanrum i smala spalter. 

7. Linjering av text. Linjering av text och andra designelement skapar en mer harmonisk 

layout. Osynliga rutsystem kan användas för att skapa konsekvent placering av text och 

bild. Textblock och element kan linjeras antingen i ytterkant eller centrerat. 

8. Kontrast mellan text och bakgrund. Textens färg bör vara tillräckligt kontrasterande med 

bakgrunden för att skapa god läsbarhet. Ett optimalt kontrastförhållande är svart text på vit 

bakgrund. 

9. Kontrast mellan brödtext och rubriker. Rubriker bör särskiljas från brödtexten för att väcka 

uppmärksamhet och underlätta skanning av text. Detta kan uppnås genom kontrasterande 

teckensnitt, teckengrader, skärning eller färg. 

10. Hierarki. Det måste finnas en tydlig hierarki och läsordning mellan rubriker, underrubriker 

och brödtext, men även övriga textelement. Detta kan skapas med positionering, 

särskiljande färger, teckensnitt och/eller teckengrader. För många typer kan skapa en 

otydlig hierarki. 
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11. Länkar ska särskiljas från brödtext. Användaren bör se skillnad på brödtext och länkar, 

samt besökta och obesökta länkar. 

12. Responsiv typografi. Teckengrad, radlängd och radavstånd bör förändras när fönsterstorlek 

förändras. 
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4. Metod 

Detta avsnitt beskriver metoderna som användes för informationssamling, inspiration och 

designarbete. Först beskrivs tillvägagångssättet för de intervjuer som utförts med webb-

redaktörer, sedan en metod för förebildsanalys på andra liknande verktyg och slutligen hur 

skissningsarbetet utfördes samt en beskrivning av verktygen som användes för att skapa 

prototypen. 

 

4.1 Intervjuer 

Intervjuer med personer ur målgruppen, alltså webbredaktörer, utfördes i syfte att kartlägga 

deras behov av hjälp med textförenkling och undersöka deras nuvarande arbetssätt. 

Intervjuarbetet ämnade också undersöka vilka möjliga förväntningar eller önskemål webb-

redaktörer skulle kunna tänkas ha gällande ett automatiskt textförenklingsverktyg och dess 

gränssnitt. Intervjuarbetet utfördes för att lägga grund för svar på frågeställning 1, alltså: Hur 

kan ett stödverktyg för att skriva lättläst utformas för att passa webbredaktörer vid Linköpings 

universitet? Samtliga intervjuer utfördes i samarbete med en annan student i behov av samma 

information. 

 

4.1.1 Utförande 

Totalt genomfördes sex stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer i syfte att undersöka 

webbredaktörers nuvarande arbetsprocesser och hjälpmedel, samt behov och önskemål kring 

verktyg för skrivstöd. Samtliga intervjudeltagare arbetade på ett eller annat sätt med 

innehållsproduktion; fyra arbetade med textproduktion för webben vid Linköpings universitet, 

en som webbredaktör för Region Östergötland och en för tidningen 8 SIDOR. Vid den femte 

intervjun började variationen i intervjusvaren minska och informationstillförseln mättas av, 

vilket var anledningen till att endast en intervju till utfördes. Intervjuresultaten utgjorde 

tillsammans med förebildsanalysen utgångspunkten för designarbetet. 

     Alla intervjuer utfördes på deltagarnas arbetsplatser med undantag för en som genomfördes 

över telefon på grund av distansskäl. Två intervjuledare närvarade vid varje intervju, en med 

fokus på att ställa intervjufrågor och en med fokus på att anteckna1. Anteckningar och 

inspelningar av intervjuerna utfördes simultant för att underlätta informationsuttagningen, och 

                                                 

1 Intervjuledare 2 var en annan student på det kognitionsvetenskapliga programmet i behov av liknande 

information om webbredaktörers arbetssätt. Samarbetet varade genom intervjuerna och tematiseringen i 

affinitetsdiagrammet. 
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samtliga intervjuer utgick från samma intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden anpassades 

dock efter varje deltagares svar och följdfrågor varierade därmed ofta. Målet med denna 

intervjumetod var att få så utförliga svar som möjligt från varje deltagare. 

     Varje intervju inleddes med en beskrivning av textförenklingsverktyget och dess funktioner. 

Intervjudeltagarna visades dock aldrig demon, och hade aldrig någon lista över funktionerna att 

konsultera under intervjuerna. Detta gjorde att de i vissa fall efterfrågade funktioner som redan 

fanns inbyggda i verktyget. Efter beskrivningen följde en rad frågor gällande vad de skulle 

kunna tänkas ha för förväntningar på ett verktyg av typen, deras tankar om textförenkling, deras 

nuvarande arbetssätt och skrivverktyg de använder sig av i dagsläget. 

 

4.1.2 Sammanställning 

Initialt genomfördes en analys av varje enskild intervju (Goodwin, 2009). Syftet med dessa 

analyser var att säkerställa att båda intervjuledare tolkat och förstått insamlade data lika. 

Anteckningarna för varje intervju granskades och diskuterades gemensamt; om frågetecken 

uppstod konsulterades inspelningarna för att klara upp dessa. För varje intervju utfördes även 

en tematisk kodning, i vilken båda intervjuledare kodade samtliga intervjuer och resultaten 

sedan jämfördes för att höja kodningens objektivitetsgrad. Så kallade koder, nyckelpunkter i 

intervjumaterialet, lyftes ut för att sedan sammanställas som följer. 

     Efter att samtliga intervjuer analyserats individuellt utfördes en sammanställd analys av alla 

intervjuerna tillsammans genom uppbyggnaden av affinitetsdiagram (Kunifuji, Naganobu, 

Maruyama, Miura & Nomura, 2013). Detta innebär att koderna som framkommit i och med de 

enskilda analyserna skrevs ned på post-it-lappar och organiserades och kategoriserades in i 

kluster av teman (se figur 4). Detta gjordes för att klargöra hur de olika intervjudeltagarnas 

åsikter förhöll sig till varandra och för att lyfta fram centrala teman att utgå från i designarbetet. 

Efter att koder grupperats till båda intervjuledares belåtenhet namngavs varje kluster utifrån 

innehåll. Resultaten från intervjuanalysen presenteras i avsnitt 5.1. 
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Figur 4. Affinitetsdiagram. 

 

4.2 Förebildsanalys 

I syfte att undersöka existerande lösningar på liknande designproblem och besvara studiens 

andra forskningsfråga utfördes en förebildsanalys på tre webbtjänster erbjudandes skrivstöd. 

Arvola, Lundberg och Holmlid (2010) beskriver en metod för att utföra förebildsanalyser för 

inspiration. Analysen avgränsas genom att definiera dess mål och att bestämma de 

arbetsuppgifter som förebilderna ska jämföras med avseende på. Efter avgränsningen 

identifieras förebildernas beståndsdelar, och därefter deras komponenter rekursivt. Baserat på 

förebildernas beståndsdelar identifieras sedan deras syften, varpå förebildernas utformning 

beskrivs. När ovan beskrivna delar av analysen utförts preciseras likheter och skillnader mellan 

olika beståndsdelar, syften och utformning bland förebilderna för att kulminera i ett skapande 

av en profil för varje förebild. Slutligen kan möjliga slutsatser om desginproblem, lösningar 

och konsekvenser för design dokumenteras och användas. Resultaten för förebildsanalysen i 

denna studie presenteras i form av en genomgång av varje undersökt webbsidas elements och 

beståndsdelars funktionalitet och syften, följt av likheter och skillnader mellan dem med 

implikationer för det kommande designarbetet. 
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4.2.1 Syfte 

Syftet med förebildsanalysen i denna uppsats var att utforska hur andra löst problem med hur 

förändringsförslag och information om texten visas, samt hur man kan skifta mellan olika 

inställningar/vyer. De olika förebilderna jämfördes med avseende på frågorna: 

 Hur presenteras förändringsförslag?  

 Hur appliceras förändringsförslag? 

 Hur visas information om texten? 

 Hur skiftar man mellan olika vyer? 

 

4.2.2 Webbsidor 

Förebildsanalysen utgick från tre webbsidor med verktyg för textförbättring, eftersom inga 

webbsidor för textförenkling fokuserade på skribenten och att ge denne förenklingsförslag. 

Förändringsförslag för skribenter ansågs vara lämpligare för att besvara de uppsatta frågorna 

för förebildsanalysen. 

     Webbsidorna som undersöktes var Grammarly.com, SpellCheckplus.com och 

SpellChecker.net, och beskrivs översiktligt i kommande avsnitt. Sidorna valdes bland annat på 

grund av resursskäl, de var alla kostnadsfria, men även för att deras sätt att presentera 

information och feedback skilde sig åt – vilket förebildsanalysen syftade till att undersöka. 

Vidare motivering för valet av enskilda verktyg presenteras nedan. Resultaten från 

förebildsanalysen presenteras i avsnitt 5.2. 

 

4.2.2.1 Grammarly.com 

Grammarly (synligt i figur 5) är ett 

verktyg för att hitta och rätta skrivfel. 

Verktyget undersöker grammatiska fel 

medan använd-aren skriver texten, såsom 

bland annat överensstämmelse mellan 

verb och subjekt, användning av artiklar 

och fonetiska stavfel. Verktyget erbjuder 

även synonym-förslag för att förbättra 

textkvalitén. Webbsidan valdes ut på 

grund av sin breda användarbas, över 600 universitet och företag har köpt den licensierade 

premiumversionen av verktyget (Grammarly.com, 2016), men också för att det erbjuder 

Figur 5. www.grammarly.com. 
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dynamisk feedback – något som intervjuresultaten (se avsnitt 5.1.2.1) visat att informatörer vill 

kunna få i ett text-förenklingsverktyg. 

 

4.2.2.2 SpellCheckPlus.com 

SpellCheckPlus.com (se figur 6) analyserar 

texten och presenterar information om 

identifierade stav- och grammatikfel. 

Verktyget under-söker i grova drag samma 

feltyper som Grammarly.com, bland annat 

syftningsfel, homofoner och interpunktions-

fel. Webbsidan valdes ut för förebilds-

analysen eftersom den till skillnad från 

Grammarly.com presenterar feedback och 

förändringsförslag statiskt, något som också 

efterfrågats av de intervjuade webbredaktörerna (se avsnitt 5.1.2.2). 

 

4.2.2.3 SpellChecker.net 

SpellChecker.net (synligt i figur 7) erbjuder återigen liknande 

funktionalitet som de ovan beskrivna verktygen, men valdes 

ut för förebildsanalysen eftersom feedbackspresentationen i 

hög grad skiljer sig från de andra verktygen. Till skillnad från 

Grammarly.com och SpellCheckPlus.com tillhandahåller 

verktyget ingen information om varför passager i en text 

markerats, utan endast förslag. Vidare skiljer sig navigeringen 

mellan olika förändringsförslag och sättet att applicera dem 

från de övriga verktygen, och det ansågs lämpligt att 

undersöka skilda lösningar. 

 

4.3 Skissning 

Skissning valdes ut som ett första steg i det praktiska designarbetet, eftersom det är ett både 

snabbt och billigt sätt att utforska ett flertal designkoncept (Buxton, 2007). Utifrån 

implikationerna för designarbetet som framtagits genom arbetet med affinitetsdiagrammet (se 

Figur 6. www.spellcheckplus.com. 

Figur 7. www.spellchecker.net. 
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avsnitt 5.1.) och förebildsanalysen (avsnitt 5.2), påbörjades skissningen först för varje element 

som ur förebildsanalysen framkommit som nödvändigt för ett verktyg i genren, och vidare för 

varje önskemål och problem som framkommit ur affinitetsdiagramsarbetet. 

     För att utforska den fulla potentiella designrymden och undvika att hamna på lokala 

designtoppar (det vill säga att fastna på idéer vars bästa variant inte nödvändigtvis är lika bra 

som en helt skild designlösning för samma problem), producerades för varje designproblem så 

många varierande skisser som möjligt i det första skedet, som rekommenderat av Greenberg, 

Carpendale, Marquardt och Buxton (2012). Skisserna som ansågs ha högst potential valdes 

sedan ut, för att utvecklas i vidare skisser. Urvalet skedde genom att överväga potentiella för- 

och nackdelar med de olika designlösningarna. Skisser som baserat på detta tillvägagångssätt 

bedömdes ha högst potential vidareutvecklades sedan med samma metod. Dessa iterationer 

fortskred tills inga vidare utformingsidéer uppkom för elementet i fråga. 

     Enligt Buxton (2007) bör man vid skissning inkludera endast vad som behövs för att förklara 

ett koncept eller syfte. Fokus vid skissningen låg därför vid ett mindre designproblem åt gången, 

där flera lösningar utforskades och en slutligen valdes enligt den ovan beskrivna skissnings-

processen. De mindre designlösningar som skissats fram kombinerades slutligen till en 

sammansatt skiss, som användes som förebild i prototyputvecklingen.  

 

4.4 Prototyp 

Prototypen för webbtjänsten utvecklades baserat på skissningsresultaten, och byggdes med 

hjälp av verktygen Adobe Photoshop CS3 och Invision (InvisionApp Inc, 2016). Utformning 

och utseende för verktygets olika skeden producerades med hjälp av det förstnämnda, varpå 

navigation mellan de olika lägena byggdes med hjälp av det andra. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från de utförda intervjuerna, förebildsanalysen, och 

slutligen resultatet från designarbetet – prototypen. Resultat från intervjuerna, behandlade 

genom ett affinitetsdiagram presenteras först. Intervjuernas syfte var att utforska vilka behov 

och önskemål webbredaktörer har när det gäller ett textförenklingsverktyg och dess gränssnitt, 

samt att bygga en förståelse för deras arbetsprocess. Därefter presenteras förebildsanalysen, 

vilken bidragit med en grundförståelse för nödvändiga element i ett skrivstödjande verktyg, 

samt inspiration. Slutligen presenteras resultaten för designarbetet, som grundats i resultaten 

från intervjuer och förebildsanalys, i form av en prototyp. 

 

5.1 Intervjuer/Affinitetsdiagram 

I detta avsnitt presenteras resultaten som framkommit ur arbetet med affinitetsdiagrammet. 

Temana som framkom var 1) önskemål, med underkategorierna funktionalitet och information, 

2) feedback, med underkategorierna statisk och dynamisk, 3) arbetssätt, med underkategorierna  

riktlinjer, problem och samarbete, 4) begrepp, samt 5) målgruppsanpassning. Koderna för 

varje tema och underkategori presenteras i turordning, och följs av ett stycke som behandlar 

resultatens implikationer för designarbetet. Ett tema består av en grupp koder, eller viktiga 

poänger intervjudeltagarna gjort, som är nära relaterade tematiskt. De funna koderna finns även 

bifogade i obearbetad i tabellform i bilaga 1. 

 

5.1.1 Önskemål 

Det första övergripande temat som framkom ur arbetet med affinitetsdiagrammet var 

deltagarnas önskemål för ett textförenklingsverktyg och dess gränssnitt. De olika önskemålen 

som kartlades ställde krav på både ren funktionalitet i verktyget, och vad för information 

deltagarna önskade ha tillgång till under arbetet med en text. Därför skapades två under-

kategorier för temat: funktionalitet och information, under vilka de specifika önskemålen 

delades in. 

 

5.1.1.1 Funktionalitet 

Intervjudeltagarna visade sig ha en rad önskemål gällande funktionaliteten i verktyget. 

Önskemålen var av olika specificitetsgrad och kretsade främst kring vad i en text de skulle vilja 

ha hjälp med, även om förslag på hur de skulle vilja få hjälp också framkom.  
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     De konkreta funktionalitetsönskemålen rörde främst förenklingar och förslag på ord- och 

meningsnivå. Deltagarna ville att verktyget skulle kunna ge förslag på enklare ord, förslagsvis 

genom något slags synonymhanteringsfunktion. En deltagare uttryckte också en önskan om att 

en ordbank för terminologihantering skulle implementeras, för att undvika användandet av 

olika ord för att uttrycka samma sak. Även om detta önskemål endast uttrycktes explicit i en 

intervju visade det sig också kompatibelt med andra deltagares sätt att producera lättläst text. 

En annan deltagare uttryckte att hon ”efter ett tag fått upp en sorts egen termbank som [hon] 

kan applicera igen och igen”. Uttalandet skulle kunna tyda på att något slags terminologi-

hantering inbyggt i verktyget skulle kunna stödja deltagarens arbetssätt. 

     Meningslängd var också ett vanligt förekommande ämne där konkreta förslag uttrycktes. 

Samtliga deltagare önskade på ett eller annat sätt kunna få hjälp med reglering av meningslängd, 

antingen genom att få upp förslag på kortare meningar eller förslag på meningsuppdelning. 

Några av deltagarna ville också ha möjligheten att ställa in en maximal meningslängd för sina 

texter, alltså en anpassningsbar inställning. 

     Vidare önskade vissa deltagare kunna klistra in hela, redan färdigskrivna texter i verktyget, 

medan andra ville kunna skriva direkt i verktyget. Utöver specifika förändringsförslag önskades 

också hjälp med att korta ned texter i allmänhet. 

     Slutligen framfördes även ett par mer abstrakta önskemål, rörande olika typer av hjälp 

verktyget skulle kunna bistå med. Deltagare menade på att det vore hjälpsamt att kunna få 

”olika hjälp i olika situationer”, och att verktyget med fördel skulle kunna ha olika inställningar 

och funktioner aktiva beroende på den aktuella textens målgrupp. En deltagare formulerade 

önskemålet som att verktyget ”beroende på vilken sida man skriver på eller vilken text det är 

borde vara mer anpassat för synsvaga till exempel, eller någon som har svenska som 

andraspråk”. Med detta menades att verktyget med fördel skulle kunna ha olika lägen för olika 

målgrupper, med olika inställningar förinställda för varje sådan. 

 

5.1.1.2 Information 

Informationsönskemålen rörde främst vilken konkret information deltagarna ville kunna 

komma åt genom verktyget. Majoriteten av önskemålen i denna underkategori var nära 

anknutna till funktionalitetsönskemålen; deltagarna ville kunna se meningslängd, långa ord och 

antal ord i texten, och samtidigt kunna se svåra ord. Vidare ville de gärna att bisatser skulle 

markeras som en hjälp för att förbättra en text. En deltagare sa sig vilja se bisatser för att 

motverka ”ja, men det här vanliga, man staplar bisatser på varandra men det säger ingenting 
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egentligen, utan man bara radar upp orden”. Citatet representerar inte bara ett informations-

önskemål utan även ett problem. Utöver denna konkreta information som önskades om texten 

uttryckte många av deltagarna också att de gärna skulle vilja veta varför förslagen 

presenterades. 

     En deltagare önskade också att verktyget skulle visa var i texten siffror och förkortningar 

fanns. Deltagaren menade på att det fortfarande finns meningsskiljaktigheter när det kommer 

till vilket sätt att skriva siffror på som är mest lättläst. ”Siffror är ju så, det är en sak som vi 

fortfarande inte vet exakt hur man gör bäst, så där har vi bara haft gamla egna idéer … men det 

kan vara att man skriver 25 000, då skriver man tjugofem med siffror och tusen med ord”. 

Utifrån detta önskades verktyget kunna visa var siffror fanns, för att de skulle kunna behandlas 

och övervägas i textproduktionen.  

 

5.1.2 Feedback 

Ett annat tema som visade sig viktigt i sammanställandet av intervjuresultaten var feedback. 

Med feedback avses sättet på vilket verktyget stödjer skribenten genom förslag och hur kritik 

och förändringsförslag presenteras. I och med bearbetningen av intervjudata blev det tidigt 

tydligt att preferenserna varierade kraftigt mellan intervjudeltagare. Det enda gemensamma 

mellan samtliga intervjudeltagare var att de ville kunna få feedback på flera textuella nivåer, 

det vill säga på både ord- och meningsnivå, samt på en text som helhet. Detta fynd må vara 

föga förvånande med tanke på informations- och funktionalitetsönskemålen som också 

uttryckts, men är just därför nödvändigt. 

     Övriga koder för feedback delades in i underkategorierna dynamisk feedback och statisk 

feedback. Detta eftersom deltagarnas preferenser i hög grad skilde sig i hur de önskade få 

feedback presenterad. Kategorin dynamisk feedback inbegriper preferenser som talar för att 

verktyget bör presentera feedback och ge förändringsförslag samt kritik under tiden skribenten 

producerar texten. Statisk feedback representerar istället åsikter som föredrar att kritik och 

förslag presenteras när texten är färdigskriven – där användaren klistrar in en färdig text i 

verktyget. En deltagare uttryckte ett behov av att kunna välja mellan olika feedbacktyper. 

Koderna för de båda underkategorierna presenteras nedan. 

 

5.1.2.1 Dynamisk feedback 

Koderna som motiverar en design med dynamisk feedback formulerades på flera sätt. Flera av 

deltagarna sa att de skulle föredra att få feedback under tiden som de skrev. En deltagare 
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uttryckte det som att hon ville att verktyget ”skulle vara på något sätt ganska levande, så att det 

direkt kanske räknar orden, eller ord- och meningslängden. Kanske om ett ord blir längre än tio 

bokstäver så säger det till, så att det liksom är med en när man skriver, att det är aktivt”. 

Formuleringen representerar även andra koder relativt väl; information ska i ett verktyg med 

dynamisk feedback uppdateras medan man skriver och presentera förslag efter avslutad 

mening. Kort sagt önskas ett läge i vilket verktyget i realtid ger förslag och markerar fel eller 

förändringsmöjligheter. 

 

5.1.2.2 Statisk feedback 

Koderna som talade för statisk feedback rörde främst oro över potentiella problem med ett 

verktyg där feedback presenteras dynamiskt. Även om vissa explicit vokaliserade att de ville 

kunna lägga in en hel text för att sedan få förslag på förenklingar, var koder angående hur 

dynamisk feedback skulle kunna bli stökig eller störa arbetsflödet de mest frekventa. En 

intervjudeltagare sa att hon ”nog egentligen skulle vilja stoppa in en färdig text, för att [hon] 

producerat den själv och tänkt färdigt kring den då”. Hon fortsatte med att det ”kanske skulle 

kunna bli stökigare om [hon] jobbar i det samtidigt och får återkoppling, för då måste [hon] 

tänka om hela vägen, hela tiden – kanske att det tar längre tid, men det är olika hur man jobbar”. 

En annan deltagare sa sig också föredra att kunna klistra in en helt text och skulle gärna se att 

verktyget ger en ”granskning” av texten när den är färdigskriven. Dessa uttalanden talar i hög 

grad för sig själva, när det gäller hur feedback bör kunna presenteras; en hel text bör kunna 

klistras in i verktyget, för att följas av en presentation av all tillgänglig feedback simultant. 

 

5.1.3 Arbetssätt 

Ett annat tema som växte fram i arbetet med affinitetsdiagrammet var intervjudeltagarnas 

nuvarande arbetssätt, som också bör tas i beaktning i designarbetet. Temat blev ett av de 

bredaste, och tre underkategorier utvecklades: riktlinjer deltagarna följer, problem de upplever 

sig ha vid textproduktion i dagsläget och samarbete i deras dagliga arbete. De kategorispecifika 

koderna beskrivs i underavsnitten som följer. 

     Koderna som inte platsade i någon av underkategorierna, utan snarare gällde 

intervjudeltagarnas arbetssätt generellt rörde främst vilka typer av text de producerar och 

funktionalitet i verktygen de använder i dagsläget. Samtliga intervjudeltagare berättade att de 

arbetar med att producera många olika typer av text, och även stora mängder text. Dock är 

texten väldigt sällan av ”kritisk” eller känslig karaktär, den är oftast informativ. Majoriteten 



 

   25 

arbetar med att skriva direkt på webben, dock inte direkt i HTML, utan i editorer inbyggda i 

back-end för Linköpings universitets webb. Det framgick även att man vid produktion av längre 

texter i vissa fall börjar med att skriva i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word, för att 

sedan klistra in texten på webben. Anledningen till detta uppgavs inte; en möjlig förklaring är 

dock att programmet har en större yta för text än webben för Linköpings universitet. Det skulle 

potentiellt kunna ge en bättre överblick av texten. 

     Funktionaliteten i verktygen intervjudeltagarna använder sig av i dagsläget visade sig inte 

vara särskilt omfattande – utan begränsad till stavningskontroll och basala kortkommandon (för 

att exempelvis fetmarkera, ångra och kopiera etc.). Utöver detta finns även stöd för versions-

hantering. Det framgick även att verktygen deltagarna arbetar i också är anpassade för 

texttyperna de producerar, det vill säga webbtexter, i att de har färdiga fält för rubrik, ingress 

och brödtext som man skriver direkt i. 

     När det gällde deltagarnas personliga arbetssätt vid textproduktion visade resultaten att 

innehållsproducenterna som deltog i studien utgår mycket från personlig ”känsla” och 

erfarenhet när det kommer till att anpassa svårighetsnivå. Som nämnt även i avsnittet om 

funktionalitetsönskemål (avsnitt 5.1.1.1 ) arbetar även flera av intervjudeltagarna med att bygga 

upp ett slags ”egen termbank” som de använder över flera texter vid textproduktion. 

     Nedan kommer koder och fynd som platsat i underkategorierna riktlinjer, problem och 

samarbete att redogöras för. 

 

5.1.3.1 Riktlinjer 

Intervjuerna visade att inga av deltagarna utgår från några specifika riktlinjer för lättläst text i 

sitt arbete, även om de som framgått i föregående stycken utarbetat egna ”termbanker” och 

förlitar sig på egen känsla när det kommer till att anpassa en texts svårighetsnivå. Deltagarna 

som var anställda vid Linköpings universitet utgår dock från universitetets riktlinjer för 

innehållskapande hos deras webbredaktörer, där tillgänglighet är viktigt. På universitetets 

webbplats finns en särskild sida för tillgänglighet vid innehållsskapande, där är skrivet som 

följer: ”Alla människor, oavsett förmåga, ska kunna ta till sig information och utföra tjänster 

på Linköpings universitets webb. Genom att utgå från dem som har det svårast fungerar 

webbplatsen bättre för alla besökare” (Linköpings universitet, 2013). De generella riktlinjerna 

de anställda följer innefattar med andra ord lättlästhet till viss del, i och med att de instruerar 

skribenter att utgå från de personer som har svårast att ta till sig information. 
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     En del av intervjudeltagarnas personliga riktlinjer de sade sig sträva efter när de skrev var 

bland annat att sätta det viktigaste först, använda så ”vanliga” ord som möjligt och undvika 

synonymer, använda listor, använda korta meningar och sätta tydliga rubriker. Gällande textens 

svårighetsnivå kom personliga riktlinjer fram såsom att skriva enkelt, ha lite variation i texten, 

upprätthålla en liknande nivå genom hela texten, och att varken producera för lättläst eller för 

svårläst text. 

 

5.1.3.2 Problem 

Under intervjuerna framkom även vanliga problem som kan dyka upp vid textproduktion, i 

intervjudeltagarnas dagliga arbete, särskilt gällande lättläst text. För det första framgick att viss 

problematik fanns i att man ofta blir hemmablind på den egna texten, vilket motiverar ett 

verktyg som kan ge kritik och förändringsförslag. Vidare var även vissa textuella problem 

vanligt förekommande, såsom för långa meningar och ”kompakta texter som är svåra att ta till 

sig”. 

     Ett ytterligare problem som yttrades av en av de universitetsanställda intervjudeltagarna var 

att termer inte alltid finns på svenska. En deltagare berättade om problem med termer som 

endast finns på engelska och sa att ”frågan är om man ska översätta det eller låta det stå på 

engelska, för det är inte säkert att det finns en direktöversättning … är det bra att göra en svensk 

omskrivning av det eller ska man bara låta det stå som det är?”. 

     En annan deltagare yttrade problem kring att andra ofta ansåg de lättlästa texter som han 

producerat verkar för ”barnsliga”. ”Oftast är det ju de som blir intervjuade, om man säger de 

som är experter inom området, som ibland tycker att det blir banalt och att det blir för barnsligt 

– för enkelt”, uttryckte en av deltagarna. Detta anknyter även till de personliga riktlinjer som 

presenterades i avsnittet om riktlinjer, där det framkom att texter varken bör vara för lättlästa 

eller för svårlästa. 

     Vidare finns som nämnt tidigare i informationsönskemålsstycket viss problematik kring 

bisatser, eftersom de i texter ofta staplas på varandra i alltför hög utsträckning. 

     Det finns kort sagt en uppsjö av olika typer av problem skribenter behöver handskas med i 

sitt arbete, varav vissa potentiellt skulle kunna underlättas med ett skrivstödsverktyg. 
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5.1.3.3 Samarbete 

Samarbete visade sig var en integral del av deltagarnas arbetssätt. Samtliga som intervjuades 

arbetade på ett eller annat sätt tillsammans med andra vid textproduktion, oavsett om det gällde 

till att skriva tillsammans eller hjälpas åt med att utvärdera varandras texter. 

     Granskning och korrekturläsning av varandras texter var del av allas arbete och i många fall 

lösningen som deltagare implementerat för att lösa problemen med hemmablindhet som nämnts 

ovan. ”Det är lättare att se på någon annans text, för på ens egen text vet man precis vad man 

menar, medan det kan vara lätt att missförstå för andra”, menade en av deltagarna. Det framgick 

även att granskning av andras texter kan utföras både muntligt, skriftligt på papper, eller genom 

digitalt lämnade kommentarer.  

     Som tidigare nämnt arbetar man i vissa fall också genom att skriva texter gemensamt, även 

om detta inte verkade lika vanligt förekommande enligt vad som kom fram i arbetet med 

affinitetsdiagrammet.  

     Kort sagt är huvudpoängen att samarbete och kollaborativt skrivande är en viktig del av 

webb-redaktörers arbete. 

 

5.1.4 Begrepp 

Ett annat tema som växte fram under affinitetsdiagramsarbetet var begrepp som 

intervjudeltagarna använde sig av när det kom till att tala om texters läsbarhet. Några vanligen 

använda begrepp visade sig vara begriplighet, krånglighet, långa meningar, svåra ord, och 

kompakthet. Begreppen pekar potentiellt ut ytterligare problematiska områden som kan 

uppkomma med produktion av lättlästa texter. 

 

5.1.5 Målgruppsanpassning 

Temat målgruppsanpassning gäller intervjudeltagarnas arbete med anpassning efter olika 

målgrupper i sitt arbete. Samtliga deltagare anpassade sina texter efter en målgrupp de 

definierat i arbetet. Således efterfrågade de också ett verktyg som skulle gå att mål-

gruppsanpassa. Målgruppen som specifikt universitetsredaktörerna skrev för beskrevs som ”en 

intresserad allmänhet och studenter”. 

 

5.1.6 Implikationer för designarbete 

Vissa av koderna som framkommit ur intervjuerna och arbetet med affinitetsdiagrammet går 

att använda som direkta krav och riktlinjer för en design av ett gränssnitt för ett 
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textförenklingsverktyg anpassat för informatörer. Andra är svåra att implementera endast 

genom design, och behöver först byggas in rent funktionellt i verktyget. Nedan redogörs för de 

koder som kan användas i designarbetet för gränssnittet. Funktioner som inte implementerats, 

men som baserat på intervjuerna med fördel skulle kunna implementeras i verktyget diskuteras 

i kapitel 6. 

     Informationsönskemålskoderna var särskilt konkreta och implementerbara. Meningslängd, 

ordlängd, svåra ord, antal ord, siffror och förkortningar bör kunna visas i verktyget.  

     Även när det gäller funktionalitetsönskemålen har behov som går att implementera i 

designen uttryckts. Förenklingsförslag bör presenteras på både ord- och meningsnivå och 

reglering av och inställning för maximal meningsnivå bör också vara möjligt. Dessutom bör 

förslag på enklare ord visas av verktyget, och likaså förslag på kortare eller uppdelade 

meningar. Att förklaringar på varför förändringsförslag presenteras motiverar att verktyget 

tillhandahåller något slags information för varför varje textpassage förändringsförslag finns för 

markerats. 

     En annan konsekvens för designarbetet har växt fram ur feedbacktemat. Åsiktsskillnaderna 

mellan de olika intervjudeltagarna när det gäller önskad typ av feedback talar för att verktyget 

borde kunna erbjuda båda typerna, förslagsvis genom att möjliggöra skiftande mellan två olika 

vyer eller lägen– ett för statisk feedback och ett för dynamisk. 

     För att anpassa verktyget efter webbredaktörers arbetssätt kan även separata fält för rubrik, 

ingress och brödtext med fördel implementeras i designen. 

     Även om samtliga intervjudeltagare i studien arbetade med textproduktion blev det tydligt 

att inte bara professionella innehållsproducenter producerar innehåll på Linköpings universitets 

webbplats. Att gränssnittet kommer användas av både experter som brukar det varje dag, och 

noviser som endast kommer i kontakt med det några gånger om året bör också tas i beaktning 

vid utformandet av gränssnittet – det bör kunna användas problemfritt av båda grupper. 

     Hemmablindhetsproblemet som lyfts i problemavsnittet ovan är av mer abstrakt karaktär, 

men motiverar ett verktyg som kan ge kritik och förändringsförslag för att frånkomma detta, 

även om det inte ger några direkta konsekvenser för hur detta skulle presenteras grafiskt. 

 

5.2 Förebildsanalys 

I detta avsnitt presenteras förebildsanalysen som utförts på webbsidorna Grammarly.com, 

SpellCheckPlus.com och SpellChecker.net. Samtliga sidor erbjuder tjänster för textförbättring 

genom att presentera förändringsförslag för användaren, vilket gör att de lämpar sig som 
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inspiration och potentiella riktlinjer i utvecklingen av ett gränssnitt för textförenklaren StiLett 

– där förändringsförslag också kommer att presenteras för användaren. I avsnitten nedan 

beskrivs de undersökta förebildernas beståndsdelar, samt beståndsdelarnas syften och 

utformning. Detta görs för varje förebild i turordning, varefter ett avsnitt om skillnader och 

likheter mellan dem följer. Slutligen följer ett stycke med analysens implikationer för det 

kommande designarbetet i denna studie. 

 

5.2.1 Grammarly.com 

För verktyget Grammarly.com identifierades tre huvudsakliga element av relevans för syftet 

med förebildsanalysen, de benämns i denna studie som: 1) menyn 2) redigeringsytan, och 3) 

informationslisten (se figur 8 nedan).  

 

         Figur 8. Element i Grammarly.com. 

 

Varje element innehöll i sin tur ett antal underobjekt varav de relevantaste för studien också 

beskrivs nedan. 

 

5.2.1.1 Menyn 

Menyn (se figur 8 ovan) utgjordes i sin tur av åtta objekt, representerade av varsin symbol i 

listen. Elementets syfte är att erbjuda navigation mellan webbsidans alla funktioner och 

inställningar. Objekten i menyn kan expanderas ett i taget genom att muspekaren hålls över 
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symbolen för objektet. Objektens funktioner var, i ordning enligt ruta 1 i figur 8 ovan: 1) gå till 

startsida, 2) skapa nytt dokument, 3) kopiera text/ladda ned dokument, 4) aktivera/inaktivera 

förslagstyper, 5) plagiarismkontroll, 5) vokabulärförbättring, 6) professionell korrekturläsning 

och, allra längst ned i listen, 7) hjälp. Objekt 5 och objekt 6 var endast tillgängliga via 

premiumversionen av programmet och undersöktes på grund av arbetets begränsade resurser 

därför inte. Objekt 1-3 ansågs inte vara av stor relevans för att besvara varken hur man kan 

skifta mellan olika inställningar eller hur förändringsförslag kan presenteras, och behandlades 

därför inte vidare. 

     Objekt 4 var av störst relevans för det kommande designarbetet, då det innehöll inställningar 

för vilka funktioner som skulle vara aktiva. Dess utformning är en existerande lösning på hur 

man kan skulle kunna skifta mellan olika inställningar och vyer i programmet, vilket är 

objektets syfte även på denna webbsida. När användaren håller muspekaren över objekt-

symbolen (spetsen på en penna), så expanderas en ruta innehållandes ett antal inställningar ut 

från listen, som visas i figur 9 nedan. 

 

 

 

Figur 9. Objekt 4 i menyn expanderat. 

 

Objektet innehåller två objekt; i det första (överst i figur 9) kan dokumenttyp ändras, och i det 

andra kan olika förslagstyper aktiveras och inaktiveras. Val av dokumenttyp är en lösning på 

hur användaren skulle kunna skifta mellan olika vyer i ett verktyg av typen, och inställningarna 
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en möjlig lösning på hur olika funktioner skulle kunna (in)aktiveras i den kommande designen 

av gränssnittet för textförenklingsverktyget. 

 

5.2.1.2 Redigeringsytan 

Redigeringsytan innehöll två huvudsakliga objekt, som till viss mån är sammankopplade: 1) 

textrutan (till vänster i ruta 2, figur 8) – där användaren skriver eller klistrar in sin text, och 2) 

feedbackfältet (till höger i ruta 2, figur 8) – där förändringsförslag presenteras. Textrutan har 

ett färdigt fält för rubrik och ett färdigt fält för brödtext. Förändringsförslagen i feedbackfältet 

uppdateras dynamiskt eftersom texten i textrutan ändras och är med ett smalt streck samman-

kopplade med orden i textrutan de berör. Redigeringsytans syfte är att möjliggöra presentation 

och förändringsförslag och användarredigering av en text. 

     När ett förändringsalternativ finns tillgängligt stryks den berörda passagen i textrutan under. 

En smal, grå linje är dragen mellan textrutan och förändringsförslaget. Originalpassagen visas 

i rött med en pil pekandes mot förslaget som visas i grönt. Förändringen kan antingen ignoreras 

via krysset, appliceras i textrutan genom klick, eller förklaras med utförligt genom klick på 

nedåtpilen, som synligt i figur 10 nedan. 

 

 

Figur 10. Presentation av förändringsförslag i Grammarly.com. 

 

Två ytterligare nivåer för information om felet finns i objektet. Vid klick på nedåtpilen visas 

mer utförlig information om felet och varför det bör åtgärdas, såsom synligt i figur 11 nedan. 

Vid klick på ”more” (i figur 11 nedan) utökas rutan och informationen ytterligare, för att visa 

mer grammatisk information om felet och ytterligare exempel på fel av samma typ. Klick på 

”close” stänger rutan. 
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Figur 11. Förklaring av förändringsförslag i Grammarly.com. 

 

Vid applicering av en förändring byts originalpassagen ut mot förändringsförslaget. En knapp 

för att ångra och återfå originalpassagen visas istället. Handlingen är även utförbar via 

kommandot ctrl+z/cmd+z. 

     Grammarly.com klassade i feedbackfältet olika nivåer av allvarlighet för textpassagerna som 

förändringsförslag presenteras för. Vid låg allvarlighetsgrad är förändringsförslaget grönt, vid 

högre rött. Förslag verktyget inte säkert kan klassificera som problematiska blir istället gråa. 

Exempel på samtliga problemnivåer visas i figur 12 nedan. 

 

 

Figur 12. Problemnivåer i Grammarly.com. 

 

Objekten som identifierades i redigeringsytan är möjliga lösningar på hur förändringsförslag 

kan presenteras för och appliceras av användaren, men även på hur information om olika 

förändringsförslag skulle kunna visas. Även om funktionaliteten i verktyget som gränssnittet 

utformas för inte klassar allvarlighetsnivåer, så är färgdistinktionen i Grammarly.com en 

lösning som skulle kunna appliceras för att skilja mellan olika typer av förändringsförslag. 

 

5.2.1.3 Informationslisten 

Under redigeringsvyn ligger informationslisten (se ruta 3, figur 8 och närbild i figur 13 nedan)  

som visar antal ord totalt och antal förändringsförslag/problem. Problem av olika typer klassas 

som antingen kritiska eller avancerade.  
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Figur 13. Informationslisten i Grammarly.com. 

 

En informationslist av den här typen skulle kunna vara en bra lösning på hur information om 

textens olika egenskaper kan presenteras för användaren.  

 

5.2.2 SpellCheckPlus.com 

För webbsidan SpellCheckPlus.com identifierades två huvudsakliga element, i denna studie 

kallade: 1) redigeringsytan (se ruta 1, figur 14) och 2) feedbackfältet (ruta 2, figur 14).  

 

 

Figur 14. Element i SpellCheckPlus.com. 

 

5.2.2.1 Redigeringsytan 

I redigeringsytan kan användaren skriva eller klistra in sin text och redigera den, men dess 

funktion är även att presentera en viss del av verktygets feedback på texten. Elementet innehöll 

huvudsakligen tre objekt: 1) redigeringslisten, 2) textrutan och 3) anpassningsfältet. Utöver 

dessa fanns även en knapp för att starta undersökning av texten. Längst ned till höger i rutan 

visas också antalet förändringsförslag som identifierats totalt i texten, men dessa har i denna 

analys inte kategoriserats som ett självständigt objekt. 
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     Redigeringslisten (den övre grå listen i figur 14) innehåller knappar för vanligt 

förekommande funktioner, bland annat att klistra in, formatera, skriva ut och söka i texten. Den 

bedömdes inte vara av relevans för problematiken med gränssnittsutformningen i denna studie 

och undersöktes därför inte närmare. 

     Textrutan (rutan innehållandes text i ruta 1, figur 14), är platsen där texten skrivs eller 

klistras in i verktyget. Feedback presenteras också för ord och fraser som är markerade i texten, 

genom att användaren håller muspekaren över området i fråga. Förändringsförslag gällande 

grammatik markeras med gul bakgrund och visas i en grå tooltip (se exempel i figur 15 nedan). 

 

 

Figur 15. Förändringsförslag gällande grammatik i SpellCheckPlus.com. 

 

Rödmarkerade ord, som exempelvis det felstavade ordet ”somtimes” i figur 15 och figur 16, är 

av verktyget starkt rekommenderade modifieringsförslag – de är med hög sannolikhet 

felstavade. Förändringsförslagen för dessa genereras via en Grammarly.com-plug-in och visas 

därför som i Grammarly.com, originalordet i rött och förändringsförslagen i grönt. Utöver detta 

visas dock även en grå tooltip med förslag på andra ord som skulle kunna avses. 

 

 

Figur 16. Rödmarkerat förändringsförslag i SpellCheckPlus.com. 

 

I anpassningsfältet (se figur 17) ligger de få inställningar som 

erbjuds av verktyget. Användaren kan välja att klicka i 

checkboxen för ”I’m Anglophone” för att få förändrings-

förslag anpassade för engelskspråkiga skribenter och via listan 

under välja vad denne helst vill ha hjälp med att förbättra i sin 

Figur 17. Anpassningsfältet i 

SpellCheckPlus.com. 
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text, exempelvis att förbättra vokabulären eller rätta stavfel. Fältet är en idé för hur användaren 

skulle kunna skifta mellan olika inställningar och vyer i ett verktyg av typen. 

   

5.2.2.2 Feedbackfältet 

Feedbackfältet (ruta 2, figur 14) är egentligen en sammanfattning av alla förändringsförslag 

som presenteras även i texten, men mer utförligt utskrivna. För vissa typer av grammatiska fel 

som upptäckts i texten finns även länkar till övningsuppgifter för att träna på grammatik av 

typen, se exemplet i figur 18 nedan. 

 

 

Figur 18. Övningsuppgift i SpellCheckPlus.com. 

 

Användaren kommer åt övningsuppgiften genom att trycka på ”exercises” efter ett 

förändringsförslag. Efter att ett fält fyllts i kan knappen med ett frågetecken klickas på för att 

rätta uppgiften. 

 

5.2.3 SpellChecker.net 

På SpellChecker.net ombedes använd-

aren skriva eller klistra in sin text på 

förstasidan, för att sedan få upp ett 

pop-up-fönster där förändringsförslag 

presenteras och förändringar kan 

genomföras. Eftersom denna in-

klistring är startsidans enda funktion 

bortses den från i denna analys, och 

endast pop-up-fönstrets innehåll 

beskrivs närmare. Fönstret består av tre 

element, i denna analys benämnda: 1) 

menyn (ruta 1, figur 19, 2) textrutan 

(ruta 2, figur 19) och 3) redigerings-

rutan (ruta 3, figur 19).  
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5.2.3.1 Menyn 

Menyn (ruta 1, figur 19) består av tre knappar och dess funktion är att tillåta användaren att 

skifta mellan olika feedbacklägen, antingen stavningskontroll, grammatikkontroll eller 

synonymkontroll. Vid klick på andra knappar än den markerade ändras fönstrets innehåll, 

markeringarna i textrutan och funktionaliteten i redigeringsrutan förändras. 

 

5.2.3.2 Textrutan 

Textrutan (ruta 2, figur 19) visar texten användaren skrivit eller klistrat in, med textpartier 

förändringsförslag finns för markerade understrukna i blått. De understrukna passagerna är 

sammankopplade med redigeringsrutan; när man klickar på ett markerat ord blir det rött i 

textrutan, och alternativ för det visas i redigeringsrutan. Textrutan innehåller också ett fält som 

visar hur lång tid det tagit för verktyget att analysera texten. 

 

5.2.3.3 Redigeringsrutan 

I redigeringsrutan (ruta 3, figur 19) visas förändringsalternativ för innehållet i textrutan. Dess 

utformning förändras som en funktion av menyvalet överst i pop-up-rutan, men funktionaliteten 

är i grova drag densamma i alla feedbacklägen. Därför kommer endast läget för stavnings-

kontroll beskrivas i denna analys.  

     Som standardalternativ markeras det första ordet med tillgängliga förändringsförslag i 

texten. Användaren kan välja ett förändringsförslag och sedan klicka på antingen ”Change” för 

att applicera förändringen och byta ut ordet i textrutan, eller ”Change all” för att samma sak för 

alla instanser av ordet. Ett annat alternativ är att ignorera förändringsförslagen för en eller alla 

instanser av det markerade ordet genom ”Ignore” eller ”Ignore All”. Ett ord kan också lägga 

till i verktygets ordlista genom klick på ”Add”. Vid applicering av någon av ovan nämnda 

handlingar markeras nästa passage där förändringsförslag finns tillgängliga och samma 

alternativ erbjuds igen, ända tills hela texten gåtts igenom. 

     Redigeringsrutan innehåller ytterligare tre knappar: ”Finish Checking” och ”Cancel” – som 

stänger pop-up-rutan, samt ”options” som öppnar ytterligare en pop-up med alternativ (se figur 

20 nedan). 

 

Figur 19. Feedbackläge för stavningskontroll i SpellChecker.net. 
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Figur 20. Alternativ för SpellCheck.net. 

 

I alternativsrutan ger användaren möjlighet att anpassa verktyget. Kryssrutor för att 

aktivera/inaktivera feedback textpassagetyper ligger överst i rutan. Underst hanteras 

användarens personliga ordlista, det går att lägga till, ta bort och ändra namn på olika ord. Det 

finns även en knapp för att återställa ordlistan till standardläget. Alternativsrutan stängs genom 

klick på ”OK”. 

 

5.2.4 Implikationer för designarbete 

De undersökta webbsidorna har vissa gemensamma element, som sannolikt är viktiga inom 

genren eftersom de återfunnits i alla tre. Elementen som avses är meny, textruta, något slags 

fält för feedback samt inställningar. Utöver dessa fanns även en rad ytterligare likheter mellan 

verktygen som kan vara nyttiga att ta i beaktning i designarbetet. 

     Den första likheten som identifierats må te sig självklar, men är icke desto mindre nödvändig 

för verktyg den här av typen: textpassager med förändringsförslag tillgängliga markeras tydligt 

i texten. Det är också tydligt vilken feedback som berör vilken del av texten i verktygen. Vidare 

markeras olika typer av förändringsförslag på olika sätt; i två av verktygen (Grammarly.com 

och SpellCheckPlus.com) görs skillnad mellan olika typer av förändringsförslagstyper genom 

textformatering, och i ett (SpellChecker.net) genom att visa de olika typerna i olika vyer. 

Distinktionen mellan olika typer av förändringsförslagstyper kan ge användaren en bättre 

överblick över texten som helhet.  
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     Vidare visas förändringsförslag i alla tre verktyg för ett ord eller en textpassage i taget. I 

SpellCheckPlus.com finns också möjlighet att se alla förändringsförslag sammanfattade i 

feedbackfältet. Att visa ett förslag i taget är troligtvis ett bra sätt att undvika ett rörigt intryck 

och minska kognitiv belastning hos användaren. 

     Grammarly.com och SpellCheck.net ger användaren möjlighet att anpassa vilka typer av 

textpassager som ska markeras på ett eller annat sätt genom checkboxar. Ett anpassningsbart 

verktyg verkar fördelaktigt vid mer omfattande funktionalitet, för att en bredare grupp 

användare med olika behov ska kunna dra nytta av verktyget och inaktivera de funktioner som 

för dem är överflödiga för dem.   

     De tre verktygen erbjuder alla möjligheten att välja ord via muspekaren, antingen genom 

klick eller genom att hovra över en passage med förändringsförslag. SpellChecker.net 

tillhandahåller även möjligheten att gå igenom en text förslag för förslag, hoppandes till det 

nästa när ett beslut tagits om det markerade förslaget. Det verkar således viktigt att ge 

användaren möjlighet att kunna styra ordningen för vilka förslag som hanteras.  

     Vissa skillnader mellan verktygen fanns också. Den kanske största gällde hur feedback 

presenterades. I Grammarly.com visades feedback dynamiskt, under tiden användaren skrev. 

De andra verktygen erbjöd mer statisk feedback, där all kritik presenterades samtidigt för hela 

texten. Båda sätt att visa feedback verkar alltså fungera för att uppfylla ändamålet.  

     Informationsgraden kunde endast anpassas i Grammarly.com. Det var det enda verktyget 

där användaren kunde välja att visa mer eller mindre information om ett förändringsförslag. I 

SpellCheckPlus.com fanns endast en informationsgrad, medan SpellChecker.net inte erbjöd 

förklaringar överhuvudtaget. Det sistnämnda verktyget gav inte någon information om varför 

något bör ändras, såsom gjordes i de andra två. 

     I Grammarly.com och SpellChecker.net fanns möjlighet att ignorera och ta bort 

förändringsförslag ur texten, något som inte erbjöds i SpellCheckPlus.com. Funktionen 

bedömdes ändå som fördelaktig för att minska antalet markeringar på sidan genom att ta bort 

vad användaren anser vara onödig information. 

     Endast SpellCheckPlus.com erbjöd övningar för användaren att förbättra sina färdigheter i 

anknytning till särskilda grammatikfel. Funktionen anses inte vara av relevans för design-

arbetet, eftersom verktyget i denna studie inte inriktar sig på språkinlärning. 
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5.3 Prototyp och skissning 

I följande avsnitt presenteras den utvecklade prototypen som grundats i intervjuresultat och 

förebildsanalys. Huvudsakligen visas bilder på den färdiga prototypen, med passager 

beskrivandes alternativen som valts bort i skissningsarbetet, men i mer problematiska fall visas 

även bilder ur skissningsarbetet. 

     Efter förebildsanalysen framkom tre element som samtliga verktyg hade gemensamt: 

textruta, feedbackfält och meny för inställningar. Att de återfanns på samtliga webbsidor tyder 

på att de är av vikt för genren, och de inkorporerades därför i designen. I följande stycken 

presenteras skisserna och designbesluten för de tre elementen och deras underobjekt, följt av 

en beskrivning av övriga element. Textrutan är synlig i ruta 1 i figur 21 nedan, och feedback-

fältet i ruta 2. Inställningsmenyn finns synlig i figur 23, avsnitt 5.3.3 nedan. Därefter presenteras 

prototypens två vyer, den statiska vyn och den dynamiska vyn, samt deras funktionalitet i 

närmare detalj, följt av ett kortare avsnitt som förklarar typografiska val. 

 

 

Figur 21. Prototypen. 

 

5.3.1 Textrutan 

Textrutan placerades centralt i alla skisser, eftersom texten är huvudfokus för verktyget. Dock 

valdes det mellan två utformningar, en där endast en stor ruta är synlig och en där det finns tre 

fält – ett för rubrik, ett för ingress och ett för brödtext (se ruta 1, figur 21 ovan).  
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     Den sistnämnda valdes slutligen ut eftersom det framkommit ur intervjuerna att de 

nuvarande verktygen webbredaktörerna använder också har färdiga fält. Vidare kan separata 

fält potentiellt underlätta funktionellt för att migrera text med färdig formatering för varje fält. 

 

5.3.1.2 Formateringslisten 

Alla element i den slutgiltiga designen baserades inte på resultaten från förebildsanalysen, utan 

framkom som lösningar på problem som framkommit ur intervjuerna eller ur rekommenda-

tioner från tidigare studier på liknande verktyg. Ett sådant var formateringslisten (synlig i figur 

22 nedan), som är nära sammankopplad med textrutan. Eftersom innehålls-hanteringsverktyg 

som webbredaktörer ofta arbetar med tenderar att tillhandahålla rik innehållsredigering via 

”What You See Is What You Get” (eller WYSIWYG)-verktyg (Distante et al., 2014), beslutades 

att även webbtjänsten för StiLett bör erbjuda detta. Ett sätt att göra detta är att tillhandahålla 

formateringsalternativ för texten, vilket genom skissningsprocessen resulterade i en 

formateringslist, erbjudandes möjlighet att ändra exempelvis typsnitt, storlek, färg, bakgrund 

och radavstånd i texten. Två huvudsakliga placeringar av listen övervägdes, antingen inuti 

textruteområdet eller separerat från det i överkanten av verktyget, under headern. Eftersom 

designbeslutet att ha tre olika rutor för text, en för rubrik, en för ingress och en för brödtext 

fattats, så ansågs det bäst att lägga formateringslisten separat från textrutorna. Det upplevdes 

bättre eftersom en list placerad i en av rutorna inte nödvändigtvis skulle upplevas fungera för 

redigering i alla tre rutor, och eftersom tre formateringslister (en i varje ruta) skulle kännas 

överflödigt, samt ta upp värdefull plats på skärmen i onödan. Positionen under headern ansågs 

tydligare förmedla att listen kunde användas för samtliga textrutor. 

 

Figur 22. Formateringslisten. 

 

5.3.2 Feedbackfältet 

Feedbackfältet placerades till höger om textrutan, eftersom det där upplevdes ge den bästa 

förståelsen för vilken feedback som tillhörde vilket textparti. Placeringen är synlig i ruta 2, figur 
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21 i introduktionen för avsnittet. De andra två valen var att placera fältet till vänster om 

textrutan, eller under textrutan. 

     Som ovan nämnt övervägdes även vänster sida, men eftersom läsning på svenska sker från 

vänster till höger upplevdes det där dra mer uppmärksamhet än själva textrutan. Placering av 

feedbackfältet under textrutan uteslöts eftersom det inte öppnade för lätt och tydlig koppling 

mellan de berörda textpassagerna och dess feedbackförslag. Ett feedbackförslag hamnar i den 

slutgiltiga designen alltså på höger sida om textrutan, i höjd med den berörda meningen. 

 

5.3.3 Inställningsmenyn 

Via inställningsmenyn kan användaren välja vilka förenklingsfunktioner som ska appliceras på 

texten, såväl som ställa in maximal längd för ord- och meningar. Den tillåter även användaren 

att lägga till egna handskrivna regler för förenkling. Inställningsmenyn är synlig i figur 23 

nedan. 

 

 

Figur 23. Inställningsmenyn. 

 

5.3.3.2 Placering 

För inställningsmenyn framkom ur skissningsarbetet tre huvudsakliga idéer för placering. I den 

första skulle menyn öppnas i en lightbox via en knapp placerad någonstans på sidan (som visat 
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i figur 24). Den andra idén var inspirerad av Grammarly.com, där menyn fälls ut från en sidlist 

till vänster som textrutan (figur 25) och olika inställningar vid behov kan fördelas ut längst 

listen. Den sista idén är en meny som vid klick på en inställningsknapp placerad i headern fäller 

ut en inställningsmeny som täcker feedbackfältet men lämnar textrutan synlig (se figur 23 

ovan). 

 

       

 

Figur 24. Inställningsmeny i lightbox.  Figur 25. Inställningsmeny i sidlist. 

 

Slutligen valdes det tredje alternativet, där feedbackrutan placerad till höger täcker 

feedbackfältet. Anledningarna till valet var för det första att placeringen rent estetiskt ansågs 

passa bäst med placeringen av knapparna för att skifta mellan statisk och dynamisk vy. Vidare 

bedömdes placeringen särskilt fördelaktig för det dynamiska läget, eftersom användaren med 

textrutan synlig direkt skulle kunna se effekterna av sina inställningsval. Skulle exempelvis 

synonymförslag inaktiveras via menyn, skulle alla markeringar i texten av typen direkt 

försvinna – användaren får alltså med valet av placeringen direkt se effekten av sina val. 

 

5.3.3.2 Utformning och funktionalitet 

Vid utformningen av inställningsmenyn låg fokus vid funktionaliteten i StiLett, och vid 

önskemålen som framkommit ur intervjuerna. Inställningsmenyn öppnas via kugghjulet 

bredvid inställningsknapparna för statisk och dynamisk vy uppe till höger i headern, som synlig 

i figur 23 i förgående avsnitt. När menyn är öppen markeras kugghjulet. Menyn stängs sedan 

via klick på samma knapp. Alla verktygets funktioner är i inställningsmenyn uppradade med 

varsin växlingsknapp för att aktivera och inaktivera dem. 

     Inställningarna är fördelade under två underrubriker: ”aktiva förenklingar” och ”visa”. 

Under ”Aktiva förenklingar” kan användaren aktivera eller inaktivera alla funktioner som 

StiLett erbjuder. Om ”egna regler” är aktiverat så aktiveras även textrutan under, för att ge 
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användaren möjlighet att skräddarsy sina egna regler. Den motsvarar alltså valet ”customize” i 

demon för verktyget, närmare beskrivet i kapitel 2.  

     Under rubriken ”visa”, har inställningar för att markera långa ord eller långa meningar i 

texten placerats. Funktionerna är i dagsläget inte inbyggda i StiLett, men skulle vid en 

implementation ändå kunna genereras. Är funktionerna aktiva kan användaren ställa in en egen 

föredragen maximal menings- eller ordlängd. Specificeras ingen har de båda inställningarna 

förinställda standardvärden. Under skissningsprocessen övervägdes inläggande av en tooltip 

för varje förenklingstyp, innehållandes exempel på varje förenklingstyp. I slutänden bedömdes 

detta dock överflödigt, eftersom förändringsförslag som förklaras i kommande avsnitt 

presenteras i form av exempelförenklingar på meningar i texten. Att inkludera förenklingar 

även i inställningsmenyn bedömdes därför ta upp onödig plats. 

 

5.3.4 Dynamisk vy och statisk vy 

Som ett svar på de skilda åsikterna kring hur feedback borde presenteras i verktyget bland 

intervjudeltagarna skapades två olika feedbacklägen, i två olika vyer: en dynamisk vy och en 

statisk vy. Vyerna skiljer sig åt när det gäller både presentation av feedback och applicering av 

förändringsförslag. 

 

5.3.4.1 Val mellan statisk och dynamisk feedback 

 Eftersom det ur intervjuerna framkommit att 

verktyget för att passa webbredaktörer bör kunna ge 

feedback både statiskt och dynamiskt, bestämdes att 

verktyget skulle ha två olika vyer – en för statisk 

feedback och en för dynamisk feedback. Ur 

skissningsprocesser utvecklades ett antal idéer, varav 

två bedömdes som lämpligast. Idéerna bestod av att 

antingen lägga valet mellan vyerna inuti menyn (se 

figur 26 till höger), eller att lägga dem så att de var 

konstant synliga i headern (se figur 27 nedan). I 

menyalternativet skulle valet komma upp när 

inställningsmenyn i verktyget öppnas via en menyknapp, och valet skulle ske via checkboxar. 

I header-alternativet, som slutligen valdes ut, syns konstant vilket läge som är valt, oavsett var 

användaren befinner sig i verktyget eller arbetar med. 

Figur 26. Val av statisk eller dynamisk 

feedback i meny. 
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                   Figur 27. Val av statisk eller dynamisk feedback i header. 

 

Det valda alternativet visar hela tiden användaren vilket läge som är aktivt och lyfter således 

valet ur arbetsminnet och placerar det på skärmen istället. Valet lämnar dessutom mer plats i 

inställningsmenyn, vilket bidrar till att ge den ett mindre plottrigt intryck. Detta är alltså ett sätt 

att minska arbetsminnesbelastningen som MacArthur (2006) funnit är en risk när användare 

arbetar med nya verktyg. Inspiration för denna lösning drogs ur förebildsanalysen och verktyget 

SpellCheck.net, även om den inte uppfyller exakt samma funktionalitet. 

 

5.3.4.2 Dynamisk vy 

Prototypens dynamiska vy är synlig i figur 28. När dynamisk feedback är aktiverad uppdateras 

information och förslag eftersom användaren skriver. Antal ord uppdateras kontinuerligt och 

tillgängliga förenklingsförslag presenteras direkt när en mening avslutats. Förslaget presenteras 

då direkt, och användaren kan antigen välja att hantera det direkt eller skriva vidare. Möjlighet 

finns också att klicka sig vidare till andra förslag som är markerade i texten för att åtgärda dessa, 

eftersom alla möjliga förändringsförslag och feedbackmarkeringar hela tiden är synliga i den 

dynamiska vyn. 

     Markeringar för var förändringsförslag finns syns i den dynamiska vyn endast inuti 

textrutan. Användaren klickar eller svävar över en markering för att få mer information om 

förslaget, och kan sedan välja att antingen ignorera det, eller lägga in det direkt i texten. Den 

dynamiska vyn är tänkt att öppna för en väldigt nära interaktion mellan användare och text 

under skrivandet, men kan också vara av nytta för att granska en redan färdigskriven text i 

detalj. I det sistnämnda fallet klistras en färdigskriven text in direkt, istället för att produceras 

direkt i verktyget. Inspiration för vyn drogs ur förebildsanalysen, och framförallt feedback-

presentationen i Grammarly.com. 

 



 

   45 

 

Figur 28. Prototypens dynamiska vy. 

 

5.3.4.2.1 Synonymförslag 

Synonymförslag markeras i det dynamiska läget direkt i texten. Ord med tillgängliga 

synonymer markeras närmare bestämt av ett grönt streck. Håller användaren muspekaren över 

ordet visas en tooltip med synonymförslagen, som i figur 29 nedan. 

 

 

 

Figur 29. Synonymförslag i prototypens dynamiska vy. 

 

Användaren kan välja att applicera en synonym på texten, så att originalordet byts ut. Detta kan 

åstadkommas genom att 1) klicka på den föredragna synonymen i tooltipen, 2) trycka in siffran 

för det föredragna synonymförslaget på tangentbordet, eller 3) ändra ordet manuellt i texten via 

tangentbordet. Ett förslag kan även ”ignoreras”, eller tas bort, genom klick på krysset i 

tooltipen. Synonymmarkeringen och förslagstooltipen försvinner då ur texten. 
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     Under skissningsarbetet övervägdes även ett antal andra sätt att markera ord med tillgängliga 

synonymer, exempelvis fetmarkering, kursivering eller förändrad bakgrundsfärg för ordet i 

texten. Understrykningen valdes dock ut eftersom den enkelt möjliggjorde särskiljande mellan 

markering av synonymförslag och markering av långa ord genom separata färger (avsnitt 

5.3.4.2.3 nedan). 

 

5.3.4.2.2 Meningsförslag 

När förenklingsförslag finns tillgängliga för en mening visas symbolen  i slutet av meningen. 

Svävar användaren med musen över en sådan mening så markeras hela meningen av en streckad 

grå linje, för att förtydliga exakt vilken passage förslaget eller förslagen gäller, som synligt i 

figur 30 nedan. 

Figur 30. Meningsmarkering för förenklingsförslag i prototypens dynamiska vy. 

 

Under skissningsprocessen övervägdes även att markera meningar endast med en grön 

understreckad linje och en tooltip när användaren svävade över meningen. Markeringstypen 

upplevdes dock ge ett rörigt intryck när många långa meningar fanns. Därför infördes istället 

den gröna symbolen och meningsunderstrykning endast vid svävande eller klick. Valet av grönt 

gjordes för att lätt särskilja meningar med förenklingsförslag från markering av långa meningar 

(se avsnitt 5.3.4.2.4 nedan). 

     Utöver att meningen markeras visas även förenklingsförslagen för meningen i feedbackfältet 

till höger, i höjd med meningen i fråga. Vid klick på den markerade meningen fastnar förslagen 

i feedbackfältet, ända tills användaren klickar på en annan markering i texten. Se figur 28 för 

en helhetsbild av detta läge. En närbild på själva förenklingsförslaget i feedbackfältet är synlig 

i figur 31 nedan. 

 

  Figur 31. Närbild på förenklingsförslag i den dynamiska vyn. 
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När en mening markerats visas de förenklingsförslag, och kombinationer av förenklings-

förslag, som finns tillgängliga för en mening. Förslagen genereras beroende på vilka 

förenklingstyper som aktiverats av användaren i inställningsmenyn. I exemplet ovan är alltså 

både synonymutbyte, passiv till aktiv form och proximering aktiverade. 

     När användaren svävar med musen över ett förslag gråmarkeras det, och möjlighet att 

ignorera förslaget (alltså ta bort det) tillhandahålls i form av ett kryss i förslagets nedre högra 

hörn, som synligt i figuren ovan. Tas förslaget bort förblir de övriga förslagen, men om 

användaren väljer att ignorera alla förslag försvinner slutligen även markeringen av meningen 

i texten. För att applicera ett förändringsförslag gäller samma funktionalitet för synonymutbyte; 

användaren kan applicera en meningsförenkling genom att 1) klicka på det, 2) trycka in 

förslagets siffra, eller 3) själv skriva om texten direkt i textrutan. 

     Varje förslag presenteras i form av meningen i fråga förenklad. Under kan man i kursivt 

även läsa vilka förenklingstyper som applicerats. Anledningen till denna typ av presentation är 

att användaren inte ska behöva veta vad varje förenklingstyp innebär exakt, och istället bara 

kunna välja förenklingen de anser passa dem bäst. 

 

5.3.4.2.3 Långa ord 

I intervjuerna uttryckte många av deltagarna att de önskade att verktyget skulle kunna peka ut 

långa ord, och funktionen implementerades därför i prototypen. För långa ord gäller samma 

princip som för presentation av synonymförslag, med undantaget att ingen åtgärd presenteras. 

Långa ord i texten markeras av en röd linje, och när användaren svävar över ordet presenteras 

en tooltip med texten ”! långt ord”. Ett exempel på ett långt ord är synligt i figur 32 nedan. Vid 

klick på krysset försvinner både meningsmarkering och tooltip ur texten. 

 

 

Figur 32. Markering av långt ord i prototypens dynamiska vy. 

 

Inga direkta förslag presenteras för långa ord, markeringens syfte är endast att uppmärksamma 

användaren på ordets längd – såsom efterfrågats i samband med de utförda intervjuerna. 

Användaren får alltså själv överväga att byta ut ordet mot ett kortare. Gränsen för hur många 

tecken som avgör vilka ord som är långa kan bestämmas av användaren i inställningsmeny. Har 
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inget val gjorts gäller ett standardvärde, som i denna studie satts till femton – dock utan särskild 

efterforskning. 

     Precis som för synonymutbyte övervägdes i skissningsarbetet också andra markeringssätt; 

understrykningen valdes ut eftersom den enkelt möjliggjorde särskiljande mellan markering av 

synonymförslag och markering av ord med tillgängliga synonymer genom separata färger 

(avsnitt 5.3.4.2.3 nedan). 

 

5.3.4.2.4 Långa meningar 

Under intervjuerna uttrycktes önskemål om att ett stödverktyg för produktion av lättläst text 

skulle kunna visa meningslängd. Valet gjordes dock att endast markera meningar i texter som 

ansågs långa, eftersom det bedömdes både onödigt och plottrigt att visa varje menings exakta 

längd. Markeringen av långa meningar liknar markeringen av meningar med tillgängliga 

förändringsförslag. Är en mening för lång, enligt vad användaren ställt in för ordgräns i 

inställningsmenyn, så visas symbolen  vid meningens slut. Svävar användaren med musen 

över mening markeras den genom att strykas under med en grå streckad linje, och en tooltip 

med texten ”! lång mening” visas (se figur 33 nedan).  

 

 

Figur 33. Markering av lång mening i prototypens dynamiska vy. 

 

För långa meningar presenteras inga förändringsförslag, syftet med att markera dem är endast 

att uppmärksamma användaren på deras längd, som efterfrågats i samband med intervjuerna. 

Användaren kan precis som vid markeringen för långa ord välja att ignorera 

uppmärksammandet, varpå samtliga markeringar i texten för meningen försvinner. Har 

användaren inte valt en gräns används 35 ord som standardvärde. Antalet har dock inte 

motiverats genom särskild efterforskning. 

     Under skissningsarbetet övervägdes även att markera meningar endast med en röd 

understreckad linje och en tooltip när användaren svävade över meningen. Markeringstypen 

upplevdes dock ge ett rörigt intryck när många långa meningar fanns. Därför infördes istället 

den röda symbolen och meningsunderstrykning endast vid svävande eller klick. Färgvalet 

särskiljer markering av långa meningar från markering av meningar med förenklingsförslag. 
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Figur 34. Prototypens statiska vy. 

 

5.3.4.3 Statisk vy 

Den statiska vyn är synliga i figur 34 nedan. Den producerades som ett svar på en oro som 

uttryckts i intervjuerna. Vissa av intervjudeltagarna ansåg att dynamisk feedback skulle kunna 

kännas för påträngande och plottrig, och uttryckte att de snarare skulle föredra mer statisk 

feedback på en redan färdigskriven text, hellre än att få förslag under textproduktionen.  

Användaren klistrar i läget in sin text och trycker på knappen ”hitta förenklingar”. Därefter 

visas samtliga förändrings-förslag som verktyget hittat i feedbackfältet till höger, grupperade 

efter typ. Varje förenklingstyp har även antal markerat, för att kunna ge användaren en bättre 

överblick. Statisk information som antal ord och antal meningar skrivs också ut i feedbackfältet.  

     Vyn är utformad för att användaren ska arbeta med ett slags förändringsförslag i taget, till 

skillnad från i den dynamiska vyn där samtliga feedbackfunktioner är tillgängliga hela tiden. 

Har verktyget som i figur 34 nedan genererat två synonymförslag, markeras dessa i texten när 

användaren svävar med muspekaren över ”2 synonymförslag” i feedbackfältet. Vid klick 

öppnas hanteringen för dessa synonymer i feedbackfältet, där användaren sedan kan välja att 

antingen applicera eller ignorera dem. Detsamma gäller för förändringsförslag på meningar. 

Långa ord och meningar markeras däremot bara i texten, eftersom verktyget inte genererar 

några förändringsförslag för dessa. Den statiska vyn innehåller även en knapp för att applicera 

alla verktygets förslag direkt. I fall där flera alternativ presenterats, appliceras det översta av 

förslagen – som innehåller alla förenklingstyper verktyget genererat givet vilka funktioner som 

aktiverats av användaren i inställningsmenyn. 
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5.3.4.3.1 Förenklingsförslag 

Förenklingsförslag i den statiska vyn fungerar likadant för synonymer och meningar. 

Exemplifiering sker här med hjälp av synonymhanteringen, en närbild på vilken är synlig i figur 

35 till höger.  

     När användaren svävar med musen över synonymförslag i feedbackfältet, markeras alla 

synonymförslag i texten genom att strykas under med en grön linje, precis som i den statiska 

vyn (se avsnitt 5.3.4.2.1 ovan). Dock visas här 

ingen tooltip i texten, utan förslagen hanteras 

istället direkt i feedbackfältet. Om användaren 

klickat på ”2 synonymförslag”, visas rubriken 

”synonym-förslag” med förslagen och knappen 

”Ignorera förslag” under, såsom synligt i figur 

35. I hanteringsområdet visas både original-

ordet och förenklingsförslaget/-en (för 

meningar visas givetvis originalmeningen). 

Endast en synonym hanteras i taget, verktyget 

börjar med att presentera förenklingsförslagen 

för det som kommer först i texten. Användaren kan applicera ett förslag i texten genom att 1) 

klicka på det, 2) trycka in siffran för det eller 3) själv skriva om det i texten. Ett förslag kan 

också ignoreras via knappen ”Ignorera förslag”, eller genom att bara trycka på returknappen. 

När användaren applicerat eller ignorerat ett förslag går verktyget vidare till nästa 

synonymförslag som finns i texten. Inspiration för hanteringen av ett förslag i taget drogs ur 

förebildsanalysen och närmare bestämt verktyget SpellChecker.net, dock går det även att 

hantera förslagen i en annan ordning genom att klicka på ordet man vill hantera där det är 

markerat i texten. Antalen under rubriken ”Möjliga förenklingar:” förändras också eftersom 

förenklingsförslag hanteras. 

     Exakt samma princip gäller som tidigare nämnt även för meningsförenklingar. Meningarna 

markeras dock i texten med understrukna streckade linjer, som när man svävar över en mening 

med förenklingar i den dynamiska vyn (se figur 27 i avsnitt 5.3.4.2.2). 

 

5.3.4.3.2 Långa ord och meningar 

Långa ord och långa meningar visas när användaren svävar med muspekaren över respektive 

typ under rubriken ”Textinformation” i figur 35. Vid hovring över ”långa ord” visas alltså de 

 

   Figur 35. Synonymförslag i prototypens statiska vy. 
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långa orden i texten, understrukna av en röd linje precis som i den dynamiska vyn (se figur 32, 

avsnitt 5.3.4.2.3), med undantag för tooltipen. Vid klick förblir de långa orden markerade i 

texten ända tills användaren klickar på eller svävar över en annan förslagstyp. Långa 

markeringar markeras istället av en streckad linje, som i den dynamiska vyn (se figur 33, avsnitt 

5.3.4.2.4). Dock är ingen tooltip synlig, endast markeringen. 

 

5.3.5 Typografi 

I enlighet med Söderbergs (2015) tumregler för typografi har brödtexten prioriterats i 

prototypen. Tumreglerna beskrevs närmare i kapitel 3 (avsnitt 3.4). En antikva i form av Times 

New Roman, 12 punkter valdes för texten i textrutorna (tumregler 1 och 2). Radavståndet var 

tillräckligt för att raderna inte skulle flyta ihop, en viss ”vit korridor” lämnades mellan varje 

rad i texten (tumregel 4). Vidare valdes vänsterjustering av texten, för att underlätta för läsaren 

att hitta nästa rad (tumregel 6) och text i svart med vit bakgrund (tumregel 8). Samtliga av dessa 

val bidrar till att stödja läsaren och framhäva textens innehåll. 

     Rubrikerna för varje ruta skiljs åt från brödtexten både genom placering utanför rutan, men 

också när det gäller teckensnitt, teckengrad och färg (tumregel 9). Samtliga rubriker är i linjären 

Myriad Pro i turkost, dock varierar teckengraden mellan rubriker i textruteområdet från rubriker 

i inställningsmenyn och den statiska vyn. Med hjälp av dessa regler har också hierarki (tumregel 

10) skapats i inställningsmenyn; inställningsmenyn har en övergripande rubrik 

(”inställningar”), en underrubrik (”aktiva förenklingstyper”), samt själva förenklingstyperna. 

Bland dessa minskar teckengraden succesivt, medan de också skiljer sig i färg och skärning.  

     Hierarkin har även stärkts med hjälp av positionering. I inställningsmenyn är de 

oanpassningsbara förenklingsinställningarna grupperade överst, med en likvärdig grupp under 

för de anpassningsbara inställningarna (långa ord och långa meningar). Grupperna separeras av 

ett större tomrum emellan dem (tumregel 5). Samma princip antogs vid utformningen av den 

statiska vyn, där olika feedback också grupperades efter typ, separerade av tomrum. 

     Vidare användes vid utvecklingen av prototypen ett gridsystem, eller rutnät, för att linjera 

all text och symboler ordentligt (tumregel 7). Samtlig linjering skedde i höger ytterkant. 
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att ta fram ett förslag på hur ett gränssnitt för en automatisk 

textförenklare profilerad mot innehållsproducenter skulle kunna se ut. För att åstadkomma en 

välgrundad utformning har studien vidare undersökt innehållsproducenters arbetssätt och 

behov, samt utforskat lösningar på liknande problem i andra verktygsgenrer. För att uppnå 

syftet konstruerades tre huvudsakliga frågeställningar: 1) Hur kan ett stödverktyg för att skriva 

lättläst utformas för att passa webbredaktörer vid Linköpings universitet?, 2) Vad finns för 

existerande lösningar på liknande designproblem?, och 3) Givet funktionaliteten i verktyget, 

hur bör ett gränssnitt utformas? 

     För att besvara den första frågan utfördes intervjuer med i huvudsak webbredaktörer vid 

Linköpings universitet, samt en med en webbredaktör vid en tidning producerandes lättlästa 

nyhetsartiklar, och en vid Region Östergötland. Det kanske viktigaste fyndet som framkom ur 

intervju- och affinitetsdiagramsarbetet var att webb-redaktörer som målgrupp, kanske föga 

förvånande, skiljer sig från målgrupper med lässvårigheter, där fokus i relaterad forskning 

nästan uteslutande legat. Forskning på området har tidigare berört vilka typer av förenklingar 

som passar personer med olika lässvårigheter rent funktionellt (Aluísio et al., 2008; Carroll et 

al., 1998; Canning et al., 2000), men har i denna studie istället legat på att utforska hur man kan 

stödja mänskliga producenter av sådana funktionella förenklingar. Målgruppsskiftet i denna 

studie visade att produktion av verktyg inriktade mot webbredaktörer inte bara behöver 

behandla förenklingar, utan med fördel kan implementera fler, rent textinformationsmässiga 

funktioner, såsom ordräkning och markering av långa meningar.  

     Resultaten visar vidare på att det faktiskt finns ett utrymme för ett verktyg av typen inom 

webbredaktörsyrket. Genom att försöka anpassa utformningen av StiLett efter webbredaktörers 

arbetssätt och andra verktyg och program, bör verktyget också kunna passa in i det större 

systemet de arbetar inom. Sett ur Camerons (2011) organisationsperspektiv bör verktyget kunna 

passa in på en liknande plats som annan textproduktion webbredaktörer ägnar sig åt, både när 

det gäller var och hur innehållet produceras. Genom att exempelvis tillhandahålla separata fält 

för rubrik, ingress och brödtext och möjliggöra WYSIWYG-redigering (Distante et al., 2014), 

kunna passa in med webbredaktörernas informationsapplicerings- och publiceringsprocesser, 

precis som verktygen som de i dagsläget använder för textproduktion. Dessa designval 

motiverar även verktyget sett ur Camerons (2011) innehållsperspektiv, då det av ovan nämnda 

anledningar skulle kunna bli en del av innehållshanteringssystemet som helhet. 
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     Sett ur ett hanteringsperspektiv (Cameron, 2011) skulle verktyget dock kunna ha anpassas 

mer för att stödja kommunikations- och samarbetsprocesser i det större systemet. Det framgick 

ur intervjuerna att webbredaktörerna vid Linköpings universitet vid textproduktion ofta 

kollaborerar genom korrekturläsning och revidering av varandras texter. Hade stöd för 

kommentarer och revideringar implementerats i prototypen, skulle verktyget i förlängningen 

bättre kunna passa in med nuvarande samarbets- och arbetsflödesprocesser i webbredaktörers 

större arbetssystem. 

     Verktygets anknytning till nuvarande publiceringsprocesser hade eventuellt kunnat 

förbättras genom en implementation av feedback baserad på universitetets riktlinjer för att 

skriva lättläst. Detta hade även varit ett sätt att dra nytta av och implementera fördelarna med 

skrivstödsteknologi som Vojak et al. (2011) lyft fram, även om fördelen i deras specifika fall 

var möjlighet för koppling till nationella skrivstandarder. 

     När det gäller anpassning för webbredaktörer vid Linköpings universitet framgick det också 

ur intervjuerna att arbetssätt och preferenser kan skilja sig åt. Medan vissa ville ha konstant, 

dynamisk feedback, befarade andra att det skulle bli rörigt och överväldigande. Menings-

skiljaktigheterna resulterade därför i en statisk och en dynamisk vy för verktyget, för att täcka 

in båda preferenserna. Ur intervjuerna framgick även att det finns stora skillnader i hur ofta 

olika skribenter producerar text för webben. Som ett svar på detta lades vissa kortkommandon 

in; förslag kan appliceras genom att trycka på siffror, och i den statiska vyn även ignoreras via 

returknappen. På så sätt kan skribenter som använder verktyget ofta förhoppningsvis 

effektivisera sitt användande, medan nybörjare ändå kan använda musen för att applicera och 

ignorera förslag. 

     När det gällde att undersöka existerande lösningar på liknande problem utfördes en 

förebildsanalys på tre andra webbtjänster för skrivstöd. Den slutgiltiga prototypens tre 

huvudelement framkom som resultat ur denna förebildsanalys, men analysen lade även en 

inspirationsgrund för andra delar av designen. Den dynamiska och statiska vyn drog exempelvis 

inspiration ur Grammarly.com respektive SpellChecker.net. 

     Många av designvalen gjordes också med hänsyn till MacArthurs (2006) framlyfta 

begränsningar när det gäller skrivstödsteknologi, inlärningsperiod för användande och 

arbetsminnesbelastning. MacArthur (2006) menar på att skrivstödsverktyg visserligen kan lätta 

på många svårigheter för skribenten, men att de även kan ställa högre krav på 

arbetsminnesresurser än vad som krävs vid textproduktion utan skrivstöd. Detta eftersom nya 

funktioner måste läras in, och skribenten behöver ha fler aspekter av texten i åtanke.  
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     Några av designbesluten som togs med arbetsminnesbelastning i åtanke var exempelvis valet 

av statisk eller dynamisk vy, och placeringen av inställningsmenyn. Placeringen av knapparna 

skifte mellan statisk och dynamisk vy tillåter användaren att konstant se vilket läge som är 

aktiverat oavsett var i verktyget denne befinner sig, vilket gör att detta inte behöver minnas. Att 

inställningsmenyn fälls ner över feedbackfältet betyder, åtminstone i den dynamiska vyn, att 

användaren kan få direkt feedback på vilka markeringar i texten som försvinner när en 

inställning aktiveras eller inaktiveras – istället för att behöva gå in och ur menyn för att uppnå 

samma förståelse för vad en förändring innebär. 

     Som ett svar på frågan om hur en utformning givet verktygets funktionalitet skulle kunna se 

ut, utvecklades en prototyp. Allt skissningsarbete grundade sig i verktygets nuvarande 

funktionalitet, och vilken funktionalitet som utan vidare utveckling av den som skulle kunna 

läggas till vid utvecklingen av en webbtjänst. I utformningen togs även hänsyn till Söderbergs 

(2005) tumregler för typografi. De följda tumreglerna beskrevs i kapitel 5 (avsnitt 5.3.5). 

Designvalen i prototypen passar till stor del med de framtagna tumreglerna, även om några av 

valen avvikit. Tumregel 3 - lämplig radlängd, följs dessvärre inte i prototypen. Enligt regeln 

bör brödtext ha en radlängd på mellan 40 och 75 tecken, inklusive mellanrum, men i prototypen 

är längden betydligt längre än så (cirka 110 tecken). Radlängden hade med fördel kunnat kortats 

ner, men eftersom den dynamiska och statiska vyn kändes väldigt ”tomma” när textrutan tog 

mindre plats så valdes förändringen bort. Radlängden kan potentiellt ge ett rörigt intryck, en 

potentiell begränsning med prototypen. Det är vidare möjligt att antalet teckengrader (tumregel 

2) är för många. Dock lägger Söderberg (2015) inte fram något precist antal rekommenderade 

teckengrader, och eftersom graderna valdes efter hur hierarki mellan delar i prototypen kändes 

naturlig, blir det svårt att uttala sig definitivt om huruvida antalet teckengrader är lämpligt eller 

inte. Tumregler 11 och 12 valdes också bort under utformningen, eftersom tumregel 11 berör 

länkar, som inte finns med i prototypen, och tumregel 12 berör responsiv typografi, vilket inte 

finns möjlighet att implementera i en prototyp. Överlag kan tumreglerna dock sägas ha uppfyllts 

relativt väl i den framtagna prototypen. 

 

6.1 Begränsningar 

En given begränsning är att prototypen inte testats eller utvärderats, vilket medför att det blir 

svårt att föra en diskussion kring huruvida den slutgiltiga utformningen av gränssnittet är 

framgångsrik eller inte. En annan begränsning i studien var potentiellt intervjudeltagarna. 

Eftersom två av de intervjuade inte arbetade vid Linköpings universitet, finns en risk att deras 
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svar inte nödvändigtvis representerar målgruppens åsikter och arbetssätt. Utgångspunkten vid 

sökandet efter intervjudeltagare var att webbredaktörers arbetssätt bör vara ungefär detsamma 

oavsett organisation, men ingen närmare efterforskning utfördes för att ta reda på om så var 

fallet. Den slutgiltiga prototypen kan alltså ha influerats av andra än målgruppen. 

     En begränsning rörande förebildsanalysen var urvalskriterierna för förebilder. På grund av 

resursbegränsningar valdes endast kostnadsfria förebilder ut, vilket betyder att bättre verktyg 

än de som undersöktes potentiellt har producerats. Detta kan för det slutgiltiga designresultatet 

ha betytt att inspiration från bättre lösningar skulle kunna ha dragits, resulterandes i smidigare 

lösningar även i prototypen. 

 

6.2 Framtida utveckling 

En utvärdering av prototypen bör genomföras. Att testa prototypen med den avsedda 

målgruppen, webbredaktörer som arbetar med Linköpings universitets webb, är därför ett 

lämpligt nästa steg, särskilt med tanke på att alla intervjudeltagare inte tillhörde målgruppen. 

     Vidare framkom ur intervjuarbetet en rad önskemål som inte kunde implementeras och 

appliceras i designen. Detta berodde främst på att kraven var rent funktionella, och skulle kräva 

en ombyggnad av verktyget. En del koder som framkommit ur affinitetsdiagrammen berörde 

också redan välstuderade områden, såsom exempelvis samarbetande skrivande, och 

prioriterades därför inte i detta arbete då dess resurser varit begränsade och väl undersökta 

funktioner relativt lätt bör kunna implementeras i framtiden. Likaså belystes en del teman där 

mycket forskning och utarbetade lösningar redan existerar, vilka i detta designarbete därför 

utesluts på anledning av resurser. Nedan redogörs för dessa fall, som skulle kunna 

implementeras i webbtjänsten i ett senare skede genom vidare forskning och arbete. 

     Bland de framkomna koder som ställer funktionella krav och inte endast går att uppfylla 

genom utformning av gränssnittet, berör den första universitetets riktlinjer för innehålls-

produktion på webben. Riktlinjerna som universitetets webbredaktörer uppmanas att följa 

skulle med fördel kunna byggas in i verktyget för att bättre upprätthållas. Vojak et al. (2011) 

lyfte fram möjligheten att jämföra och koppla texter till internationella skrivstandarder som en 

av fördelarna med skrivutvärderingsteknologi. På samma sätt skulle det kunna vara en fördel 

att koppla StiLett till de riktlinjer Linköpings universitets webbredaktörer följer vid text-

produktion, för att kunna ge feedback även på dessa.  

     I intervjuerna efterfrågades även hjälp med att korta ned texter, ett ytterligare funktionskrav.  

StiLett har idag ingen sådan funktionalitet inbyggd, men SICS East Swedish ICT AB har 
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utvecklat verktyget Friendly Reader, som automatiskt framställer textsammanfattningar, som 

med fördel även det skulle kunna implementeras i den framtida webbtjänsten. 

     Vidare funktionalitetskrav som skulle ställa krav på ombyggnad av verktyget var önskemålet 

om något slags terminologihantering och en lösning för problemet med att termer inte alltid 

finns på svenska. Forskning kring och verktyg för terminologihantering är rik, så på lång sikt 

bör även ett stöd för detta kunna implementeras. Problemet som framkommit med att termer 

inte alltid finns på svenska blir svårare att lösa automatiskt, men är lämpligt att ha i åtanke om 

terminologihantering skulle implementeras i webbtjänsten. 

     Att deltagarna uttryckt ett behov av att få olika hjälp i olika situationer, eller ett verktyg med 

målgruppsanpassning är också något att fundera över när det gäller funktionalitet. Funktionen 

skulle dock kräva vidare forskning på vad för behov olika målgrupper har när det kommer till 

läsning innan den blir möjlig. 

     När det gäller teman där utarbetade lösningar existerar verkar kollaborativt skrivande, eller 

samarbete i skrivande viktigt. Eftersom det framkom att korrekturläsning och revidering av 

andras texter var en stor del av webbredaktörernas arbete vore stöd för detta i verktyget 

passande, men eftersom mycket forskning och utarbetade lösningar på området redan 

existerar har detta skjutits utom ramen för detta designarbete. Dock skulle det lämpligen 

kunna implementeras i ett senare skede. Samma resonemang följer för implementation av 

versionshantering, ytterligare kortkommandon och stavningskontroll. Vidare finns det 

utrymme för att undersöka var gränsen kan dras för långa meningar och långa ord. Det finns 

kort sagt mycket som skulle kunna utforskas och implementeras i verktyget. 

 

6.3 Slutsats 

Denna studie har utförts i syfte att utforma ett gränssnitt för en automatisk textförenklare 

profilerad mot webbredaktörer vid Linköpings universitet. För att besvara studiens första 

frågeställning: ”hur kan ett stödverktyg för att skriva lättläst utformas för att passa 

webbredaktörer vid Linköpings universitet?”, utfördes intervjuer, som sedan sammanställdes 

och tematiserades för att framställa utgångspunkter för designarbetet. Intervjuerna utfördes i 

syfte att kartlägga målgruppens behov och resultaten visade för det första på att föredragen 

feedbackpresentation skilde sig intervjudeltagarna emellan; vissa av deltagarna föredrog att få 

feedback presenterad dynamiskt, medan andra sade sig föredra statisk feedback. Utöver att få 

förenklingsförslag baserat på verktygets nuvarande funktionalitet önskade de även få vidare 

textuell information om sin text, såsom ord- och meningslängd, ett behov som skiljer sig från 
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behov för målgrupper med läs- och skrivsvårigheter, som andra förenklingsverktyg ofta 

fokuserat på. 

     För att få inspiration inför designarbetet och besvara studiens andra frågeställning: ”vad 

finns för existerande lösningar på liknande designproblem?”, utfördes en förebildsanalys på 

tre likartade verktyg, tillgängliga via webben. Förebildsanalysen gav grund för prototypens 

huvudelement, och bidrog i viss mån med inspiration för prototypens två vyer. 

     Den tredje frågeställningen löd: ”givet funktionaliteten i verktyget, hur bör ett gränssnitt 

utformas?”. Som ett svar på frågan utformades en prototyp, med grund i intervjuarbete, 

förebildsanalys och teoretiska utgångspunkter för typografi. Prototypen är tänkt som ett 

förslag på en utformning och kräver fortfarande utvärdering, vilket gör det svårt att göra 

definitiva uttalanden om hur framgångsrik den är. Dock går det att säga att den grundats i 

målgruppens behov och dragit nytta av lösningar på liknande designproblematik.  

     En framgångsrik utveckling av gränssnittet skulle kunna bidra till en integrering av 

textförenklingsverktyget StiLett i webbredaktörers dagliga arbete, främjandes produktionen 

av lättlästa texter – och i förlängningen således ökandes den digitala tillgängligheten. Denna 

uppsats kan ses som ett första steg i denna riktning, även om utvärdering och användartester 

fortfarande behöver uppdateras.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Teman, underkategorier och koder från affinitetsdiagram 

Önskemål Funktionalitet  Vill få hjälp att hitta synonymer 

 Vill kunna få förslag på enklare ord 

och kortare meningar 

 Vill ha ordbank för 

terminologihantering 

 Vill kunna ställa in maximal 

meningslängd 

 Vill ha både ett grövre filter och kunna 

ställa in mer specifika inställningar 

 Vill kunna klicka in förslag i texten 

direkt 

 Vill kunna skriva direkt i verktyget 

 Vill kunna stoppa in en hel text i 

verktyget 

 Vill kunna hitta det man söker direkt 

 Vill kunna få olika hjälp i olika 

situationer 

 Vill få förslag på enklare ord 

 Vill få förslag på meningsuppdelning 

 Vill få hjälp med att korta ner text 

 

Information  Vill kunna se meningslängd och 

textlängd 

 Vill kunna hitta svåra ord 

 Vill kunna hitta längre ord 

 Vill kunna hitta bisatser 

 Vill kunna se antal ord 

 Vill kunna se siffror och förkortningar 

 Vill kunna se läsbarhetsmått 

 Vill kunna få förslag 

 

Feedback Allmänt  Föredrar visuell feedback för 

läsbarhetsmått 

 Vill kunna välja mellan att få feedback 

samtidigt som man skriver eller efter 

 Vill kunna få feedback på olika 

textuella nivåer 

 Tror att förslag på endast bitar av 

texten skulle medföra dåligt textflöde 

Statisk  Tror att kontinuerlig återkoppling 

skulle kunna bli stökig 

 Vill kunna lägga in en hel text och få 

förslag på förenklingar efter 

 Skulle bli störd av direkt feedback 
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 För mycket feedback hela tiden kan bli 

jobbigt 

Dynamisk  Vill kunna få feedback under tiden man 

skriver 

 Vill ha ett levande, dynamiskt verktyg 

 Vill kunna skriva och få upp förslag 

 Vill ha feedback i texten 

Arbetssätt Allmänt  Skala från personer som jobbar heltid 

till personer som skriver någon gång 

per år 

 Använder kortkommandon och 

stavningskontroll 

 Skriver antingen i editor eller on-page 

 Skriver inte i HTML 

 Producerar stora mängder text 

 Producerar många typer av text 

 Går mycket på känsla när det kommer 

till att anpassa svårighetsnivå 

 Skriver direkt på webben 

 Använder versionshantering 

 För längre texter används 

ordbehandlingsprogram 

 Producerar inte så mycket ”kritisk” text 

 Bygger upp en ”egen termbank” 

 Använder stavningskontroll 

 Använder färdiga fält för rubrik, 

ingress, brödtext etc. 

 Det finns olika ambitionsnivåer 

beroende på institution och person 

Riktlinjer  Universitetets språkregler används 

 Inga specifika riktlinjer för lättläst 

 Upprätthåll liknande nivå genom hela 

texten 

 Det viktigaste först 

 Tydliga rubriker 

 Använd listor 

 Skriv enkelt 

 Använd ”vanliga” ord 

 Ha lite variation i texten 

 Använd korta meningar 

 Undvik synonymer 

 Texter ska ha fraserat radfall 

 Producera inte för lättläst text 

 Producera inte för svårläst text 

 Ligg i mitten svårighetsmässigt 
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Problem  Har problem med att termer inte alltid 

finns på svenska 

 Har problem med att meningar blir för 

långa 

 Har problem med att texter blir för 

”kompakta” 

 Blir hemmablind på den egna texten 

 Vissa kan tycka att det blir för 

”barnsligt” 

Samarbete  Jobbar ofta tillsammans 

 Fler personer kan jobba på en text 

 Arbetar med att korrekturläsa 

varandras texter (på pdf eller papper) 

 Andra granskar och korrekturläser ens 

text 

 Man lämnar kommentarer åt varandra 

 Man skriver utvärderingar åt varandra 

Begrepp   Använder begreppen begriplighet och 

krånglighet 

 Använder begreppen långa meningar 

och svåra ord 

 Använder begreppet kompakthet 

Målgrupps-

anpassning 

  Definierar alltid målgrupp 

 Anpassar texter efter målgrupp 

 Vill ha ett målgruppsanpassat verktyg 

 Producerar text för en intresserad 

allmänhet och studenter 
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