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Undersökningens syfte är att granska patientinformation från mottagningar och avdelningar 
vid Enköpings lasarett för att se huruvida kommunikationen från vårdgivare till patient är 
vårdad, enkel och begriplig. För att uppnå ett resultat analyseras innehåll, språk och grafisk 
form i tio autentiska patientkallelser. Resultatet visar att kallelserna är formulerade med 
relativt enkla ord och generellt med en god meningsbyggnad men även att det finns tydliga 
förbättringsområden för samtliga av de undersökta patientkallelserna. Främst handlar det om 
brister dels gällande mottagaranpassning, dels stavfel och skrivfel. Vidare är det inte 
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1  Inledning	  
I dagens informationssamhälle är förmågan att förstå och behärska språket en grundläggande 

förutsättning. Sedan juli 2009 finns en språklag som bland annat reglerar svenskans ställning i 

Sverige. I grunden innebär lagen bland annat att medborgarna i ett demokratiskt samhälle ska 

ha tillgång till och rätt att förstå information som skrivs av myndigheter. Offentliga 

verksamheter såsom myndigheter, kommuner och landsting har därför ett stort ansvar att vara 

tillgängliga och begripliga gentemot medborgarna. I språklagens elfte paragraf står att 

”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600).  

Myndighetsinformation associeras ofta med ett formellt och uppstyltat skriftspråk. Men 

i takt med att informationssamhället förändras sker även förändringar i vad som anses vara ett 

tydligt skriftspråk. Idag förväntar vi oss att den information som vi tilldelas är skriven med ett 

enkelt och begripligt språk. Därför är det viktigt att den kommunikationen inte brister mellan 

sändare och mottagare i form av språkbarriärer eller andra störningar. 

För att få information att nå fram på ett effektivt sätt är det viktigt att skribenten ser 

texten ur mottagarens perspektiv. Det sätter höga krav på skribenten eftersom brukstexter 

generellt har en bred målgrupp, framförallt kan det vara en utmaning att skriva en text när 

man inte vet vem mottagaren är. Dessutom kan språkfärdigheten, förkunskaper och 

förväntningar variera mellan individer inom samma målgrupp. 

I denna studie undersöks patientkallelser för att se huruvida informationen är skriven 

med ett enkelt och begripligt språk. Förhoppningen är att kunna belysa styrkor och eventuella 

brister för öka förståelsen kring språkbruk och klarspråksarbete. Samtliga patientkallelser är 

insamlade från samma lasarett men med olika vårdenheter som avsändare vilket gör dem 

intressanta i aspekten huruvida de inger ett enhetligt intryck.  

Det är av högsta vikt att patienten, i vissa fall även anhöriga, får klar och tydlig 

information – både innehållsmässigt och formmässigt. Tyvärr är patientinformation sällan 

mottagaranpassad och patienten förväntas ofta att själv kunna tolka och värdera informationen 

som mottas (Larsson et al 2016:84). Exempelvis kan svåra ord förekomma och information 

som inte alltid är relevant för varje enskild patient. Brister i kommunikation från vårdenhet till 

patient kan ge utrymme för feltolkningar samt missförstånd och kan leda till missade 

vårdbesök samt inställda undersökningar och operationer. Som ett resultat av detta uppstår 

onödiga kostnader samt minskat förtroende för vården.  

 



 6 

1.1  Syfte	  
Undersökningens syfte är att granska patientinformation från mottagningar och avdelningar 

vid Enköpings lasarett för att se huruvida kommunikationen från vårdenhet till patient är 

vårdad, enkel och begriplig.   

För att undersökningen ska uppnå sitt syfte kommer följande frågor att besvaras med 

utgångspunkt från patientkallelserna: 

§   Hur ser patientinformationen ut gällande läsbarhet, läslighet och läsvärde? 

§   Hur används språket gällande tilltal och ordval? 

§   Är det textuella innehållet relevant och innefattar det all nödvändig information?  

§   Underlättar den grafiska formen för patienten att ta till sig informationen? 

Dessa frågor kommer att besvaras genom att undersöka patientkallelsernas textuella innehåll, 

språk och grafiska form. Med textuellt innehåll menas huruvida informationen som utges är 

läsvärd för mottagaren. Med språk menas tilltal, mottagaranpassning, ordval samt textens 

läsbarhet. Med grafisk form menas bland annat tillämpningen av teckengrads- och 

typsnittsvariationer. 

1.2  Disposition	  
I kapitel 2 beskrivs bakgrund och relevanta teorier inom kommunikation samt tidigare 

forskning om läsbarhet och begriplighet presenteras. I kapitel 2 presenteras och förklaras även 

begrepp som förekommer kontinuerligt i uppsatsen. I kapitel 3 redogörs för material och 

metoder som används i undersökningen. I efterföljande kapitel 4 presenteras undersökningens 

resultat gällande materialets innehåll, språk och grafiska form. Kapitel 5 omfattar en 

diskussion kring resultatet samt de metoder och det material som använts i undersökningen. 

Avslutningsvis sammanfattas undersökningen i kapitel 6.  
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2  Bakgrund	  
I följande kapitel presenteras verksamheten, kommunikationsmodeller och -teorier samt 

störningar som kan uppstå i kommunikationen. Begreppen läsbarhet, läslighet, läsvärde, 

läsbarhetsanalys, klarspråk och mottagaranpassning samt grafisk form introduceras och 

förklaras. Kapitlet behandlar även tidigare forskning om läsbarhet och klarspråk. 

2.1  Lasarettet	  i	  Enköping	  
Jag har samlat in mina kallelser från ett lasarett i Enköping. Lasarettet i Enköping är ett 

länsdels- och akutsjukhus för södra delen av Region Uppsala och har ett nära samarbete med 

Akademiska sjukhuset samt Håbo och Enköpings kommuner. 

Verksamheten omfattar bland annat gynekologi, kirurgi, ortopedi, röntgen, urologi, 

internmedicin och intensivvård. På lasarettet finns även ögon-, hud-, onkologi- och 

akutmottagning. 

2.2  Kommunikationsteorier 
Förmågan att kunna kommunicera på ett effektivt sätt är en central del av livet eftersom det är 

en ständig process som sker mellan människor. Inom ämnet kommunikationsteori finns två 

riktningar: semiotik och process (Nilsson & Waldemarsson 2016:17). 

Den semiotiska riktningen ser kommunikationen som ett samspel mellan två eller fler 

människor (Nilsson & Waldemarsson 2016:18–19). Inriktningen lägger vikt vid de symboler 

och koder som används i kommunikationen samt de strukturer och mönster som finns i 

interaktionen mellan människor. Således ligger fokus på budskapet och dess betydelse, 

sändarens och mottagarens relevans är sekundära. Utgångspunkten är att överföringen är 

konstruerad av koder som till exempel talat språk, skriftspråk och gester. Koderna identifieras 

och tolkas sedan av mottagaren vilket slutligen skapar betydelse av själva överföringen. Hur 

överföringen tolkas beror på mottagarens sociala och kulturella erfarenheter.  

Processriktningen lägger vikt vid hur sändare och mottagare kodar samt avkodar 

budskapet (Nilsson & Waldemarson 2016:20). Kommunikationen mellan människor ses som 

en process som kan påverkas genom beteende och sinnesstämning. Om budskapet identifieras 

och tolkas på fel sätt menar processriktningen att kommunikationen har misslyckats. 

Processerna granskas då närmare för att fastställa misslyckandet samt var i processen det 

uppstod. I min studie är den processriktade kommunikationsteorin relevant eftersom jag vill 
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undersöka språkbruket i patientinformation och se huruvida kommunikationen är enkel, 

vårdad och begriplig.  

2.2.1  Kommunikationsmodeller	  
Nilsson & Waldemarson (2016:21) förklarar att det finns ett stort antal modeller rörande 

kommunikationsprocessen. Vidare skriver de att ingen av dem omfattar allt som är viktigt i 

kommunikationen eftersom modellen skulle bli för komplicerad och detaljerad. Således 

redogör Nilsson & Waldemarson (2016:23–24) för en förenklad form av 

kommunikationsprocessen. Sändare-mottagarmodellen1 kan kortfattat beskrivas som sändare, 

budskap, mottagare och budskapets effekt. Vidare understryker Nilsson & Waldemarson att 

människor identifierar och tolkar kommunikationssignaler utifrån exempelvis egna 

förväntningar, attityder och kulturella erfarenheter. Det innebär att det inte går att förutsätta 

hur ett budskap kommer att tolkas. 

Effektiv kommunikation utgör grunden för en organisations existens, utveckling och 

framgång, utan kommunikation finns heller ingen organisation (Heide et al. 2012:15). Enligt 

Heide et al (2012:30) har sändare-mottagarmodellen fått utstå mycket kritik främst på så sätt 

att kommunikation ses en fråga om överföring av ett budskap från sändare till mottagare. 

Modellen utgår från att mottagarens tolkning av budskap sker i enlighet med sändarens avsikt. 

Vidare anser de kommunikationsprocessen är betydligt mer komplicerad än så i verkligheten 

och att en mottagare ofta ställs inför tolkningsproblem.  Med detta menar Heide et al. 

(2012:31) att mottagaren aktivt måste identifiera och tolka budskapet vilket innebär att 

mottagaren är medskapare av budskapets betydelse.  Således kan problem uppstå i en 

organisation vid tillämpning av sändare-mottagarmodellen eftersom den förutsätter att 

mottagaren tolkar budskapet identiskt med sändaren. 

Nilsson & Waldemarson (2016:24–25) beskriver vidare även en modell som dessutom 

innefattar yttre faktorer som filter, brus och kanal (se figur 1 nedan). Filter- och brusmodellen 

tar hänsyn till eventuella missuppfattningar och feltolkningar som kan uppstå i 

kommunikationen mellan människor.  

 

                                                
1 Utformad av Carl Hovland (1963). 
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Figur 1: Filter- och barriärmodell (Nilsson & Waldemarson 2016:25) 

 

Kanal har med kommunikationssättet att göra, beroende på vilket medium som sändaren 

använder kan olika störningar uppstå. Med filter menas till exempel de förväntningar, 

attityder och kulturella erfarenheter som nämnts ovan. Brus är de störningar som kan 

förvränga budskapet och eventuellt leda till att missuppfattningar och feltolkningar uppstår 

hos mottagaren, detta utvecklas vidare under avsnitt 2.2.2. Filter- och brusmodellen är av 

betydelse för min undersökning eftersom jag vill undersöka faktorer som kan utge hinder i 

kommunikationen från vårdgivare till patient. 

2.2.2  Störningar	  i	  kommunikationen	  
Elektronisk utrustning som exempelvis telefon kan skapa störningar i form av att samtalet 

bryts eller att det finns ljud i omgivningen som distraherar sändare såväl som mottagare. Detta 

benämner Nilsson & Waldemarson (2016:25) som en fysisk störning. Semantiskt brus 

uppkommer till exempel när sändare och mottagare tolkar budskapet olika på grund av 

mångtydighet eller språkbarriärer. Psykologiskt brus är oundvikliga och omfattar 

konsekvenser av misstänksamhet och fördomar samt försvarsmekanismer. Ett sätt att hantera 

och reducera störningar i kommunikationen är att vara specifik och konkret med budskapets 

faktiska betydelse (Nilsson & Waldemarson 2016:141).  

Patienter och deras närstående möter ofta svårtolkad information och förväntas kunna 

tolka och värdera den information som ges (Larsson et al. 2016:84). Larsson et al. skriver att 

det är avgörande för patienten att vårdgivaren har förmågan att informera och kommunicera 

på en nivå som är anpassad för patienten. De patientgrupper som har störst problem med att 

tolka och förstå information är exempelvis äldre, de med funktionshinder eller kronisk 
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sjukdom samt de som inte har svenska som modersmål. Några av dessa patientgrupper är 

även de med högst ohälsa och därmed de som har det främsta behovet av hälso- och sjukvård 

men sämst möjlighet att tolka och värdera information. 

Sjuk- och hälsovården ska underlätta för patienten att tolka och värdera information på 

rätt (Larsson et al 2016:81–82). Exempelvis bör den viktigaste informationen anges först 

oavsett om det gäller muntlig eller skriftlig information. Dessutom bör den informationen 

återupprepas i slutet av kommunikation för att tydliggöra väsentligheten. Ett effektivt sätt för 

att konkretisera information är att tillämpa så kallad ”vad-, varför- och hur-information” vars 

syfte är att påverka kunskaps- och attitydförändringar (Larsson et al. 2016:99–100). Ett 

vanligt förekommande problem är exempelvis att praktisk information eller instruktioner inför 

ett vårdbesök är bristfälliga eller svårtolkade. Detta kan leda till att en patient missar ett 

vårdbesök eller att ett prov måste bokas om. 

2.3  Centrala	  begrepp	  
I följande avsnitt presenteras centrala begrepp som används i studien. 

2.3.1  Läsbarhet,	  läslighet	  och	  läsvärde	  
Enligt Hellspong (2001:85) beror textens läsbarhet dels på läsmålet och dels på mottagarens 

förutsättningar och förväntningar. För att nå ett läsmål krävs att mottagaren har tillräckligt 

med förkunskaper samt läsvana för att förstå hur texten ska läsas. Således bestäms läsbarheten 

utifrån hur väl texten går att tillämpa för ett visst syfte. Ju större krav, till exempel 

förkunskaper, som ställs på mottagaren desto svårare är texten att läsa. Andra aspekter som 

påverkar läsbarheten är mottagarens lässkicklighet och mängden tid det tar för hen att läsa 

texten. Vidare menar Hellspong att svårighetsgraden beror dels på språkliga faktorer som 

ordval samt meningsuppbyggnad och dels textuella innehållet. 

Pettersson (2003:390) beskriver läsbarhet som mottagarens möjlighet att uppfatta samt 

förstå text och bild. Läsbarheten avgörs utifrån hur väl texten är anpassad till mottagarens 

förutsättningar och tidigare erfarenheter. Vidare menar Pettersson att kontexten har stor 

betydelse för mottagarens möjlighet att förstå texten. En viktig förutsättning för att 

mottagaren ska kunna förstå information är att hen verkligen får möjlighet att uppfatta 

budskapet.  

Nyström Höög (2005:85–86) menar, i likhet med Hellspong (2001) och Pettersson 

(2003), att det finns flera faktorer som påverkar en texts begriplighet. Hon beskriver faktorer 

som exempelvis innehållets svårighetsgrad och språkliga utformning, ett tydligt samband 
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mellan text och kontext samt mottagarens förkunskaper, förväntningar och läsmål. Vidare 

skriver Nyström Höög att det är komplicerat och omfattande att ta hänsyn till alla dessa 

faktorer, särskilt om texten riktar sig mot en bred målgrupp med skiftande förkunskaper.  

Ett sätt att mäta läsbarhet är att använda sig av ett så kallat läsbarhetsindex, lix, vilket är 

en metod som i grova drag bedömer en texts svårighetsgrad (Björnsson 1968:66). 

Mätmetoden är resultatet av Björnssons undersökning av läsbarhet och hur en texts 

svårighetsgrad kan mätas. Formeln för läsbarhetsindex kan förenklas som lix= ml + lo. En 

texts läsbarhetsindex beräknas genom att dela antalet ord med antalet meningar och sedan 

addera det värdet (ml) med antalet långa ord (lo) uttryckt i procent. Med långa ord anses ord 

med fler än sex bokstäver. Detta ger slutligen resultatet av textens svårighetsgrad enligt 

Björnssons läsbarhetsindex. Resultatet av en lix-uträkning anges i procentenheter som sedan 

översätts enligt Björnssons lix-tolk (se tabell 1 nedan). Tabell 1 visar en gradering där lix-

värde 20 indikerar att texten är mycket lätt, ett genreexempel inom det här värdet kan vara 

barn- och ungdomsböcker. Skönlitteratur ligger normalt inom ett lix-värde på 30, som antyder 

att texten är lätt. Värde 40 pekar på att texten är medelsvår i motsvarighet till exempelvis 

normal tidningstext. Lix-värde 50 innebär att texten är svår och slutligen lix-värde 60 tyder på 

en mycket svår text, exempelvis lagtext eller texter skrivna med så kallad byråkrat- eller 

kanslisvenska.  

Tabell 1: Lixtolk som används vid uträkning av läsbarhetsindex (Björnsson 1968:88) 

LIX Beskrivning 
20 Mycket lätt 
30 Lätt 
40 Medelmåttig 
50 Svår 
60 Mycket svår 

 

Läslighet handlar om textens typografiska utformning (Pettersson 2003:392). Pettersson 

menar att en texts läslighet är oberoende av huruvida mottagaren förstår det textuella 

innehållet eller ej. Vidare förklarar han att god läslighet uppnås genom att anpassa typsnitt 

och grafisk form efter den kontext som texten ska fungera i. Med detta menar Pettersson att 

den grafiska utformningen måste anpassas utifrån hur mottagaren mottar informationen. I 

avsnitt 2.3.4 kommer begreppet grafisk form förklaras ytterligare. Vidare skriver Pettersson 

att en välanpassad typografi samt grafisk form ger mottagaren en förförståelse av innehållet. 

Ett vanligt förekommande typsnitt bör alltid användas eftersom dessa är lättare att läsa än 
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ovanliga typsnitt. Garamond, Palatino och Times är exempel på välkända och bra typsnitt 

enligt Pettersson (2003:393). Teckengraden bör alltid anpassas efter mottagarens situation, 

både en för stor och en för liten teckengrad kan ha stor påverkan på läsligheten. Om 

informationen förmedlas via standard pappersutskrift eller i bokform bör teckengraden vara 

nio till tolv punkter.  

Läsvärde handlar om textens sammanhängande helhet och hur intressant textens 

innehåll är (Pettersson (2003:391). Läsvärdet är dels en subjektiv värdering av det textuella 

innehållet och dels en subjektiv värdering av hur texten presenteras för mottagaren (Pettersson 

2003:391, 396). Med det menas att vad som är intressant och relevant för en individ kan 

innebära det motsatta för en annan individ. Om en text innehåller för mycket information kan 

det störa läsvärdet såväl som läsbarheten eftersom det kan försvåra för mottagaren att kunna 

urskilja vad som är mest relevant. Patientkallelser har ett läsvärde när patienten söker viktig 

information såsom datum och tid för ett vårdbesök. Om nödvändig information saknas i en 

kallelse kan det antas att läsvärdet är lågt, likaså om det finns en stor mängd information som 

enbart riktar sig till ett fåtal patienter. En patientkallelse som är utformad med relevant 

information såsom datum, tid och plats kan antas ha ett högt läsvärde.  

2.3.2  Hellspongs	  läsbarhetsanalys	  
Dagligen möts vi av olika typer brukstexter genom olika kanaler (Hellspong 2001:13). 

Eftersom dessa texter dels är vanliga och dels centrala i vår vardag bör de granskas och 

analyseras för att se huruvida texterna är funktionella för den tänkta målgruppen. Hellspong 

(2001:85) förklarar att en brukstext alltid har ett mål med sitt innehåll och att det vanligtvis 

rör sig om att mottagaren söker någon typ av information. Vidare menar Hellspong (2001:86) 

att syftet med en läsbarhetsanalys är att bedöma en brukstexts tillgänglighet sett ur 

mottagarens perspektiv. Med perspektiv menas mottagarens läsmål, krav på förutsättningar 

och förkunskaper samt textens läslighet (se avsnitt 2.3.1).  

2.3.3  Klarspråk	  och	  mottagaranpassning	  
Språkrådet ansvarar för den svenska myndighetsspråkvården samt för uppföljningen av att 

offentliga verksamheter kommunicerar med ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Med 

vårdat menas att språket ska följa den officiella språkvårdens rekommendationer (Institutet 

för språk och folkminnen 2015). Språket ska vara enkelt och utan svårbegripliga ord, krånglig 

meningsbyggnad och ålderdomliga uttryck. Begripligt innebär att skribenten ska anpassa 

språket till mottagaren dels gällande informationsinnehåll, dels textens grafiska utformning. 
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Språkrådet ger ut handboken Myndigheternas skrivregler (2014) som är en samling 

skrivregler som främst riktar sig till skribenter inom myndigheter, kommuner och annan 

offentlig verksamhet. De ger även ut Svenska skrivregler (2017) som består av allmänna 

rekommendationer för hur man skriver och utformar texter samt fördjupningar av språkfrågor.  

Klarspråk är ett samlat begrepp som omfattar den språkvård vars huvudsakliga syfte är 

att underlätta kommunikationen mellan statliga, kommunala samt offentliga organ och 

medborgare (Nyström Höög et al. 2012:17). Hedlund (2013:7) beskriver klarspråk som ett 

klart, tydligt samt mottagaranpassat språk. Klarspråk handlar till stor del om att anpassa 

ordval och meningslängd. Nyström Höög (2005:87–88) beskriver den så kallade svarta listan 

som ett betydande redskap i arbetet med att modernisera ord och fraser. Svarta listan (SBM 

PM 2011:1) innehåller svåra och ålderdomliga ord som bör undvikas i myndighetstexter. 

Ordlistan har getts ut samt uppdaterats av Statsrådsberedningen sedan år 1988 och är 

utarbetad av granskningskansliets språkexperter. I svarta listan finns exempelvis en 

uppmaning om att använda ordet ”ska” i stället för ”skall” samt ersättningsförslag till 

vilseledande ord som ”bestrida” och ”utgå”. 

Mottagaranpassning är komplicerat när det gäller en bred målgrupp och det ställer höga 

krav på myndighetskribenten förmåga att kunna vägleda läsaren genom texten (Nyström 

Höög 2005:89–91). Metatextuella hänvisningar visar läsaren hur texten ska läsas och rubriker 

samt underrubriker vägleder och underlättar läsningen. Enligt Nyström Höög (2005:91) är en 

stor del av att mottagaranpassa en text förmågan att sätta sig in i mottagarens perspektiv och 

att det är en av de viktigaste faktorerna för att läsaren ska känna sig tilltalad. Ett effektivt sätt 

att mottagaranpassa en text är använda ett tydligt och konsekvent tilltal (Nyström Höög 

2005:86). Ett direkt tilltal bör alltid användas vid tilltal till en enskild person och bör alltid 

skrivas med gemen begynnelsebokstav eftersom det uppfattas som mer personligt (Språkrådet 

2017:139). Ett sätt att mottagaranpassa texter som riktar sig till en bred målgrupp är att 

utforma textmallar (Nyström et al. 2012:39–40). På sikt även kan användning av textmallar 

motivera till att utveckla klarspråksarbetet vidare om de utformas enligt klarspråksprinciper. 

2.3.4  Multimodalitet	  och	  grafisk	  form	  
Definitionen av en text är en relevant, sammanhängande helhet med en början och ett slut 

(Björkvall 2009:8). En rubrik markerar vanligtvis var texten börjar, texten slutar i samband 

med att tecknen tar slut. För att en text ska ha ett sammanhang måste det finnas en relation 

mellan textens språkliga delar vilket kallas textbindning. Björkvall (2009:11–13) redogör för 
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tre typer metafunktioner, som grundar sig i systemisk-funktionell lingvistik2, som människor 

behöver kunna uttrycka.  

Den första är den ideationella metafunktionen som avser förmågan att kunna beskriva 

vad som sker i omgivningen (Björkvall 2009:11–13). Samspelet som sker mellan människor 

hör till den andra, interpersonella, metafunktionen som även inkluderar de frågor och attityder 

som kan uttryckas genom språk och bild. Den tredje metafunktionen, den textuella, omfattar 

det kommunikativa sammanhanget mellan det ideationella och interpersonella. Med detta 

menas att en text måste ha ett meningsfullt sammanhang för att kunna uppfattas som en 

helhet. Till den textuella metafunktionen hör även textens komposition och beroende på var 

olika textdelar är placerade får de olika informationsvärden samt betydelser. Till exempel får 

delar som placerats högt upp ett högre informationsvärde än delar som placeras längre ned.  

Björkvalls multimodala textanalys (2009) utgår från en modell som ursprungligen är 

utvecklad av Kress och Theo van Leeuwen (2006). Modellen används för att analysera 

semiotiska resurser i multimodala texter3 och är användbar i min studie eftersom jag vill 

undersöka patientkallelsernas grafiska utformning samt om den hjälper patienten att förstå 

informationen. Två relevanta exempel på semiotiska resurser är visuella avgränsare och 

visuell framskjutenhet. Genom att använda visuella avgränsare som till exempel linjer, 

inramningar eller färger kan olika textelement skapa kontraster i förhållande till varandra 

(Björkvall 2009:24). Avstånd mellan olika element har även stor relevans eftersom detta kan 

vara ett sätt att visa samband eller distans. Genom att tillämpa så kallad visuell framskjutenhet 

kan textelement framstå som mer eller mindre viktiga jämfört med andra element (2009:100–

104). Ju mer framskjutet desto mer informationsvärde har textelementet. Genom att öka 

teckengraden på rubriker skapas hierarki mellan olika delar. Ett annat sätt att använda sig utav 

visuell framskjutenhet är att använda sig av en annan färg eller av typsnittsvariationer. Ett ord 

med fetstil skapar en kontrast mot andra typsnitt och blir på så sätt visuellt framskjutet.  

Som tidigare nämnts i avsnitt 2.3.1, har typografi stor betydelse för hur en text 

uppfattas. Björkvall (2009:126–129) förklarar att typografi dels kan användas för att hjälpa 

mottagaren att uppfatta texten på avsett sätt, dels är det också ett hjälpmedel för visuell 

framskjutenhet. En funktionell, lättillgänglighet samt lättläst typografi bör alltid eftersträvas. 

Vidare skriver han att typografiskt meningsskapande bygger på associationer och 

                                                
2 Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är en sociosemiotisk språkmodell utvecklad av M.A.K. Halliday (f. 
1925) 
 
3 Med multimodal text menas en text som innefattar flera olika kommunikationsformer 
exempelvis skrift, musik och rörliga bilder (Björkvall 2009:7). 
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konnotationer. Olika typsnitt förmedlar olika budskap samt har olika funktioner, dessutom är 

de ofta starkt relaterade till exempelvis en myndighet eller organisation som en del av dess 

profil. Ett handstilsliknande typsnitt kan exempelvis associeras högtidliga texter jämfört med 

ett typsnitt med ren och tydlig form som associeras med funktionalitet och klarhet. 

2.4  Tidigare	  forskning	  om	  läsbarhet	  och	  klarspråk	  
Följande avsnitt redogör för tidigare forskning inom läsbarhet och klarspråk som är relevanta 

för undersökningen.  

2.4.1  Statskontorets	  utredning	  
Justitiedepartementet gav år 2000 Statskontoret i uppdrag att granska begripligheten i 

myndighetstexter. Under år 2001 gjordes en utredning av Statskontoret där myndigheters 

förmåga att skriva tydliga och mottagaranpassade texter utvärderades. Urvalet bestod av ett 

60-tal texter från tio myndigheter och med dessa texter som utgångspunkt konstruerades ett 

analysinstrument för att mäta begriplighet, Klarspråkstestet. Statskontorets utredning ledde till 

rapporten På väg mot ett bättre myndighetsspråk (2001).	  
I rapporten konstaterar Statskontoret att språkvårdsarbetet bör inriktas på att förbättra 

myndighetstexter i aspekten mottagaranpassning. Samtliga av de undersökta texterna visar 

läsbarhetsproblem i texternas begriplighet och de främsta faktorerna anses vara brist på 

mottagaranpassning och kanslispråklig stil (2001:8, 88). Utredningen visade även att 

språkvårdsarbete till stor del handlar om att förändra attityder på arbetsplatsen. Med detta 

menas att det ofta förekommer meningsskiljaktigheter om vad som egentligen är ett enkelt 

och begripligt språk. Dessutom visade rapporten att det inte alltid råder enighet på 

arbetsplatsen om betydelsen av att mottagaranpassa myndighetsspråket. För ett framgångsrikt 

språkvårdsarbete måste arbetsplatsen erbjuda utbildning inom språkvård samt avsätta mer tid 

till att omformulera svårt stoff till ett begripligt språk.    

Rapportens resultat utmynnade i begreppet klarspråk (se avsnitt 2.3.3) som idag står för 

begripliga och mottagaranpassade myndighetstexter.  

2.4.2	  Klarspråk	  skapar	  tillgänglighet	  
Stableford & Mettger (2007:75) menar att klarspråk är ett bra verktyg för att förmedla 

patientinformation på ett tydligt och begripligt sätt. Deras artikel Plain Language: A Strategic 

Response to the Health Literacy Challenge (2007) fokuserar på hälsoproblem i USA och 

belyser att det finns en klyfta mellan hälsoinformation och mottagarens lässkicklighet. 
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Klyftan skapar problematik gällande hur hälsoinformation ska formuleras samt förmedlas till 

mottagaren för att förebygga och minska hälsoproblem.  

Klarspråk har en central roll i en effektiv kommunikation mellan sjukvården och 

patienter (Stableford & Mettger 2007:78–79). Stableford & Mettger definierar klarspråk som 

tydlig och lättillgänglig kommunikation som engagerar mottagaren. De förklarar att en vanlig 

missuppfattning gällande klarspråk är att det är fördummande och att enbart enkla ord får 

användas. Vidare skriver de att det finns kritiker som anser att klarspråk gör språket 

övertydligt och att det enkla språkbruket gör att mottagaren tappar intresset för texten. 

Stableford & Mettger besvarar kritiken med att betona vikten av att använda ett tydligt och 

begripligt språk samt att mottagaranpassa hälso- och patientinformation eftersom det skapar 

tillgänglighet och engagemang hos mottagaren. 

Precis som Statskontorets utredning (2001) visade menar Stableford & Mettger 

(2007:108–109) att attityder gentemot klarspråk utgör ett hinder. De anser dock att det är 

attityderna mot klarspråk som finns i samhället som utgör hinder snarare än attityderna på 

arbetsplatsen. Detta anses även vara ett bevis på att klarspråksarbetet måste etableras 

ytterligare. 

2.4.3	  Kommunikation	  i	  patientkallelser	  
Tidigare studier om kommunikation i patientkallelser har genomförts på kandidatnivå.  I 

studien Välkommen till operation granskade Siwertzon (2012) kommunikationen i 

operationskallelser. Studien visade att flertalet av de kallelser som granskades var mycket 

informationstäta och tog inte hänsyn till mottagarens situation (Siwertzon 2012:34). Detta 

beskriver Siwertzon som en brist i kommunikation eftersom mängden information gör att den 

blir svår att förstå och mottagaren riskerar att gå miste om viktig information. Skribenten hade 

istället tagit hänsyn till vad som var mest praktiskt ur avsändarens perspektiv. Resultatet 

visade även att majoriteten av kallelserna saknade rubriker och Siwertzon (2012:35) beskriver 

också detta som en klar brist. Studien utmynnade i en förslagsmall som utformades endast 

med information som bedömdes vara mest relevant och började användas inom Region 

Västmanland under september 2012.   
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3   Material	  och	  metod	  
I följande kapitel presenteras material och metoder som tillämpats i analysen. 

3.1  Materialbeskrivning	  
Undersökningens material utgörs av patientkallelser som har tillhandahållits av tio 

mottagningar och avdelningar vid lasarettet i Enköping. Samtliga kallelser är autentiska. 

Följande enheter har bistått med material: Endoskopimottagningen, Gynekologimottagningen, 

Hudmottagningen, Medicinavdelning 1, Medicinmottagningen, Kirurgavdelningen, 

Kirurgmottagningen, Operationsavdelningen, Röntgenavdelningen och Ögonmottagningen. 

Materialet utgörs av en patientkallelse från varje mottagning som nämnts ovan. Vissa enheter 

hade mer material till förfogande än andra och för att skapa en jämvikt i materialet har 

avgränsningar gjorts. I de fall där fler än en kallelse har samlats in från en och samma enhet 

har den kallelse med mest textinnehåll valts.  

Materialet som använts i undersökningen har samlats in med hjälp av avdelningschefer 

samt mottagnings- och operationskoordinatorer vid lasarettet. Materialet är insamlat i 

pappersutskrift för att kunna analysera dessa i samma utformning som patienterna mottar 

dem. Materialet är insamlat från tio olika mottagningar och avdelningar under februari samt 

mars 2017.  Nedan finns en sammanställning som ger en överblick av materialet som utgör 

grunden i undersökningen (se tabell 2). I första kolumnen ”enhet” står avsändaren till 

kallelsen. Kolumnen ”antal stycken” redogör för hur många stycken som varje kallelse 

innehåller. Kolumnerna ”rubrik” samt ”bilaga” visar huruvida kallelsen innehåller rubriker 

och eventuella bilagor. Tabellen visar att samtliga kallelser innehåller rubriker, att sex av tio 

kallelser har en bilaga bifogad samt att det inte skiljer sig nämnvärt i antal stycken mellan 

kallelserna. 
Tabell 2: Sammanställning av undersökningens material 
Enhet	   Antal	  stycken	   Rubrik	   Bilaga	  

Endoskopimottagningen	   10	   Ja	   1	  A4	  
Gynekologimottagningen	   8	   Ja	   Nej	  
Hudmottagningen	   8	   Ja	   Nej	  
Kirurgavdelningen	   12	   Ja	   1	  A4	  
Kirurgmottagningen	   9	   Ja	   1	  A4	  
Medicinavdelning	  1	   11	   Ja	   Nej	  
Medicinmottagningen	   9	   Ja	   Nej	  
Operationsavdelningen	   9	   Ja	   1	  A4	  
Röntgenavdelning	   9	   Ja	   1	  A4	  
Ögonmottagningen	   8	   Ja	   1	  A4	  
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3.2  Analysmetod	  
Nedan beskrivs de analysmetoder och teorier som använts i analysen. Analysen är uppdelad i 

tre delar där läsbarhetsanalys, analys av grafisk form samt tilltal och mottagaranpassning 

undersöks. 

3.2.1  Läsbarhetsanalys	  
Min undersökning kommer att utgå från Hellspongs läsbarhetsanalys (2001:87–89) när jag 

granskar materialet ur en språklig aspekt. Läsbarhetsanalysen (se avsnitt 2.3.2) undersöker 

materialet utifrån lässituation, textens grafiska form, textens språk och textens innehåll. 

Hellspongs läsbarhetsanalys omfattar även att granska textens läsbarhetsindex och bedöms 

enligt Björnssons lixtolk (1968), se tabell 1, avsnitt 2.3.1.  

Hellspongs läsbarhetsanalys (se bilaga 11) inriktar sig på faktiska effekter och omfattar 

26 frågor. De första 20 frågorna berör i huvudsak texternas läsbarhet och därför väljer jag att 

tillämpa just dessa frågor eftersom jag anser att de tillför mest relevans för min undersökning.  

Hellspongs läsbarhetsanalys är uppdelad enligt följande:  

•   Frågorna 1–4 omfattar textens lässituation: målgrupp, vilka läsmål och 

lässtrategier målgruppen kan tänkas ha samt under vilka omständigheter läsarna 

möter texten. 

•   Frågorna 5–9 berör textens grafiska form: om det finns element i texten som 

försvårar läsningen såsom stavfel eller svåra stycken samt om det finns bilder. 

•   Frågorna 10–15 handlar om textens språk: huruvida långa ord eller komplicerade 

meningar förekommer, lix-värde och överskådlighet i texten. 

•   Frågorna 16–20 innefattar textens innehåll: eventuella krav på läsarens 

förkunskaper, invecklad innehållsstruktur samt ett perspektiv som är anpassat för 

målgruppen och läsmålet. 

Med hjälp av fråga 1–4 undersöker jag patientkallelsernas förmodade lässituation, vilken 

målgrupp de riktar sig till och om patienterna förväntas ha språkliga eller ämnesmässiga 

förkunskaper för att kunna förstå informationen. Med fråga 5–8 som utgångspunkt undersöker 

jag patientkallelsernas grafiska form och om det förekommer element som kan störa läsningen 

såsom stavfel, snäv textbredd, för liten teckengrad eller långa och tunga stycken. Fråga 9 i 

Hellspongs läsbarhetsanalys berör bilder och huruvida de samspelar med texten, denna fråga 

kommer jag att bortse från eftersom ingen av kallelserna innehåller bilder. Språkbehandlingen 
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i patientkallelserna undersöks med hjälp av fråga 10 som berör huruvida det finns svåra, långa 

eller ovanliga ord liksom facktermer och om de i sådana fall förklaras närmare. Meningslängd 

och meningsbyggnad undersöks med hjälp av fråga 11. Fråga 12 omfattar en beräkning av 

patientkallelsernas läsbarhetsindex för få en antydan till läsbarheten. Genom fråga 13–15 

undersöks kallelsernas textbindning, komposition och huruvida texten är överskådlig och 

hjälper patienten att hitta relevant information. Det textuella innehållet undersöks genom 

fråga 16–20 där jag ser till informationsmängden och om den kan vålla problem för patienten 

i form av krav på minne eller förkunskaper. Innehållstrukturen, abstraktionsnivån samt 

eventuella luckor som kan försvåra läsningen undersöks också genom frågorna.  

3.2.2  Analys	  av	  grafisk	  form	  
Hellspongs läsbarhetsanalys omfattar bland annat fyra frågor om textens grafiska form (se 

avsnitt 3.2.1) som dels fokuserar på element som kan störa läsbarheten såsom stavfel eller 

svåra stycken. Läsbarhetsanalysen undersöker dock inte grafiska element såsom 

typsnittsvariation, punktlistor och textrutor. Därför kommer jag även att tillämpa delarna av 

Björkvalls multimodala textanalys (2009) som fokuserar på framskjutenhet, visuella 

avgränsare samt typografi för en mer omfattande grafisk analys. Björkvalls multimodala 

textanalys utgår från Hallidays teori systemisk-funktionell lingvistik4 (1978) och 

sociosemiotiska visuella teorier5 från bland annat Kress & van Leeuwen (2006). Textanalysen 

kommer att utgöra grunden i min undersökning av materialets grafiska utformning, relevanta 

begrepp beskrivs i avsnitt 2.3.4. Främst kommer analysen fokusera hur hierarki skapas mellan 

olika textelement för att markera vilken information som värderas högst. Ju mer framskjutet 

ett textelement är, desto högre informationsvärde anses elementet ha. 

3.2.3  Tilltal	  och	  mottagaranpassning	  
Som komplement till Hellspongs läsbarhetsanalys (2001) och delar av Björkvalls multimodala 

textanalys (2009) kommer jag även analysera materialet med utgångspunkt i Nyström Höögs 

                                                
4 Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är en sociosemiotisk språkmodell utvecklad av M.A.K. Halliday (f. 
1925). 

5 Sociosemiotisk teori fokuserar på språkets funktion i sociala kontexter. Kress & van Leeuwens visuella teorier 
baseras på Hallidays sociosemiotiska teori och undersöker bland annat samspelet av text och bild. 
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(2005) betoning på tilltal och mottagaranpassade texter samt Språkrådets allmänna 

rekommendation (2017) om att använda ett direkt tilltal. Vid analys av tilltal och 

mottagaranpassning kommer jag del undersöka patientkallelsernas tillämpning av tydligt samt 

konsekvent direkt tilltal och dels huruvida ord som finns med i svarta listan (se avsnitt 2.3.3) 

förekommer i materialet. 

3.3   Etiska	  överväganden	  
I min undersökning har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002:7–14) som bland annat omfattar fyra 

allmänna huvudkrav. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare om syftet med 

forskningen. Med samtyckeskrav menas att uppgiftslämnare har rätt att bestämma över sin 

egen medverkan i forskningen samt har rätt att avbryta sin medverkan utan negativa följder. 

Konfidentialitetskravet omfattar att uppgifter om deltagarna ska hållas konfidentiellt och att 

inga personuppgifter delas ut till obehöriga. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter 

endast får användas för forskningsändamål. 

I min undersökning har jag fått godkännande att använda autentiskt material. Vid min 

insamling av material har jag beskrivit min undersökning och mitt syfte för de personer jag 

varit i kontakt med i enlighet med informationskravet. Jag har även varit tydlig med att mitt 

insamlade material endast kommer att användas i just den här undersökningen och att det inte 

kommer spridas vidare till tredje part med hänvisning till nyttjandekravet. Med 

konfidentialitetskravet som utgångspunkt är det insamlade materialet i form av autentiska 

patientkallelser är avkodade för att värna om patienternas anonymitet och integritet. 

Patientuppgifterna i materialet har avkodats av behörig personal innan jag fått ta del av dem. 

Telefonnummer till vårdenheter samt namnuppgifter på vårdpersonal har jag redigerat bort 

själv eftersom dessa uppgifter inte är relevanta för min studie. Eftersom materialet är avkodat 

finns det inga uppgifter som kan kopplas till någon av de patienter vars kallelser ingår i min 

studie. Jag klargjorde dock, i enlighet med samtyckeskravet, för personerna som hjälpt mig 

med insamlingen av mitt material att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att lämna 

undersökningen om de så önskade. 
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4   Resultat	  
I följande kapitel presenteras resultatet av patientkallelsernas analys. Resultatredovisningen är 

uppdelad i fyra avsnitt. I första avsnittet följer en redovisning av kallelsernas lässituation (se 

avsnitt 4.1), sedan följer redovisning av textuellt innehåll (se avsnitt 4.2), språk (se avsnitt 

4.3) samt grafisk form (se avsnitt 4.4). Redovisningen av kallelsernas språk görs med hjälp av 

underavsnitten tilltal och mottagaranpassning (se avsnitt 4.3.1), läsbarhet (se avsnitt 4.3.2), 

långa ord (se avsnitt 4.3.3), meningsbyggnad (se avsnitt 4.3.4) samt ordval (se avsnitt 4.3.5). 

4.1  Lässituation	  
Som ett första steg i läsbarhetsanalysen måste patientkallelsernas lässituation undersökas. 

Eftersom samtliga kallelser tillhandahålls av samma lasarett samt generellt har snarlikt 

innehåll bedöms lässituationen vara densamma för alla kallelser. Gemensamt för samtliga 

patientkallelser är att informationen vänder sig till patienter som är kallade till en mottagning 

eller avdelning för ett vårdbesök i form av en undersökning eller operation. Det är tydligt vad 

informationen handlar om och mottagaren förväntas inte ha några förkunskaper trots att det 

förekommer en del medicinska termer samt läkemedelsnamn i vissa kallelser.  

Mottagarens läsmål är att få information om datum och tid för ett vårdbesök samt 

eventuella instruktioner inför besöket. Eftersom kallelsen är personlig har informationen inga 

ytterligare syften. Vid vissa tillfällen är det troligt att informationen även når nära anhöriga 

som av olika anledningar hjälper mottagaren att ta sig till mottagningen eller avdelningen. 

Patientkallelsen skickas som pappersutskrift till mottagarens folkbokföringsadress, 

således kan det antas att patienten har god tid på sig att läsa informationen. Varje kallelse 

innehåller aktuella kontaktuppgifter vid eventuella frågor eller vid förhinder. Dessutom 

innehåller majoriteten av kallelserna även en hänvisning om att mer information kan hittas på 

lasarettets webbplats. 

4.2  Textuellt	  innehåll	  
Samtliga patientkallelser innehåller liknande information eftersom de alla har ett gemensamt 

syfte, nämligen att informera patienten om att hen har fått tid för ett vårdbesök.  

I tabell 3 (se nedan) presenteras en sammanställning av de patientkallelser som utgör 

utgångspunkten i undersökningen. Under kolumnen ”enhet” står avsändaren till varje 

patientkallelse. I kolumnerna ”datum”, ”tid”, ”plats”, ”av- och ombokning”, 

”kontaktuppgifter” samt ”instruktioner” redovisas huruvida dessa detaljer förekommer i 
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kallelsen eller ej. Tabellen redogör för att samtliga kallelser innehåller information om datum, 

plats, av- och ombokning samt kontaktuppgifter. 

Kallelsen från Operationsavdelningen (se bilaga 8) avviker från de övriga gällande 

information om tid för vårdbesöket: patienten uppmanas att ringa ett telefonnummer en 

specifik dag för att få information om tid för operationen. Kallelsen kommer att beskrivas mer 

i detalj i avsnitt 4.3.4. 

Majoriteten av kallelserna innehåller någon form av instruktion till patienten. Ett 

exempel från Medicinmottagningens kallelse lyder följande: 

Se bilaga för arbetsprov. Vi behöver förberedelsetid innan läkaren kommer så 

anmäl dig 20 minuter innan bokat klockslag.  

Vi ber dig ta med ta med [sic!] aktuell läkemedelslista eller 

medicinförpackningar. (Medicinmottagningen) 

Tabellen visar även att det endast är kallelserna från Gynekolog-, Hud- samt 

Ögonmottagningen (se bilaga 2, 3, 10) som inte innehåller några instruktioner inför 

vårdbesöket.  

Tabell 3: Sammanställning av kallelsernas textuella innehåll 

Enhet	   Datum	   Tid	   Plats	   Av-‐	  och	  ombokning	   Kontaktuppgifter	   Instruktioner	  

Endoskopimottagningen	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Gynekologimottagningen	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	  
Hudmottagningen	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	  
Kirurgavdelningen	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Kirurgmottagningen	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Medicinavdelning	  1	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Medicinmottagningen	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Operationsavdelningen	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Röntgenavdelning	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Ögonmottagningen	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	  

 

Ytterligare information som förekommer i kallelserna är den huvudrubrik som patienten först 

möts av. Som tidigare beskrivits i avsnitt 2.3.4 anses textelement som placeras högt upp ha ett 

högre informationsvärde än det som placeras längst ner. En gemensam faktor hos alla 

kallelser är att den inleds med att välkomna patienten till aktuell avdelning eller mottagning. 

Efterföljande fraser skiljer sig en del åt mellan patientkallelserna: Du är välkommen att 

skrivas in på/ Du har fått en tid för operation och är välkommen till/ Du har fått en tid 

reserverad hos/ Tid har reserverats för dig samt Tid är bokad. Hälften av kallelser innehåller 

samma specifika mening: Du har fått en tid reserverad hos. Det kan antas att dessa fem 
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kallelser grundar sig i samma mall trots att de har olika avsändare. Därefter följer detaljerad 

information om veckodag, datum samt tid. Kallelsen från Operationsavdelningen (se bilaga 8) 

avviker dock angående information om tid, som nämnts tidigare i detta avsnitt.  

Majoriteten av kallelserna saknar detaljer om vad det för slags vårdbesök som patienten 

kallas till. Röntgenavdelningens kallelse (se bilaga 9) är tydligast med att beskriva vad 

undersökningen innebär: Tid är bokad […] för magnetkameraundersökning av prostatan. 

Längre ner i kallelsen finns även ytterligare information för patienten angående 

undersökningen.  Medicinmottagningen (se bilaga 7) skriver kort ”se bilaga för arbetsprov” 

vilket ger en antydan om vad patienten kan förvänta sig, bortsett från bifogad bilaga. 

Med utgångspunkt i att text som placeras högt upp har högst informationsvärde visar 

undersökningen av det textuella innehållet att plats samt tid för vårdbesöket är det viktigaste 

faktorerna som måste förmedlas till patienten. 

4.3  Språk	  
Följande avsnitt omfattar en språkanalys av tilltal, läsbarhet, långa ord, meningslängd samt 

ordval. 

4.3.1  Tilltal	  och	  mottagaranpassning	  
Nedan i tabell 4 redovisas tilltalet i patientkallelserna. Precis som i tidigare tabeller står 

avsändaren under kolumnen ”enhet”. I kolumnerna ”du”, ”dig”, ”din/dina”, ”ditt” samt ”ni” 

redovisas förekomsten av dess pronomen i det textuella innehållet. Kolumnerna ”du (V)” och 

”dig (V)” presenterar förekomsten av dessa pronomen skrivna med versal begynnelsebokstav. 

I samtliga kallelser tillämpas direkt tilltal med ”du” skrivet med gemen 

begynnelsebokstav. ”Ni” som tilltal förekommer inte i någon av kallelserna. Tabellen visar att 

det förekommer inkonsekvent tilltal. I tre kallelser skrivs tilltalet ”du” med versal 

begynnelsebokstav och i en av dessa tre förkommer även tilltalet ”dig” med versal 

begynnelsebokstav. Följande två meningar är hämtade ur Kirurgavdelningens kallelse (se 

bilaga 4): 

Var god läs den broschyr du fått noggrant angående dusch och fasta inför din 

planerade operation. […] Har Du avbokat eller uteblivit två gånger avförs Du från 

väntelistan och eventuell remiss skickas tillbaka. (Kirurgavdelningen) 
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Tabell 4: Beräkning över tilltalspronomen samt possessiva pronomen. 

Enhet	   Du	   Dig	   Din/dina	   Ditt	   Du	  (V)	   Dig	  (V)	   Ni	   Totalt	  
Endoskopimottagningen	   10	   2	   -‐	  	   -‐	  	   1	   	  -‐	   -‐	   13	  
Gynekologimottagningen	   7	   1	   2	   -‐	  	   	  -‐	   	  -‐	   -‐	   10	  
Hudmottagningen	   7	   1	   2	   -‐	  	   	  -‐	   	  -‐	   -‐	   10	  
Kirurgavdelningen	   9	   2	   1	   -‐	  	   3	   	  -‐	   -‐	   15	  
Kirurgmottagningen	   7	   1	   3	   -‐	  	   -‐	  	   	  -‐	   -‐	   11	  
Medicinavdelning	  1	   7	   -‐	  	   1	   1	   -‐	  	   	  -‐	   -‐	   9	  
Medicinmottagningen	   7	   3	   2	   -‐	  	   -‐	  	   	  -‐	   -‐	   12	  
Operationsavdelningen	   15	   2	   1	   -‐	  	   3	   1	   -‐	   22	  
Röntgenavdelning	   6	   2	   1	   -‐	  	   -‐	  	   	  -‐	   -‐	   9	  
Ögonmottagningen	   7	   1	   2	   -‐	  	   -‐	  	   	  -‐	   -‐	   10	  
Totalt	  antal	  	   82	   15	   15	   1	   7	   1	   0	   121	  

 
I majoriteten av kallelserna förekommer även ”dig”, ”din” eller ”dina”, dock med gemen 

begynnelsebokstav i samtliga fall. I Operationsavdelningens kallelse (se bilaga 8) förekommer 

tilltalet ”du” i särklass flest tillfällen. 

Klarspråk handlar till stor del om att mottagaranpassa texter (se avsnitt 2.3.3). Ett 

exempel på att kallelser inte alltid skrivs utifrån mottagarens perspektiv är följande mening 

som är hämtad ur Gynekologmottagningens kallelse (se bilaga 2): ”Följ skyltarna vid 

lasarettets huvudentré”. Det finns ingen ytterligare anvisning på vilket plan mottagningen 

ligger vilket kan försvåra för patienter med exempelvis synnedsättning eller annan 

funktionsnedsättning att hitta till mottagningen. Denna typ av uppgift saknas även på 

kallelserna från Kirurgmottagningen (se bilaga 5), Medicinavdelning 1 (se bilaga 6) samt 

Röntgenavdelningen (se bilaga 9) som helt saknar anvisningar till avdelningen.   

4.3.2  Läsbarhet	  
Tabell 5 visar resultat av patientkallelsernas lix-värdesberäkning. I kolumnen ”enhet” står, 

precis som i tidigare presenterade tabeller, kallelsens avsändare. Kolumnerna ”antal ord” 

redovisar antalet ord i respektive kallelse. Med ”långa ord” avses ord som har fler än sex 

bokstäver, kolumnen visar hur många av dessa ord som förekommer enligt den definitionen. 

Kolumnerna ”lix-värde” och ”resultat” redogör för beräkningen av kallelsernas LIX-värde 

enligt Björnssons formel samt vad värdet innebär (se avsnitt 2.3.1). Som tidigare nämnts i 

avsnitt 2.3.1 är lix ett grovt sätt att mäta en texts läsbarhet. 

Resultatet antyder att ingen av kallelserna är svårläst. Kallelsen från 

Operationsavdelning (se bilaga 8) har enligt beräkningen ett lix-värde på 38, vilket tyder på 

en lätt text. Ett värde på 40 indikerar på en medelmåttig text som varken är för svår eller för 
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lätt att läsa. Som tabellen nedan visar har nio av tio kallelser ett lix-värde på 40 eller mer. Om 

värdet dessutom avrundas till närmaste tiotal får majoriteten av kallelserna ett medelmåttigt 

resultat och två av dem resultatet ”svårläst” (se tabell 1, avsnitt 2.3.1). För att förtydliga detta 

har dessa tre värden fetmarkerats i tabell 5 nedan. 

Kallelserna från Endoskopimottagningen, Operationsmottagningen och 

Röntgenavdelningen innehåller flest ord (se bilaga 1, 8, 9). Dessutom innehåller dessa tre 

kallelser även flest andel långa ord. Långa ord beskrivs ytterligare i avsnitt 4.3.3. 

Tabell 5: Sammanställning av antal ord, andel långa ord i procent samt resultat av beräkningar av kallelsernas 
LIX-värde. 

Enhet	   Antal	  ord	   Andel	  långa	  ord	  (%)	   Lix-‐värde	   Resultat	  

Endoskopimottagningen	   205	   30	   42	   Medelmåttig	  

Gynekologimottagningen	   118	   36	   43	   Medelmåttig	  

Hudmottagningen	   120	   36	   44	   Medelmåttig	  

Kirurgavdelningen	   153	   35	   45	   Medelmåttig	  

Kirurgmottagningen	   135	   34	   42	   Medelmåttig	  

Medicinavdelning	  1	   128	   38	   46	   Medelmåttig	  

Medicinmottagningen	   147	   35	   45	   Medelmåttig	  

Operationsavdelningen	   223	   28	   38	   Lätt	  

Röntgenavdelning	   226	   36	   44	   Medelmåttig	  

Ögonmottagningen	   120	   38	   46	   Medelmåttig	  

4.3.3  Långa	  ord	  
Definitionen av långa ord, som beskrivits tidigare (se avsnitt 2.3.1), anses vara ord med fler 

än sex bokstäver och är en faktor som tas i beaktande vid beräkning av lix (se avsnitt 2.3.1 

samt tabell 4 i föregående avsnitt). Resultatet av beräkningen visar att den procentuella 

andelen långa ord i samtliga patientkallelser varierar mellan 28 och 38 procent. Medelvärdet 

av samtliga patientkallelser avrundat till heltal är 35 procent. Resultatet visar att medelvärdet 

av långa ord i det undersökta materialet är 35 procent. Anledningen till att det relativt höga 

värdet beror på ord som till exempel ”information”, ”instruktioner”, ”undersökning”, 

”operation” samt ”blodförtunnande”. En bidragande faktor är även att varje kallelse innehåller 

namnet på den aktuella mottagningen eller avdelningen som patienten ska befinna sig på vid 

vårdbesöket vilket utgör en lång sammansättning av ord. 
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4.3.4  Meningsbyggnad	  
En faktor som kan påverka läsbarheten är meningslängden vilket har beskrivits tidigare i 

avsnitt 2.3.3. Den genomsnittliga meningslängden avrundat till heltal för kallelserna varierar 

mellan 8 och 12 ord vilket tyder på mycket lättlästa meningar.  

Det förekommer några meningar där viktig information har utelämnats. Ett exempel 

som visar på detta är följande mening i Operationsavdelningens kallelse (se bilaga 8):  

Klockslaget när du ska infinna dig på operation får du en vecka i förväg på tel 
XXXX - XX XX XX mellan kl 14 - 15. Om operation måndag-torsdag ring 
motsvarande dag veckan innan. OBS! Om operation en fredag, ring torsdag veckan 
innan. Om du inte ringer den angivna tiden kommer din operation att avbokas. 
Du åker hem samma dag. Avsätt hela dagen för operationen. (Operationsavdelning) 

Som exemplet ovan visar skulle instruktionen kunna uppfattas som otydlig vilket kan skapa 

en osäkerhet hos patienten. Andra meningen i exemplet saknar verb samt sambandsled och i 

tredje meningen finns inget personligt tilltal. Femte och sjätte meningen har ingen tydlig 

textbindning med föregående meningar. Informationen i kallelsen är viktig för en patient som 

är i behov av en operation och meningarna skulle kunna uppfattas som oklara. Det är inte helt 

tydligt huruvida patienten ska förvänta sig ett samtal eller om patienten själv förväntas ringa. 

Väntelistan för operationer är generellt lång och det finns en risk att otydliga formuleringar 

gör att patienten missar att ringa för att säkerställa sin operationstid.  

4.3.5  Ordval 
Ingen av patientkallelserna innehåller ord som förekommer på Statsrådsberedningens svarta 

lista (2011) som nämnts tidigare (se avsnitt 2.3.3). 

Kallelsen från Endoskopimottagningen (se bilaga 1) innehåller dock orden ”skall” och 

”ej” som kan uppfattas som ytterligt formell eller byråkratisk i just den här kontexten. Även 

kallelsen från Röntgenavdelningen (se bilaga 9) innehåller ordet ”ej”. Språkrådet (2014:18, 

71) rekommenderar användning av ”ska” samt ”inte” och hänvisar till att dessa två numera är 

den vanligare formen i sakprosa. Med sakprosa menas det skriftspråk och den stil som 

används i informationstext (Nationalencyklopedin).  

Ett exempel från Kirurgmottagningens kallelse (se bilaga 5) lyder följande: ”Vid 

besöket kommer vi att göra flödesmätning. Din urinblåsa ska därför inte vara nytömd”. Ordet 

”nytömd” är en sammansättning och förekommer inte i Svenska Akademiens Ordlista 

(SAOL). Om patienten är osäker på vad ordet betyder går det inte att slå upp betydelsen i en 

ordlista vilket skulle kunna resultera i feltolkning eller missuppfattning.  
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I Kirurgavdelningens kallelse (se bilaga 6) används ordet ”operatör” vilket kan anses vara ett 

otydligt begrepp där mottagarens konnotation inte nödvändigtvis stämmer överens med 

avsändarens. Definitionen av en operatör är dock ”en person som utför kirurgiskt ingrepp” 

(Nationalencyklopedin). I övrigt förekommer det inte några olämpliga ordval med 

mångtydiga eller missvisande syftningar.  

Generellt innehåller ingen av de undersökta kallelserna svåra ord, med några få 

undantag där medicinska begrepp förekommer. Dessa begrepp är dock svåra att utesluta 

eftersom det inte finns någon bättre synonym i det vardagliga språket. 

4.4  Grafisk	  form	  
Avsnittet omfattar huruvida patientkallelserna är läsliga ur ett estetiskt perspektiv. Tabell 6 

(se nedan) visar analysen av kallelsernas grafiska form. Analysen omfattar tillämpningen av 

typografi, visuell framskjutenhet och visuella avgränsare.  

Första kolumnen ”enhet” redogör för kallelsens avsändare. Till följd av att materialet 

endast finns att tillgå som pappersutskrift finns det ingen möjlighet att analysera vilket exakt 

typsnitt samt vilken teckengrad som används. Därför undersöks enbart huruvida typsnittet har 

seriffer eller ej. Kolumnen ”typografi” visar således huruvida det tillämpade typsnittet är en 

sanserif eller seriff. Om enbart ett typsnitt redovisas i kolumnen menas att endast det 

typsnittet förekommer i kallelsen. Om båda typsnitten redovisas i kolumnen menas att båda 

typsnitten tillämpas. Med ”visuell framskjutenhet” menas de olika typsnittsvariationer som 

exempelvis teckengrad samt fet- och kursivstil (se avsnitt 2.3.4). Kolumnen ”visuella 

avgränsare” visar eventuella punktlistor, kryssrutor, textrutor, linjer och kontrasterande färger 

som används. 
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Tabell 6: Resultat av analys av kallelsernas grafiska form  

Enhet	   Typografi	   Visuell	  framskjutenhet	   Visuella	  
avgränsare	  

Endoskopimottagningen	   Seriffer	   Varierande	  teckengrad,	  fetstil	   Kryssrutor	  

Gynekologimottagningen	   Sanserifer	  i	  rubrik,	  
seriffer	  i	  text	   Fetstil	   -‐	  	  

Hudmottagningen	   Sanserifer	  i	  rubrik,	  
seriffer	  i	  text	   Fetstil	   	  -‐	  

Kirurgavdelningen	   Sanserifer	   Varierande	  teckengrad,	  fetstil	   	  -‐	  

Kirurgmottagningen	   Sanserifer	  i	  rubrik,	  
seriffer	  i	  text	   Fetstil	   	  -‐	  

Medicinavdelning	  1	   Sanserifer	  i	  rubrik,	  
seriffer	  i	  text	   Fetstil	   	  -‐	  

Medicinmottagningen	   Sanserifer	  i	  rubrik,	  
seriffer	  i	  text	   Fetstil	   	  -‐	  

Operationsavdelningen	   Sanserifer	   Varierande	  teckengrad,	  fetstil,	  
versaler	   	  -‐	  

Röntgenavdelning	   Sanserifer	  i	  rubrik,	  
seriffer	  i	  text	  

Varierande	  teckengrad,	  fetstil,	  
kursivstil	   Punktlista	  

Ögonmottagningen	   Sanserifer	  i	  rubrik,	  
seriffer	  i	  text	   Fetstil	   	  -‐	  

 

Som tabellen visar förekommer typsnitt med seriffer i majoriteten av patientkallelserna. 

Seriffer anses underlätta läsningen och ge god läslighet i brödtext eftersom de gör att ögat får 

en bra fästpunkt på orden (Språkrådet 2017:16). I endast två kallelser används enbart typsnitt 

med sanserifer. Samtliga kallelser, förutom den från Endoskopimottagningen, använder sig av 

sanserifer i huvudrubriken. Sanserifer är vanligt förekommande för rubriker och kan vara ett 

effektivt sätt att avgränsa rubriken från resten av informationen (Språkrådet 2017:17).  

I samtliga kallelser används någon form av visuell framskjutenhet och den mest 

förekommande är fetstil. Genom att använda fetstil kan exempelvis ett specifikt ord eller ett 

stycke framhävas och på så vis höja informationsvärdet. En gemensam faktor i kallelserna är 

att datumet för vårdbesöket är i fetstil. I flertalet av kallelserna är eventuella underrubriker 

som till exempel ”mer information” och ”kontaktuppgifter” i fetstil. Kallelserna från 

Endoskopimottagningen, Kirurgavdelningen och Operationsavdelningen (se bilaga 1, 4, 8) 

innehåller fullständiga nominalfraser i fetstil. Dessa tre kallelser använder även fetstil i delar 

av meningar vilket gör att flera textelement konkurrerar om vilken som har högst 

informationsvärde. Det resulterar i att läsbarheten försämras eftersom det blir svårt att avgöra 

vad som är viktigast i texten. Operationsavdelningen (se bilaga 8) är den enda som tillämpar 

visuell framskjutenhet med hjälp av versaler vilket hjälper till att fånga mottagarens 

uppmärksamhet mot just den meningen. Visuell framskjutenhet i form kursivstil förekommer 

endast i kallelsen från Röntgenavdelningen (se bilaga 9) när ett läkemedel beskrivs. Nästan 



 29 

hälften av kallelserna tillämpar varierande teckengrad för att skapa hierarki och markera 

informationsvärde i texten. Endast två av tio kallelser tillämpar någon form av visuell 

avgränsare. Endoskopimottagningen (se bilaga 1) använder sig av kryssrutor och 

Röntgenavdelningen (se bilaga 9) tillämpar punktlista när information om undersökningen 

förklaras. 

Stavfel och skrivfel presenteras i avsnittet gällande grafisk form eftersom det är element 

som kan störa textens grafiska utformning och läsningen av texten (Hellspong 2001:87). I 

Hudmottagningens kallelse (se bilaga 3) förkommer vid ett tillfälle felaktig interpunktion i 

form av två punkter efter varandra i första meningen under rubriken ”Mer information”. I 

kallelsen skrivs även yrkestiteln ”läkare” med stor begynnelsebokstav. Likaså förekommer 

yrkestitlar med stor begynnelsebokstav i kallelserna från Medicinmottagningen, 

Kirurgmottagningen och Gynekologmottagningen (se bilaga 2, 5, 7). Det finns ett stavfel i 

Kirurgavdelningens kallelse (se bilaga 4) där det borde stå ”planerat” men det står ”planerad”. 

Ordet repeteras i de två efterföljande meningarna vilket inte ger förtroendegivande intryck 

och stör den grafiska formen. 

Det förekommer även ett skrivfel i form av oavsiktlig upprepning i en av kallelserna. Ett 

exempel från Medicinmottagningens kallelse (se bilaga 7) lyder följande: ”Vi ber dig ta med 

ta med [sic!] aktuell läkemedelslista eller medicinförpackningar.” Kallelsen innehåller till 

exempel ordet ”dropp in” i fjärde stycket i meningen ”Du skall ta EKG innan besöket (dropp 

in på medicinmottagningen vardagar 10–11, eller kontakta din vårdcentral, remiss behövs 

ej)”. Sammanhanget gör att patienten inte borde ha några problem med att tolka meningen rätt 

men den korrekta stavningen är ”drop in” alternativt ”drop-in”. Ett alternativ till stavning är 

också ”dropin” eftersom väletablerade utländska uttryck ofta övergår från särskrivning eller 

sammansättning med bindestreck till hopskrivning (Språkrådet 2017:153).  
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5   Diskussion	  
I följande kapitel diskuteras metoder och material som använts i undersökningen. Därefter 

diskuteras undersökningens resultat. 

5.1  Resultatdiskussion	  
I följande avsnitt diskuteras textuellt innehåll, språk samt grafisk form. 

5.1.1  Lässituation	  
Patientkallelserna skickas hem till patientens folkbokföringsadress med syftet att informera 

patienten om att hen har fått en tid för ett vårdbesök. Det kan antas att patienten har god tid på 

sig att läsa informationen samt eventuellt väljer att läsa vissa delar av informationen vid ett 

senare tillfälle. 

5.1.2  Textuellt	  innehåll	  
Innan jag börjat undersöka kallelsernas innehåll på detaljnivå var mina förväntningar att de 

skulle vara snarlika både innehållsligt och till sin utformning med tanke på att samtliga har 

lasarettet i Enköping som huvudsaklig avsändare. Vid närmare undersökning visar det sig att 

det finns stora likheter men även klara skillnader mellan dem. 

Min analys av det textuella innehållet visar att samtliga kallelser innehåller mellan ca 

100 och 200 ord fördelade på i genomsnitt tio stycken vilket skapar ett luftigt intryck. Drygt 

hälften av kallelserna har en bifogad bilaga som antingen innehåller instruktioner inför eller 

beskriver undersökningen. Genom att använda sig av bilagor med instruktioner istället för att 

försöka få plats med så mycket information som möjligt i själva kallelsen underlättas 

läsningen för läsaren. Kallelserna som inte bifogar en bilaga upplever jag dock inte som 

informationstäta och på så sätt svårlästa. Jämfört med Siwertzons studie (2012) visar 

resultatet att patientkallelserna innehåller relativt lite textuellt innehåll vilket kan anses vara 

både en fördel och nackdel. Å ena sidan innehåller kallelserna den mest nödvändiga 

informationen för att patienten ska ta sig till sitt vårdbesök samt allmän information om av- 

och ombokning och kontaktuppgifter. Det kan antas att informationsmängden gör det lätt att 

läsa och således lätt att ta till sig. Å andra sidan innehåller de inte någon information om 

själva vårdbesöket såsom hur besöket går till, hur patienten kan förbereda sig inför eller vad 

hen kan förvänta sig efteråt.  

Innehållsmängden och språkbruket medför att det inte ställs höga krav på läsarens 

språkvana samt läsförståelse i aspekten att det inte finns så mycket information för läsaren att 
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avkoda (Hellspong 2001:85). Om en text innehåller för mycket information kan det störa 

läsvärdet såväl som läsbarheten eftersom det kan försvåra för mottagaren att kunna urskilja 

vad som är mest relevant (Pettersson 2003:391). Samtliga kallelser innehåller relevant 

information som till exempel vilket datum och vilken enhet patienten ska befinna sig på inför 

vårdbesöket samt kontaktuppgifter. Det förekommer ingen information som jag anser är 

irrelevant för patienten.  

Informationsmässigt liknar kallelserna varandra till stor del eftersom de har som huvudsyfte 

att informera patienten om att hen har fått tid för undersökning eller operation. Detaljer som 

datum och plats finns i samtliga av de undersökta kallelser vilket är en viktig förutsättning för 

att patienten ska veta när och var hen ska befinna sig inför vårdbesöket. Tidsangivelse är 

också en viktig förutsättning men den saknas i en kallelse där patienten själv ska kontakta 

avdelningen innan vårdbesöket (detta diskuteras ytterligare under nästföljande avsnitt 5.2.3). 

Information om av- och ombokning samt kontaktuppgifter förekommer i alla kallelser vilket 

är viktigt vid eventuella återbud eller om patienten har frågor. Min slutsats gällande 

patientkallelsernas läsvärde är att det bör anses vara högt eftersom de uppnår sitt syfte: att 

informera patienten var och när hen ska befinna sig inför sitt vårdbesök. Hälften av 

kallelserna hänvisar dock till lasarettets externa webbplats för ytterligare information om 

exempelvis av- och ombokning vilket exkluderar de som inte har tillgång till internet. För den 

som inte kan besöka webbplatsen finns det möjlighet att beställa en broschyr som omfattar 

samma information men som måste beställas för att sedan skickas hem med post. Å ena sidan 

är det ett sätt att minska informationsmängden i kallelsen. Å andra sidan måste patienten i 

vilket fall kontakta vårdenheten antingen med sina frågor eller för att beställa en broschyr som 

kan besvara dessa frågor så frågan är hur stort användningsområde broschyren har.  

I likhet med Siwertzons studie (2012) innehåller majoriteten av kallelserna den 

information som patienten måste få veta inför ett vårdbesök (se tabell 3, avsnitt 4.2). Samtliga 

kallelser anger vilken mottagning eller vårdavdelning patienten ska befinna sig på men några 

saknar information om aktuellt våningsplan. De kallelserna hänvisar i stället patienten till 

skyltar som finns vid lasarettets huvudentré vilket i sin tur stället höga krav på att skyltningen 

är tydlig. Information om våningsplan redan i kallelsen skulle kunna underlätta för patienter 

med exempelvis synnedsättning.  

5.1.3  Språk	  
Den språkliga analysen inleddes med att undersöka tilltal och mottagaranpassning. Tabell 4 

(se avsnitt 4.3.1) visar att ingen av kallelserna tillämpar ni-tilltal vilket går i linje med 
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Språkrådets allmänna rekommendation (2017:139) att använda ett direkt tilltal vid tilltal till 

enskilda personer. Vidare rekommenderar de att alltid skriva ”du” med liten bokstav eftersom 

det uppfattas mer vardagligt och personligt. Som tabell 4 (se avsnitt 4.3.1) klargör är det tre 

kallelser (se bilaga 1, 5, 8) som använder sig av inkonsekvent tilltal vilket tyder på att dessa 

texter inte är mottagaranpassade till läsaren. De kallelserna bör bearbetas och skrivas med ett 

tydligt och konsekvent direkt tilltal i texten (Nyström Höög 2005:86). Mitt resultat bekräftar 

således Siwertzons studieresultat (2012) gällande att patientinformation inte alltid skrivs ur 

mottagarens perspektiv. Förmågan att sätta sig in i mottagarens perspektiv är en av de 

viktigaste faktorerna vid mottagaranpassning och klarspråk handlar om att utforma 

informationen med hänsyn till mottagaren samt sammanhanget för att budskapet ska bli 

lättare att ta till sig (Nyström Höög 2005:86). Endast en kallelse (se bilaga 9) innehåller en 

specifik beskrivning på vad patienten blir kallad till. Genom att mottagaranpassa 

informationen och förtydliga vad det är för typ av vårdbesök det handlar om inkluderas 

patienten och på så sätt kan det underlätta för hen att ta till sig budskapet.  

Resultatet av beräkningen av kallelsernas lix-värde tyder på att ingen av texterna är 

svårläst enligt Björnssons definition (1968). Dock tangerar två av dem värdet för svårlästa 

texter. Långa ord utgör i genomsnitt 35 % av orden i kallelserna vilket kan anses vara ett högt 

värde men som beror främst på sammansättningar som är typiska i sjukvårdssammanhang. 

Det genomsnittliga värdet för meningslängd är tio ord per mening vilket ligger långt under 

rekommendationen att använda färre än 25 ord per mening i allmänna texter (Nyström Höög 

2005:86). Med rekommendationen som utgångspunkt så är min slutsats att meningarna som 

mycket lättlästa samt att ordvalen relativt är enkla och lätta att förstå.  

Patientkallelsernas meningsbyggnad är generellt okomplicerade och lättbegripliga. I 

avsnitt 4.3.4. exemplifieras ett stycke från en kallelse (se bilaga 9) där relevant information 

har utelämnats. Det är möjligt att skribenten ansett att det är underförstått vad som menas men 

hen har förmodligen inte sett texten ur mottagarens perspektiv. Instruktionen kan uppfattas 

som svårbegriplig och som jag tidigare beskrivit är det inte explicit om det är patienten som 

ska förvänta sig ett samtal eller om hen själv förväntas ringa. Dessutom är textbindningen 

otydlig eftersom det saknas verb, sambandsled och direkt tilltal i stycket. Om patienten och 

vårdenheten, eller snarare personen som producerat patientkallelsen, inte tolkar förmedlade 

ord och begrepp på samma sätt handlar det om semantiskt brus (se figur 1, avsnitt 2.2.1). Det 

kan alltså utgöra en semantisk störning om patientens tolkning av informationen brister 

(Nilsson & Waldemarson 2016:20). Om patienten inte tolkar kallelsen korrekt riskerar hen att 

inte följa instruktioner på rätt sätt och kan därför gå miste om sitt vårdbesök. Det leder i sin 
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tur till onödiga kostnader i form av inställda vårdbesök samtidigt som patientens hälsa kanske 

äventyras. Förtydligande av information är ett effektivt medel för välfungerande 

kommunikation och onödiga störningar kan undvikas genom att konkretisera och specificera 

budskapet (Nilsson & Waldemarsson 2016:141). 

Resultatet av min språkanalys visar att det inte förekommer några ord från ”svarta 

listan” (se avsnitt 2.3.2) och generellt används enkla ord i samtliga kallelser vilket var 

oväntat. I bilaga 5 finns ord som ”flödesmätning” vilket alla människor inte nödvändigtvis 

associerar med mätning av urinmängd. Dessutom står det att ”din blåsa ska inte vara nytömd” 

som skapar utrymme för egen tolkning eftersom en patient kanske anser att inte nytömd 

betyder ”inom en timme” och en annan patient tolkar det som hen inte får tömma blåsan på 

betydligt fler timmar. Detta kan ses som en semantisk störning i form av mångtydighet som 

kan göra budskapet svårbegripligt (Nilsson & Waldemarsson 2016:125). Klarspråk medför 

ökad effektivitet inom organisationen samt förbättrad kommunikation mellan organisation 

och mottagare (Hedlund 2006:7). Genom att tillämpa klarspråk och tydliggöra information 

kan onödiga kostnader minskas samtidigt som förtroende ökar mellan sändare och mottagare. 

Klarspråk har en avgörande roll i en effektiv kommunikation mellan sjukvården och patient 

samt att klarspråk på sikt skapar tillgänglighet (Stableford & Mettgers 2014:78). 

Min slutsats gällande patientkallelsernas språk och läsbarhet är att de är formulerade 

med relativt enkla ord trots att det förekommer medicinska termer och med generellt 

okomplicerad meningsbyggnad. Patientkallelserna kan dock mottagaranpassas ytterligare, 

främst de (se bilaga 1,5, 8) som innehåller inkonsekvent tilltal, och på så sätt bli mer 

begripliga och tydliga för patienten.  

5.1.4  Grafisk	  form	  
Patientkallelsernas grafiska form undersöktes för att se huruvida den underlättar för patienten 

att förstå informationen eller ej. Grafisk form och typsnitt måste anpassas efter 

situationskontexten för att uppnå god läslighet (Pettersson 2003:392, se avsnitt 2.3.1). Enligt 

Pettersson (2003:392) är en texts läslighet oberoende av huruvida mottagaren förstår texten 

eller inte. Björkvall (2009:11) anser däremot att textens grafiska form är väsentlig för dess 

betydelse. Resultatet av den grafiska analysen visar att samtliga kallelser tillämpar visuell 

framskjutenhet i form av typsnittsvariation och drygt hälften av dem tillämpar 

teckengradsvariation (se tabell 6). Ett textelement kan antas få högre informationsvärde ju 

mer framskjutet elementet är (Björkvall 2009:102). I samtliga kallelser tillämpas fetstil för att 

markera datumet för vårdbesöket, dessutom placeras den informationen högst upp i kallelsen. 
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Med anledning av detta drar jag slutsatsen att datumet har högst informationsvärde och 

således är av högsta relevans för patienten. Fetstil är alltså ett effektivt sätt för att skapa 

kontrast mot andra element samt visualisera hierarki (Björkvall 2009:102). I tre kallelser (se 

bilaga 1, 4, 8) tillämpas dock fetstil i sådan utsträckning att de konkurrerar med varandra om 

vad som är mest viktigt i texten vilket försämrar läsbarheten. Genom att använda 

underrubriker istället för fetstil skulle informationen kunna upplevas som mer klar och tydlig. 

5.2  Metoddiskussion	  
När jag letade efter en omfattande analys till min undersökning hittade jag ingen metod som 

belyste samtliga aspekter som jag ville undersöka: innehåll, språk och grafisk form. Med 

anledning av detta så fick jag ta delar av olika analysmetoder för att kunna besvara mitt syfte. 

En del av Hellspongs läsbarhetsanalys (2001) utgår från Björnssons metod (1968) för 

läsbarhetsindex (se avsnitt 2.3.1) vilket har visat sig är en undermålig metod för att mäta 

läsbarhet, i synnerhet när det gäller korta texter som patientkallelserna i min studie. 

Läsbarhetsindex tar inte hänsyn till situationskontexten, vad texten ska användas till, hur väl 

texten möter våra förväntningar eller hur väl den hänger samman: faktorer som har stor 

betydelse för begripligheten. Resultatet kan ha blivit mer tillförlitligt gällande läsbarhet om 

jag undersökt språket på en djupare grammatisk nivå. I övrigt anser jag att analysmetoderna 

har fungerat bra för min undersökning och att de har hjälpt mig att besvara undersökningens 

syfte. Perspektivet skulle dock kunna vidgas om en informantgrupp fick ge synpunkter på 

huruvida språkbruket i patientkallelserna är klart och tydligt.  

Gällande material anser jag att mitt urval av tio olika patientkallelser har varit 

tillräckligt för att besvara mitt syfte huruvida kallelserna är utformade med ett vårdat, enkelt 

och begripligt språk. Jag inser dock att det finns en viss problematik kring mitt urval eftersom 

vissa vårdenheter har bidragit med mer material än andra samt att material inte är insamlat 

från samtliga avdelningar och mottagningar inom lasarettet i Enköping. Således inte bör 

materialet ses som representativt för lasarettet i sin helhet och det är möjligt att resultatet 

skulle sett annorlunda ut om urvalet hade skett på ett annat sätt.  
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6   Avslutning	  
Syftet med min undersökning var att undersöka patientkallelser för att se huruvida 

kommunikationen från vårdenhet till patient är vårdad, enkel och begriplig. Kallelserna 

undersöktes i aspekterna textuellt innehåll, språk och grafisk form med hjälp av olika 

analysmetoder för att kunna besvara syftet.  

Resultatet visar att patientkallelserna innehåller relevant information för att patienten 

ska kunna ta sig till vårdbesöket på rätt datum och till rätt plats vilket kan anses ge 

patientkallelserna ett högt läsvärde. Kallelsernas grafiska utformning skiljer sig dels gällande 

typsnittsvariation, dels teckengradsvariation. Samtliga kallelser tillämpar fetstil som ett sätt att 

markera relevansen av ett textelement, såsom datum eller viktiga instruktioner inför 

vårdbesöket. Generellt fungerar det bra trots att det förekommer tillfällen då hierarkin mellan 

textelement blir otydlig vilket försämrar såväl läsligheten som läsbarheten och därigenom 

försvårar för patienten att kunna ta till sig informationen. Det påverkar i förlängningen 

patientkallelsernas läsvärde eftersom det kan göra det svårare för patienten att avgöra vilken 

information som är viktigast.  

Ur ett helhetsperspektiv är min slutsats att kallelsernas språkbruk är vårdat och enkelt 

men inte så begripligt som det bör vara. Majoriteten av kallelserna innehåller relativt enkelt 

ordval, korta meningar samt styckeindelning som skapar ett luftigt intryck och främjar 

läsförståelsen. Det förekommer dock meningar som exempelvis saknar verb och viktiga 

sambandsled samt innehåller inkonsekvent tilltal och formella uttryck som ”ej” och ”skall”. 

Ett inkonsekvent tilltal tyder på att texterna inte är skrivna ur mottagarens perspektiv och 

således inte mottagaranpassade. Flera av de undersökta kallelserna innehåller brister gällande 

begriplighet. Främst handlar det om brister i form av stavfel, skrivfel och inkonsekvent tilltal 

men det förekommer även brister i kallelsernas grafiska utformning.  

Hälften av patientkallelserna är snarlika i sin utformning både innehållsligt och grafiskt 

vilket tyder på att de är utformade efter en kallelsemall. Dessa fem kallelser anser jag fungerar 

bra i sin helhet men kan mottagaranpassas och förtydligas ytterligare vilket skulle hjälpa 

patienten att lättare kunna ta till sig informationen. Enhetliga patientkallelser gör dels att 

patienten lättare kan identifiera kallelsens syfte och dels att språkliga brister eventuellt 

minimeras eftersom det blir lättare att kontrollera innehållet. Något som dock bör tas i 

beaktning är att det finns patienter som har större behov av en mottagaranpassad text än 

andra, exempelvis patienter med synnedsättning. En kallelse från en ögonmottagning bör 

kanske ha större teckengrad än en kallelse till gynekologmottagningen. Bristen på 
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begriplighet är tydligast i kallelserna som avviker från den förmodade kallelsemallen dels 

gällande tilltal, dels grafisk form och dels att relevant information saknas.  

Ett förslag på vidare forskning kan vara att, utöver analys av kallelserna, även låta en 

grupp informanter ge synpunkter på hur de uppfattar kallelserna. Det skulle ge ytterligare 

perspektiv på kallelsernas faktiska läsbarhet och funktion eftersom min undersökning enbart 

grundar sig i en analys av just kallelserna. Undersökningens resultat visar tydligt att det finns 

behov av vidare forskning om läsbarhet och patientinformation. Framförallt finns det behov 

av att vidareutveckla arbetet med att mottagaranpassa patientkallelser som ett steg i att 

förbättra kommunikationen från vårdenhet till patient. Det är en grundläggande förutsättning 

att kunna tolka samt förstå information som man blir tilldelad, särskilt när det gäller 

information som kan vara avgörande för ens hälsa.  
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Bilaga	  11	  -‐	  Hellspongs	  läsbarhetsanalys	  
	  
Hellspong (2001:87–89) 
 

Lässituationen 

Vilken är lässituationen - allt det som avgör hur texten används? 

1 Vilka riktar sig texten till, vad har den för målgrupp? Är den aktuell för olika 
kategorier? Vilka förkunskaper kan läsarna väntas ha, språkligt och ämnesmässigt? 
Vilken motivation? 

2 Vilka läsmål kan vara aktuella för målgruppen? Kan olika läsare ha olika syften?  
3 Under vilka omständigheter tror du att läsarna möter texten? Har de gott om tid? Är de 

utsatta för störning? Kan de räkna med hjälp att förstå̊, som skolelever av sina lärare? 
Skiftar villkoren mycket för olika mottagare?  

4 Vilka lässtrategier är naturliga för läsmålen? Kan olika läsgrupper ha olika 
lässtrategier? Hur påverkas de av omständigheterna?  

Textens grafiska form 
Har texten ett läsvänligt yttre? 

5 Störs läsningen av stavfel eller oklar interpunktion?  
6 Är texten svårläslig på̊ grund av liten stilgrad eller otydligt tryck?  
7 Är texten lagom bred för bekväm avläsning?  
8 Blir texten svår för blicken att orientera sig i, därför att styckena är för långa och tunga?  
9 Finns det bilder som lättar upp texten? Stödjer de också̊ informationen? Är text och 

bilder väl samordnade eller måste ögonen röra sig mycket mellan dem?  

Textens språk  
Vilken språkbehärskning kräver texten? Är dess framställningssätt anpassat till målgruppen 
och läsmålet? 
10 Hur svåra är textens ord? a) Finns det långa ord som kan vara krångliga att uppfatta och 

avläsa? b) Finns det ovanliga ord? c) Förekommer facktermer? Kan vi anta att de är 
kända för målgruppen? d) Förklaras främmande ord eller framgår betydelsen av 
sammanhanget? e) Störs läsningen av olämpliga ordval – att ord är vaga, mångtydiga, 
missvisande eller har en oklar syftning?  

11 Hur svåra är textens meningar? a) Är de långa? b) Har de en komplicerad byggnad, som 
många bisatser under eller i varandra? c) Försvåras läsningen av djupa klyvningar, alltså̊ 
att led som hör ihop som (huvudordet i) subjektet och predikatet säras av långa inskott, 
som tunga satsadverbial? 

12 Ett sammanvägt mått för ord- och meningslängd ger det så kallade läsbarhetsindex eller 
LIX. LIX beräknas genom den genomsnittliga meningslängden. LIX varierar mellan 15 
(mycket lätt) och 60 (mycket svår). Vilket LIX-värde har texten? Är det jämförelsevis 
högt eller lågt?  
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13 Är det lätt att fatta hur textens delar (meningar, stycken, längre avsnitt) hänger ihop? 
Eller försvåras läsningen av svaga eller otydliga bindningar mellan olika led? a) Störs 
referensbindningen genom vaga syftningar eller överhoppande sambandsled? b) Störs 
den tematiska bindningen av att det är oklart vad som är tema och rema eller genom att 
obekanta referenter förs in som kända för läsaren? c) Störs konnektivbindningen genom 
att sammanhanget är dunkelt mellan satserna eller genom felande eller missvisande 
bindeord?  

14 Har texten en läsvänlig komposition? Är delarna ordnade så att det går lätt att följa 
tråden mellan dem? Undviker texten att belasta läsarens minne genom tankehopp 
mellan inslag som står långt isär?  

15 Är texten överskådlig? Skulle den bli lättare att hitta igenom en annan uppställning, fler 
rubriker, kursiverade nyckelord, index eller annat?  

Textens innehåll 
Vilken ämnesbehärskning kräver texten av läsaren? Är innehållet välvalt och välordnat med 
tanke på målgruppen och läsmålet? 
16 Kan innehållsmängden vålla problem för läsaren? a) Ställer den stora krav på̊ minne och 

förkunskaper? b) Är det svårt att vaska fram huvudtankarna bland alla detaljer? c) Blir 
texten tung genom att nya fakta och tankar kommer alltför tätt? 

17 Hur invecklad är innehållsstrukturen? a) Har texten krångliga relationer mellan sina 
delar? b) Skulle fler metatexter, som hänvisningar, sammanfattningar och inledande 
översikter, underlätta överblicken?  

18 Är abstraktionsnivån lämplig för läsbarheten eller är den för hög? a) Är innehållet så 
allmänt och diffust att det är svårt att få grepp om? b) Är innehållet teoretiskt avancerat? 
c) Använder texten konkretiserande grepp, som berättelser, exempel, liknelser eller 
bilder, för att underlätta förståelsen?  

19 Finns det luckor i tankegången som kan vara svåra för läsaren att själv fylla i? Ställer de 
stora krav på̊ hennes förkunskaper och slutledningsförmåga?  

20 Har texten rätt perspektiv för målgruppen och läsmålet? Svarar det mot läsarnas 
erfarenheter och intressen? Är det vänt mot sidor av ämnet som angår dem? Underlättar 
det för dem att tillämpa informationen?  

 
 
 
 
 
 


