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Abstract 
	
This is a thesis written for a bachelor degree in Information design with focus on 
Text design at Mälardalens högskola in Sweden. The purpose of the study is to 
examine how information from an authority to individuals, with a language other 
than Swedish as a mother language, can be made more accessible and increase the 
reading value and readability. The goal of the study is to produce a design proposal 
that meet the needs of the target group. 
 
The method for this thesis is to analyze the readability of existing information 
material and conduct quantitative questionnaire and qualitative interviews. The 
surveyors in the questionnaire were women who have give birth to children in 
Sweden between 1982 and 2016. Those interviewed were two midwives in two 
different counties. 
 
The result of the study showed that the authority's information was not adapted to 
the target group. There was also a lack of information from the norm-critical 
perspective. Language usage was not consistent and sometimes outdated and 
complicated. 
 
Based on the study, two design proposal were made. The design proposals were 
designed using research in intercultural communication, the principles of plain 
language, image and text in collaboration and legible graphic design.	
	
Keywords:		
Authority texts, plain language, intercultural communication, reading value, target 
group adaption, text design, information design.		
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Abstrakt 

Det här är ett examensarbete i Informationsdesign, med inriktning Textdesign, på 
Mälardalens högskola. Studiens syfte är att utforska hur informationsmaterial från 
en myndighet till individer med annat språk än svenska som modersmål kan göras 
mer lättillgängligt och öka materialets läsbarhet och läsvärde. Målet med studien är 
att ta fram ett gestaltningsförslag som är anpassad till målgruppens behov.  
 
Studiens metod bestod av en läsbarhetsanalys av redan befintligt material, en 
kvantitativ enkätundersökning samt två kvalitativa intervjuer. Informanterna i 
enkätundersökningen var kvinnor som har fött barn i Sverige mellan år 1982 och 
2016. De som intervjuades var två barnmorskor i två olika län.  
 
Resultatet i studien visade på att myndighetens information inte var anpassat för 
målgruppen. Det fanns även ur ett normkritiskt perspektiv brister i 
informationsmaterialet. Språkbruket var inte konsekvent och stundvis omodernt 
och komplicerat. Detta gör att informationsmaterialet blir svårt för målgruppen att 
till sig.  
 
Utifrån studien togs två gestaltningsförslag togs fram. Gestaltningsförslagen 
utformades med hjälp av forskning i interkulturell kommunikation, principerna för 
klarspråk, bild och text i samverkan samt tydligare grafisk utformning.  
 
Nyckelord: 
Klarspråk, läsbarhet, läsvärde, interkulturell kommunikation, textdesign, 
målgruppsanpassning, informationsdesign.  
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1. Inledning  

I detta avsnitt presenteras arbetets bakgrund, avgränsningar, målgrupp, syfte, 
frågeställningar samt begrepp inom textdesign.  

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Region Västmanland  
Inför det här examensarbetet inleddes en kontakt med kommunikationsenheten på 
Region Västmanland (RV) för ett samarbete. Under ett möte med RV om 
existerande designproblem gavs det upplysningar om att RV genomgår en så kallad 
förändringsresa i hur de textuellt sett kommunicerar utåt till sin målgrupp. Deras 
målgrupp är invånare samt anställda i Västmanland. Eftersom RV är en stor 
organisation med ett brett arbetsområde så har studien lagt fokus på ett område.  
Denna studie fokuserar på att skapa praktisk information inför en förlossning till 
personer med annat språk än svenska som modersmål. Informationsmaterial 
angående hälso- och sjukvård inom RV ligger idag under 1177 Vårdguiden, därför 
finns det två avsändare till materialet (Vildbird: intervju, 2017-04-17).  
 
Textuellt sett vill kommunikationsenheten på RV bearbeta informationsmaterial 
med en omodern ton till en ny mer modernare stil, som ska inge förtroende, skapa 
trygghet och som kan förstås av majoriteten, i form av klarspråk. 
Informationsmaterial i klarspråk ska i ett senare skede översättas till olika språk för 
att nå ut till en större målgrupp (Vildbird: intervju, 2017-04-17).  
 
Mottagandet av nyanlända från andra länder i Västmanland ökade med 3 429 
personer år 2015 och mottagandet av nyanlända förväntas fortsätta öka 
(Länsstyrelsen Västmanland, u.å.a). Av dessa var 1 845 flyktingar som har 
beviljats uppehållstillstånd och bosatt sig i länet (Länsstyrelsen Västmanland, 
u.å.b). Det finns inga exakta siffror om hur många invånare i länet som förstår 
svenska, men siffrorna ovan ger en bild av att behovet av information till personer 
med annat språk än svenska som modersmål finns och ökar med åren.  
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1.1.1 Problemperspektiv	
Den här studien grundar sig i tre olika problemperspektiv.		
	
Förlossningspersonalens perspektiv: 
Personalen på förlossningen upplever att blivande föräldrar saknar information 
trots att de har fått information om sådant som berör det praktiska inför en 
förlossning. Exempel på praktisk information är vad som bör tas med, vart det är 
tillåtet att parkera, hur många som får följa med in till förlossningen etc. Därför har 
ett bildspel skapats sedan en tid tillbaka för att informera om hur det ser ut på 
förlossningen och vad målgruppen bör tänka på innan barnets ankomst. Bildspelet 
har flera olika avsändare. Först och främst Landstinget Västmanland, som numera 
heter Region Västmanland men även tre olika avsändare som har skapat bildspelet; 
förlossningen, BB samt neonatalavdelningen. Bildspelet användes till en början i 
en så kallad aula-presentation för blivande föräldrar men på grund av låg närvaro 
har aula-presentationen upphört och bildspelet har istället lagts ut på myndighetens 
webbplats. Personalen anser att den informationen som finns där är viktig att 
informera om till målgruppen, samtidigt som personalen upplever att blivande 
föräldrar inte har tagit till sig informationen.  

Blivande föräldrars perspektiv: 
Enligt studiens enkätundersökning, baserad på hela Sverige, om kvinnors 
erfarenhet av informationsmaterial inför deras förlossning saknas det i vissa fall 
informationsmaterial och det anses även i vissa delar av landet som att den ses som 
omodern och med fokus på fel sorts information. 
 
1177 Vårdguidens och Region Västmanlands perspektiv:  
Hälso- och sjukvårdens upplysningsverksamhet går numera under 1177 
Vårdguidens profil. Kommunikatörerna på Region Västmanland anser att det vore 
önskvärt att materialet i bildspelet förnyades med ett modernare språk och utifrån 
1177.se grafiska profil. Ett önskemål om att skapa en film översatt till olika språk 
finns (Vildbird: intervju, 2017-04-17). 
 
Hur det faktiska problemet ser ut:  
Om de blivande föräldrarna upplever att de inte får den information de behöver 
inför förlossningen så vänder de sig för svar till personalen på förlossningen eller 
till en barnmorska. Om personalen i ett tidigt skede av graviditeten kan hänvisa till 
tydlig information så kan det bespara personalens arbetsbörda samt oron och 
stressen från de blivande föräldrarna, som i lugn och ro innan förlossningen kan ta 
till sig informationen hemma.  
Det här examensarbetets studie granskar hur det befintliga informationsmaterialet 
är utformat textuellt samt grafiskt. Ett gestaltningsförslag har tagits fram i hopp om 
det ska kunna underlätta för samtliga berörda parter. 



	

9	

1.2 Avgränsningar  
RV är en stor organisation med ett stort textuellt informationsflöde utåt. Denna 
studie kommer att fokusera på att skapa information om hur det är att föda barn i 
Västmanland. I samråd med RV kommer studien inte att beröra tillverkningen av 
en film samt översättningsprocessen då dessa projekt är för tidskrävande för det här 
examensarbetet. Ett bildspel skapad av kvinnokliniken har funnits tillgänglig 
genom RV:s hemsida. Studiens läsbarhetsanalys granskar enbart informationen 
som berör förlossningen.  
 
1.3 Målgrupp 
Den primära målgruppen är nyanlända, gravida kvinnor som har ett annat språk än 
svenska som modersmål. Den sekundära målgruppen är andra individer som är i 
behov av ett mer lättillgängligt informationsmaterial.  
 
1.4 Syfte 
Examensarbetets syfte är att undersöka hur förlossningsinformation kan göras mer 
lättillgänglig för blivande föräldrar med annat språk än svenska som modersmål. 
Förhoppningsvis kan det leda till att de använder den informationen som ett 
värdefullt komplement till förlossningspersonalens information. Målet är att ta 
fram ett gestaltningsförslag samt ett tillvägagångssätt på hur informationen bör 
framställas för att underlätta för berörda parter.  
 
1.5 Frågeställning 
På vilket sätt kan myndighetsinformation med en omodern och fackspråklig 
textuell stil bearbetas för att öka dess läsbarhet och läsvärde för en målgrupp med 
annat språk än svenska som modersmål? 
 
Underfrågor  

• Vilken typ av information är väsentlig att ta med i informationsmaterialet 
för att öka läsvärdet för målgruppen? 

• Hur kan bilder och grafisk form samverka med text för att målgruppen 
lättare ska kunna ta del av informationen?  

• I vilket format är det mest lämpligt att återge informationen för att så stor 
del av målgruppen som möjligt ska kunna ta del av den?   
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1.6 Begrepp inom textdesign  
Här definieras och förklaras några aktuella begrepp inom textdesign som den här 
rapporten berör.  

1.6.1 Läsbarhet, läslighet och läsvärde	
	
Om en läsare ska kunna ta till sig ett budskap och förstå det så är det viktigt att 
informationen är läsbar, läslig och har ett läsvärde (Pettersson, 2012, s. 40). 

Läsbarhet 
En läsbar text känns igen om den är kortfattad, tar upp det viktigaste och är 
relevant för läsaren (Pettersson, 2012, s. 103). En text kan distrahera läsaren och 
förståelsen av innehållet om texten till exempel innehåller abstrakta ord, en 
distraherande jargong och långa komplicerade meningar och ord (Pettersson, 2012, 
s. 102). Hellspong menar att en texts läsbarhet beror på läsarens förkunskaper, en 
text blir lättläst om läsaren vet vad termer och begrepp betyder (2001, s. 85). 
 
Läslighet 
Läslighet har inget med om vi förstår textens innehåll att göra utan om texten har 
en god teknisk kvalité (Pettersson, 2003, s.392).  
Läsligheten beror alltså bland annat på val av  

• teckensnitt 
• grad 
• radlängd 
• rubriker 
• längden på stycken 
• marginaler 
• den grafiska formen 
• tryckkvalitén  

(Pettersson, 2012, s. 70). 
För att ge en bra rytm i läsningen är till exempel rätt val av radlängd viktig 
(Hellmark, 2004, s.31).  

Läsvärde 
Om en läsare ska vilja läsa en text så bör den ha ett läsvärde. Med läsvärde menas 
att författaren behöver väcka läsarens intresse, vilket kan vara svår eftersom det 
beror på vem som läser texten och om budskapet intresserar läsaren (Pettersson, 
2003, s. 396). En texts läsvärde kan ökas om författaren ger läsaren förförståelse av 
texten de ska läsa med hjälp av en innehållsförteckning och använder sig av ett rikt 
språk. Författaren bör även undvika irrelevant information och en distraherande 
jargong (Pettersson, 2012, s. 152).  
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1.6.2 Definition av klarspråk och lättläst 
 
Iden här studien används ordet klarspråk. För att tydliggöra definitionen av 
klarspråk samt skillnaden mellan klarspråk och lättläst förklaras begreppen här.  
 
Definition av lättläst 
      ”LL-böcker, lättlästa böcker, litteratur som till form och     
      innehåll anpassats för människor med olika typer av  
      lässvårigheter. Det gäller böcker med t.ex. större 
      bokstäver eller förenklad text” (Nationalencyklopedin, u.å). 
 
Lättlästa texter fungerar i första hand som ett hjälpmedel för personer med 
lässvårigheter och som har svårt att förstå texter. Lättlästa texter tar bara upp det 
viktigaste (Falk, 2003, s. 9). 
 
Det finns ett stort behov av att viktig information är lätt att förstå (Lundberg & 
Reichenberg, 2008, s. 9). Lättlästa texter är oftast kortare än andra texter, men på 
grund av att det ibland behövs förklaringar för att göra texten mer begriplig för 
läsaren kan de bli längre (Falk, 2003, s 9). 
 
En lättläst text bör innehålla så vardagliga ord som möjligt. Samtidigt kan ett och 
samma ord betyda flera saker trots att det är ett enkelt ord (Falk, 2003, s.10). Ordet 
”bad” är ett sådant exempel, vi kan ta ett bad men vi kan också skriva att han bad 
om något. Falk rekommenderar inte ett varierat språk, man bör alltså inte använda 
synonymer utan det är att föredra en mer konsekvent användning av specifika ord 
när man skriver lättläst (2003, s. 12). Om man till exmepel skriver ”gubben har en 
gul katt” bör alltså ”gubben” inte benämnas som ”mannen” eller ”karln” i ett 
senare skede i texten eftersom det kan skapa förvirring. 
 
Enligt Camilla Forsberg finns det stora skillnader mellan texter skrivna i klarspråk 
och lättlästa texter. Lättlästa texter är 

• mer avskalade 
• innehåller färre bilder och länkar 
• färre rubriker  
• saknar punktuppställningar  
• saknar färgmarkeringar (Språktidningen, 2012). 
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Definition av klarspråk  
När man skriver text som är tydlig, begriplig och enkelt att förstå benämns texten 
ofta som att den är skriven klarspråk. Men vad som är begripligt för vem är svårt att 
svara på. I lagboken står det: 
      ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat 
       enkelt och begripligt” (SFS 2009: 600). 
 
Klarspråk handlar alltså om att samhällets medborgare ska kunna förstå vad 
myndigheter skriver utan att man behöver vara insatt i ämnet.  
      ”Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, 
       enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om  
      demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå  
      vad som står i texter som skrivs av myndigheterna” 
            (Institutet för språk och folkminnen, 2017)  
 
Nathalie Parés är språkvårdare med ansvar för språkrådets klarspråksarbete.  
Klarspråk är inte något eget språk utan välskrivna texter (Språktidningen, 2012).  
       ”Det handlar helt enkelt om att skriva klart, rakt och  
      okomplicerat och tänka på hur texten upplevs ur mottagarens   
      perspektiv” (Nathalie Parés 2012, citerad i Språktidningen, 2012). 
 
Utifrån de olika definitionerna av klarspråk och lättläst kan man dra slutsatsen att 
lättlästa texter är skrivna för personer med lässvårigheter. Klarspråksanpassade 
texter är däremot skrivna för en större målgrupp som inte nödvändigtvis är i behov 
av lättlästa texter men i sin tur inte förstår myndighetsspråk med facktermer och allt 
vad det innebär. Utifrån det kan man anse att all myndighetsinformation borde 
översättas till lättläst för att texten ska bli begriplig för alla. Men klarspråk är alltså 
inte begripligt för hela samhället.  
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2. Tidigare forskning  
I det här avsnittet presenteras teorin för den här studien. Den tidigare forskningen 
har varit till stöd i utformningen av gestaltningsförslaget samt vid besvarandet av 
forskningsfrågorna.  
 
2.1 Interkulturell kommunikation 
I Nationalencyklopedin definieras interkulturell som ”processer där människor 
med olika språk och kulturer kommunicerar och interagerar med varandra” (u.å).  
 
2.1.1 Interkulturell kommunikation ur målgruppens perspektiv  
 
Att bosätta sig i ett nytt land kan vara traumatiskt, särskilt för flyktingar (Caidi, 
Allard och Quirke, 2010, s. 517).  
 
Orsakerna kan vara  

• den känslomässiga chocken att behöva flytta 
• språkliga och kulturella barriärer 
• att tvingas lösa problem utan att kunna språket 
• behöva navigera sig i en ovan miljö 
• avsaknad av socialt stöd  

(Cortinois, 2008, s. 224 refererad i Caidi, Allard och Quirke, 2010, s. 517). 
 
Inom ämnet hälso- och sjukvård som den här studien berör finns det ett behov av 
tydligare information till invånare som inte förstår svenska om hur det fungerar i 
det nya landet.  

”Som ny i Sverige behövs förståelse om hur svensk hälso- och sjukvård fungerar. 
Många behöver också mer kunskap om förebyggande hälsa, sjukdomar och 
egenvård” (KAPI 2017). 

Det är därför viktigt att det finns begriplig och trovärdig informationsmaterial inom 
till exempel hälso- och sjukvård (Asanin och Wilson, 2008 refererad i Caidi, Allard 
och Quirke, 2010, s. 517).  
 
I KAPIS behovsanalys framgick det att majoriteten av nyanlända hellre söker 
information om hälso- och sjukvård via den närmaste sociala kretsen än via 
myndigheters webbplatser (2017, s. 34). Den närmaste sociala kretsen kan vara 
familjemedlemmar, grannar, vänner, och kollegor men också landsmän via sociala 
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medier. Anledningen till att de hellre söker information från sin närmaste sociala 
krets, kan bero på att myndighetsinformation presenteras på ett sådant sätt att 
nyanlända har svårt att förstå eller relatera till informationen. Det i sin tur kan bero 
på att de har en helt annan erfarenhet av till exempel sjukvård i det egna hemlandet 
(Caidi, Allars och Quirke (2010, s. 518).  
 
Enligt studier anger nyanlända att de upplever att det är svårt att ta till sig 
information från myndigheter i det nya hemlandet.  
Några av orsakerna kan vara: 

• ett för stort utbud av information 
• svårigheter att hitta rätt information 
• bristen på information som är översatta till modersmålet  
• de upplever det som svårt att avgöra informationskällans trovärdighet  

(Savolainen, 2008, s. 95, refererad i Caidi, Allard och Quirke, 2010, s. 504).  
 
Genom att inte kunna språket och utan en möjlighet att kunna sålla bort oväsentlig 
information har nyanlända därmed svårt att hitta rätt information. Om de dessutom 
inte kan läsa kan det bli ännu svårare att ta till sig information. Därför räcker inte 
lättlästa texter samt klarspråk långt i Sverige idag. I Sverige talas det minst 150 
olika språk (Språkrådet, 2014). KAPI rekommenderar att informationsmaterial 
inom hälso- och sjukvård därför översätts till minst nio olika språk.  
I Sverige är behovet av översatt information främst i följande språk: 

• arabiska 
• somaliska 
• dari 
• tigrinja 
• polska 
• persiska 
• sorani 
• engelska 
• thailändska  

(KAPI, 2017).  
 

Forskning visar på att nyanlända får större förtroende av en organisation om de 
bemöttes vänligt, respektfullt och om de informerades på sitt modersmål. Om 
informationen dessutom var konkret och användbar för dem ökade förtroendet för 
organisationen (Cortinois, 2008, s.219 refererad i Caidi, Allars och Quirke, 2010, 
s.511).  
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Sammanfattning  
Kopplat till studiens bakgrund så har Region Västmanland och 1177 Vårdguiden 
idag på webbplatsen översatt information till ett antal olika språk och är medvetna 
om vilket behov som finns då de har tagit del av KAPIS behovs- och 
målgruppsanlys (Vildbird, i intervju, 2017). Att ta fram översättningar med hög 
kvalité kan bli en dyr process ur en ekonomisk aspekt men också ur ett 
tidsperspektiv (KAPI, 2017, s.3). Därför ger KAPI rådet att först och främst 
prioritera innehållet, sedan välja flera olika format som till exempel text, bild, film 
och illustrationer för att fler ska kunna ta del av materialet. Sist av allt bör 
myndigheter prioritera antalet språk myndigheten översätter materialet till.  
 
Genom att skapa informationsmaterial i andra format än text som till exempel med 
hjälp av ljud och film kan även personer som inte kan läsa få en större chans att ta 
del av informationen. Som tidigare nämnts kan förtroendet för organisationen öka 
för målgruppen om materialet översätts 
 
2.2 Klarspråk 
 
      ”Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, 
       enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om  
      demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå  
      vad som står i texter som skrivs av myndigheterna” 
            (Institutet för språk och folkminnen, 2017) 
När man skriver en text som är tydlig, begriplig och lätt för målgruppen att ta till 
sig så benämns det ofta som att skriva klarspråk.  
Under en paragraf i lagboken står det: 
      ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat 
       enkelt och begripligt” (SFS 2009: 600).  
 
Genom att skapa information i klarspråk sparar myndigheter både på tid och 
ekonomiska resurser. Om människor förstår myndighetens informationsmaterial, då 
frågar de mindre (Jones m.fl. 2012, s 335).  
 
Men hur skriver man klarspråk?  
      ”Det handlar helt enkelt om att skriva klart, rakt och  
      okomplicerat och tänka på hur texten upplevs ur mottagarens   
      perspektiv” (Nathalie Parés 2012, citerad i Språktidningen, 2012). 
 
Här tar studien upp de principer man bör använda sig av när man skriver 
okomplicerade texter som är tydliga och skrivna utifrån mottagarens perspektiv.  
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2.2.1 Sändare och mottagare 
Enligt forskning ökar trovärdigheten för ett informationsmaterial om det tydligt och 
tidigt i materialet står vem som är avsändaren (Jones m.fl. 2012, s. 358).  
I undersökningar har det visat sig att informationsmaterial upplevs positivt om man 
upplever att informationen är riktad till läsaren som person. I det materialet där 
texten inte var riktad direkt till läsaren upplevde mottagarna att texten inte var 
skrivna till dem utan mer skrivna för att de måste skrivas (Jones m.fl. 2012, s. 258).  
Lagerholm menar att avsändaren påverkar stilen på en text med sin förkunskap och 
attityd till ämnet och målgruppen (2008, s. 52). En organisation bör därför tidigt i 
materialet tydliggöra att texten är skriven av dem och formulera innehållet så att 
informationen är läsvärd för målgruppen. 
 
Avsändaren kan påverka stilen genom att ta hänsyn till målgruppens: 

• förkunskaper 
• livssituation 
• ålder  
• attityd till ämnet (Lagerholm, 2008, s.52).  

 
Jones m.fl. menar utifrån sina studier att mottagaren får en mer positiv bild av 
informationsmaterialet när avsändaren har satt sig in i mottagarens situation (2012, 
359). Melin menar att avsändaren bör vara försiktig med att både tro för högt eller 
för lågt om läsarens förkunskaper inom området så att mottagaren inte känner att 
avsändaren skriver över huvudet eller ser ner på sin läsare (2011, s.14-15). Att 
lägga sig på rätt nivå som skribent kan vara svårt beroende på hur insatt man är i 
ämnet och hur mycket man vet om målgruppens kunskap och erfarenhet.  
 
Forsberg menar att avsändaren kan skapa en god relation till mottagaren genom att 
använda sig av ett tydligt du-tilltal (2010, s. 23). Jones m.fl. menar i sina studier att 
texter som innehåller personliga pronomen och aktiva verb upplevs av läsaren som 
vänligare och att det blir enklare för läsaren att orientera sig fram till relevant 
information (2012, s. 349).  
Man kan till exempel skriva ”Du läser kanske det här för att du väntar barn och vill 
ha information om förlossningen, här hos oss på Västmanlands sjukhus Västerås”.  
 
2.2.2 Disposition 
En texts disposition har med hur innehållet är organiserat, det vill säga hur de olika 
textdelarnas ordningsföljd ser ut och hur de förhåller sig till varandra (Lagerholm, 
2008, s.145).  I studierna av Jones m.fl såg man att för mycket och irrelevant 
information gjorde att informationsmaterialet kändes tungt för mottagaren att 
bearbeta (2012, s. 359). Informationsmaterialet bör alltså enbart innehålla det 
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viktigaste för att underlätta för läsaren att kunna ta till sig det väsentliga (Forsberg, 
2010, s.51).  
 
Enligt Lagerholm är det vanligt att det viktigaste kommer först i nyhetsartiklar för 
att direkt fånga läsaren. Informationen i en berättelse är istället byggt upp i en 
kronologisk följd. Det finns olika sätt att arbeta med en kronologiskföljd, till 
exempel genom en tidsdisposition (berättande text) och logiskdisposition 
(utredande). Det går även att organisera texten tematiskt, då delas huvudtemat upp i 
flera mindre teman där varje del redogörs var för sig (Lagerholm 2008, s. 145-146).  
 
I ett informationsmaterial är det vanligt att man inleder med det viktigaste och att 
informationen efterhand bli allt mindre viktig (Lagerholm, 2008, s. 146). Holst i sin 
tur menar att texten behöver ha en logisk följd där saker berättas i rätt följd så att 
mottagaren förstår helheten. Genom att finna grundstenarna i informationen kan 
man bygga upp en logisk ordning (2004, s. 62). Hur man lägger upp textens 
disposition beror alltså på vilken typ av text man ska skriva.  
 
 
2.2.3 Språket  
Enligt Lagerholm har en läsare förkunskaper när det kommer till skrivna och talade 
texter. Läsaren har lärt sig att se mönster hur texter förmedlas vilket gör att läsaren 
har förväntningar på texten, om läsarens förväntningar bemöts tar läsare lättare till 
sig informationen (2008, s.214). 
 
Ord och meningar 
Ett ords konnotation, det vill säga ett ords associativa betydelse, kan inte översättas 
rakt av till ett annat språk. Utan ett ords konnotation har att göra med läsarens 
kultur, erfarenheter, inlärning och upplevelser (Lagerholm, 2008, s. 212).  
 
Ordförståelse är en viktig del för att läsaren ska förstå hela innehållet. Det kan bli 
svårt för läsaren att hänga med i texten om man använder sig av till exempel 
fackord, en jargong eller sina favorituttryck. Det stör läsningen om ord regelbundet 
måste slås upp i en ordlista (Lagerholm, 2008, s. 217). Men ibland behöver man 
ändå använda sig av fackord och då är det viktigt att man förklarar orden för att 
texten inte ska bli för svår att förstå för läsaren (Lagerholm, 2008, s. 217).  
 
Lagerholm menar även att det är bra att skruva ner stilnivån på ord och använda 
enklare mer konkreta och precisa synonymer istället för långa och svåra ord (2008, 
s. 218). Men det är viktigt att använda ett konsekvent ordval för att läsaren inte ska 
bli förvirrad (Forsberg, 2010.s-40) Man bör med andra ord undvika att byta ut till 
exempel ett fackord till flera olika synonymer i en och samma text, utan välja en 
synonym och hålla sig till det.   
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Verb och sambandsord 
När man skriver en text är det bra att använda verb eftersom gör det tydligare i 
texten om vem som gör vad. Att dessutom använda aktiva verb gör att budskapet 
blir ännu tydligare. Att använda verb gör det dessutom att det blir lättare att 
använda sig av personliga pronomen (Forsberg, 2010, s. 20 - 21). Det upptäcktes 
även i studierna av Jones m.fl. att en text upplevs trevligare och lättare att ta till sig 
när verb och personliga pronomen används i texten. Verbet läsa blir till exempel 
med ett aktivt verb och ett personligt pronomen du läser.  
 
Att även lägga in sambandsord som ”för att ” gör att det blir enklare för läsaren att 
förstå hur meningarna och texten hör ihop (Forsberg, 2010, s. 40). Ett exempel på 
en rubrik med personliga pronomen, aktiva verb, samt sambandsord kan vara: 
Läser du den här rapporten för att du vill lära dig hur du skriver enklare texter? 
Här inkluderas även en fråga i rubriken vilket kan göra att läsaren känner sig 
inkluderad i texten och att rubriken är riktad direkt till läsaren (Jones m.fl. 2012, s. 
349). 
 
2.2.4 Grafisk form 
Medan innehållet, strukturen och språket bygger upp texten så underlättar en god 
grafisk form för läsaren att ta till sig texten.  
Textens grafiska form handlar bland annat om val av 

• typsnitt 
• radavstånd 
• längd på stycken 
• kompletterande bilder, figurer och tabeller 
• rubriker (Lagerholm, 2008, s. 227).  

Genom att använda sig av detta på ett korrekt sätt kan man skapa mer luft i sitt 
textmaterial. Man kan till exempel ersätta långa brödtexter med hjälp av fler 
rubriker och punktlistor för att skapa mer vitt utrymme (Jones m.fl. 2012, s. 334). 
Det är viktigt att texten inte blir för kompakt så att det blir för tungt för läsaren att 
ta in texten (Lagerholm, 2008, s. 227).  
 
Typsnitt och radavstånd 
Ett typsnitt som är lätt att läsa, lagom stort och med ett till typsnittet anpassat 
radavstånd gör det lättare för läsaren att ta till sig texten (Lagerholm, 2008, s.227). 
Det är viktigt att grafiska element inte stör läsarens upplevelse av texten 
(Lagerholm, 2008, s. 227). Det kan till exempel vara svårt att läsa en text, som 
annars har ett bra innehåll och språk, om teckensnittet är svårt att tyda.  
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Stycken  
Det är viktigt att man tydligt visar vart ett stycke börjar och slutar. Det kan man 
göra med blankrad eller ett indrag i texten. Genom att ha lagom långa stycken och 
markera tydligt vart ett stycke börjar och slutar ökar läsarens förmåga att orientera 
sig i texten. För att tydliggöra det kan man använda blankrad eller indrag i texten 
(Lagerholm, 2008, s. 227).  Studierna som gjordes av Jones m.fl. visade på att en 
för stor mängd text togs emot negativt medan en mindre mängd text gjorde att 
informationen togs emot lättare av respondenterna (2012, s. 363). 
 
Rubriker 
Tydliga rubriker som är relevanta och informerar vad informationsmaterialet 
handlar om är ett sätt att skapa en tydlig grafisk form (Lagerholm 2008, s. 228). 
Resultatet i studierna av Jones m.fl. visade på att rubriker som formulerades som 
frågor kändes mer bekanta för läsaren medan rubriker i påståendeform upplevdes 
som mer trovärdiga. Det är alltså avsändaren som där behöver avgöra vilken ton 
som bör användas (2012, s. 349). Att göra varje rubrik tydlig med färg och 
storlekskontrast kan alltså hjälpa läsaren att förstå vad nästa avsnitt handlar om. 
Det är viktigt att dessutom analysera om texten har för få eller för många rubriker, 
rubriker ska vara upplysande och spegla innehållet (Lagerholm, 2008, s. 228).  
 
Bild och grafik 
Pettersson menar att när man arbetar med grafisk form i text och bild är det viktigt 
att inte göra det komplicerat eftersom det försämrar mottagarens möjlighet att tolka 
den. Genom att utforma information där alla grafiska element är läsbara, läsliga 
och även läsvärda underlättar det för målgruppen att förstå budskapet (2002, s. 44-
45).  
 
Avsändarens mål med sitt informationsmaterial ska i stort sett alltid vara att skapa 
en effektiv, estetisk tilltalande och användarvänlig design som gör det lätt för 
mottagaren att hitta och förstå informationen (Holsanova, 2010, s. 90). 
Liknande element som färger, grafik, terminologi, ledtrådar etc. ska placeras på ett 
konsekvent sätt (2010, s. 133). Det kan till exempel vara att en organisation följer 
en grafisk profil och tillämpar ovan nämnda punkter som gör att informationen 
tydligt visar vem som är avsändaren och vad man vill förmedla. 
 
 
 
2.2.5 Bild och text i samverkan med varandra 
Bilder kan tolkas på många olika sätt och därför behöver de alltid kompletteras 
med en förklarande bildtext (Pettersson, 2001, s. 16). Det betyder att en bild 
behöver visa det texten förmedlar medan texten ska säga detsamma som gestaltas i 
bilden. Samspelet mellan bild och text är avgörande för att kunna förmedla 
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informationen. Det kan göras genom att texten får styra tolkningen av bilden eller 
genom att de kompletterar varandra, det leder till att avsändaren kan styra läsarens 
tolkning av bilden (Holsanova, 2010. s. 52-53).  
 
Ett händelseförlopp som ska visualiseras görs lämpligast genom ett antal stillbilder 
(2010 s.96). Genom att använda sig av en serie stillbilder för att visa ett 
händelseförlopp kan avsändaren välja vad som ska vara i fokus i varje fas, vilket 
gör det lättare för mottagaren att minnas de olika faserna än om det visas i en 
filmsekvens (Eriksson, 2009, s. 157). 
 
Lagerholm menar att bilder inte enbart bör vara dekorativa utan ska uppfylla en 
funktion och kunna kopplas samman med texten (2008, s. 227-228). 
Respondenterna i studierna av Jones m.fl. upplevde det som positivt när bilderna 
kompletterade texten medan dekorativa bilder togs emot mer negativt (2012, s. 
363).   

 
2.2.6 Format och spridning 
I ett nytt land saknar nyanlända ofta ett fysiskt socialt nätverk som kan ge stöd vid 
vårdfrågor, men däremot är det vanligt att de söker stöd via sociala nätverk online 
exempelvis Facebook. Därför bör informationen i första hand vara mobilanpassad 
och spridas med ett mobilt fokus (KAPI, 2017, s. 33).  
 
KAPI menar utifrån sina studier att informationsmaterial når fler ju fler format man 
använder. Vidare menar KAPI att informationsmaterial till målgruppen inte bara 
bör skapas i textformat utan även med hjälp av film och ljud på olika språk för att 
så många som möjligt ska kunna ta del av informationen (2017, s. 31). 
 
Enligt KAPIS studier finns det en stor efterfrågan från hälso- och 
sjukvårdspersonal av rörlig information med ljud som kan visas i väntrum eller vid 
ett möte med patienten (2017, s. 33).  
 
 
2.3 Källkritik  
 
Per Lagerholm är filosofie doktor i nordiska språk. Boken Stilistik är skriven med 
tidigare forskning som grund men riktar sig först och främst till studenter.  
 
Lars Melin är docent i nordiska språk och har forskat i modern text och bedrivit 
experimentell språkforskning. Boken Texten med extra allt är en skrivhandbok men 
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är skriven utifrån Melins forskning.  
 
Lena Holst är språkkonsult och arbetar som skrivguide. Boken Skriv bättre texter 
är endast en handbok för skribenter.  
 
Jenny Forsberg är språkkonsult och boken Tydliga texter fungerar som en handbok 
för skribenter.  
 
Eftersom ovanstående böcker är handböcker och ger handfasta råd om klarspråk 
har de använts i denna studie som komplement till rapporten av Jones m.fl. 
Studierna av Jones.m.fl berör dels olika designval men även om till exempel 
närvaro eller frånvaro av ett tilltal påverkar mottagaren positivt eller negativt.   
 
Jaana Holsanova är docent i kognitionsvetenskap och forskar i multimodalitet, 
kognition och visuell kommunikation. Boken Myter och sanningar om läsning – 
om samspelet mellan språk och bild i olika medier är baserad på forskning och 
används även den som ett komplement till ovanstående litteratur. 
 
Rune Pettersson är professor i Informationsdesign och litteraturen som används i 
denna studie av Pettersson baseras på forskning och används även den som 
komplement till handböckerna. 
 
KAPI är specialister på mångkulturell kommunikation. Rapporten Behovs- och 
målgruppsanalys- rekommendation för översättningar på 1177.se är skriven av 
KAPI i uppdrag av 1177 Vårdguiden. Som komplement till den har den 
vetenskapliga studien Information practices of immigrants av Nadia Caidi, 
Danielle Allard och Lisa Quirke använts.   



	

22	

3. Metod 
I detta avsnitt presenteras metoderna som har används i detta examensarbete vilka 
är textanalys samt en kvantitativ metod i form av en enkät  
 
3.1 Textanalys 
I den här studien har en läsbarhetsanalys gjorts av bildspelet. Syftet med 
läsbarhetsanalysen är att bedöma läsbarheten, läsligheten och lättlästheten av en 
text (Hellspong, 2001, s. 86).  
 
Bildspelet innehåller information från tre avdelningar, Förlossningen, BB samt 
Neonatalavdelningen. Eftersom bildspelet är väldigt lång kommer denna studie att 
begränsa läsbarhetsanalysen och även gestaltningen till informationen från 
Förlossningen samt till viss del från BB.  
 
Genom att göra en läsbarhetsanalys hjälper den till att finna bristerna som behöver 
förbättras, som senare kan användas vid framtagning av gestaltningsförslaget. 
 
3.1.1 Läsbarhetsanalys 
Läsbarhetsanalysen tar upp fem olika aspekter 
 
Lässituationen 
Hellspong menar att det är här frågorna: vem målgruppen är, vilken situation de 
befinner sig i när de läser texten, samt vilka läsmål och lässtrategier de har, ska 
besvaras (2001, s.87).  
 
Textens grafiska form 
Den här delen handlar om textens yttre, vilket enligt Hellspong är: hur lätt texten är 
att läsa. Här besvaras frågorna: finns det några stavfel, är teckengraden och 
radlängden bra, är det lätt att orientera sig i texten med blicken och finns det några 
bilder som kompletterar texten för att hjälpa läsaren (2001, s. 87).  
 
Textens språk 
Här menar Hellspong att frågorna: är textens ord och meningar för svåra och 
komplicerade, innehåller texten många facktermer, främmande eller olämpliga ord 
kompliceras meningarna av bisaster, samt är texten överskådlig (2001, s.87-88). 
 
Textens innehåll 
I denna del analyseras texten om den är målgruppsanpassad och här besvaras 
frågorna: fungerar innehållet väl mot läsarens förkunskaper och minne, är 
innehållsstrukturen komplicerad, har texten en hög abstraktionsnivå, finns det 
luckor i tankegångarna och är perspektivet rätt? (Hellspong, 2001, s. 89).  
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Textens sociala funktion  
Under det här avsnittet analyseras hur avsändaren tilltalar sig själv och läsaren och 
hur tilltalet påverkar relationen dem emellan (Hellspong, 2001, s. 89).  
 
3.2 Kvantitativ metod 
 
I studien användes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning för att 
kunna presentera mätbara resultat och för att få en djupare förståelse om 
målgruppens åsikter och erfarenheter inom området.  
Studien ville ta reda på hur det ser ut runtom i hela Sverige och därför valdes en 
enkätundersökning till kvinnorna.  
 
3.2.1 Enkätundersökning  
De som svarade på enkätundersökningen var 20 kvinnor som totalt har fött 52 barn 
runtom i Sverige. Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på hur de 
upplevde informationsmaterialet de fick inför sina förlossningar.  
Målet var att få 20 svar från minst tio olika orter för att få en så stor spridning av 
svarsresultaten som möjligt.  
 
 
3.3 Etiska ställningstaganden 
 
Inom sin forskning är det viktigt att man har respekt för respondenterna och håller 
strikt på sin tystnadsplikt (Holme och Solvang, 1997, s. 32).  
Eftersom den här rapporten ska publiceras i DiVA erbjöds informanterna i 
enkätundersökningen att vara anonyma, dels för att öka antalet deltagare i enkäten 
men också för att ingen ska känna sig utlämnad och inte våga svara helt ärligt på 
frågorna. Informanterna informerades om syftet med enkätundersökningen, och 
studien och samtyckte till medverkan. 

3.4 Metodkritik 

3.4.1 Fördelar och nackdelar med läsbarhetsanalysen 
Fördelen med att göra en läsbarhetsanalys av ett textmaterial är att man får en 
konkret bild av informationsmaterialet. På så vis får man en tydligare bild av vad 
som är problematiskt men också vad som är positivt med texten. Nackdelen är 
däremot att svaren på läsbarhetsanalysen kommer utifrån analytikerns uppfattning 
om vad läsaren uppfattar är svårt eller lätt (Hellspong, 2001, s.85-86).  
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3.4.2 Fördelar och nackdelar med enkätundersökningarna  
Kännetecknen för en kvantitativ metod är att den har ett avstånd till 
informationskällan och forskaren har kontroll på frågorna och ger svarsalternativ. 
Metodens uppläggning kännetecknas av ordet struktur (Holme och Solvang, 1997, 
s.14). Det kan visserligen vara en nackdel att informanten inte kan svara fritt. En 
annan nackdel är att det inte går att ställa några följdfrågor och låta informanten 
utveckla sina svar vilket även Holme och Solvang nämner som en nackdel (1997, s. 
82).  
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4. Resultat		
I den här delen presenteras resultatet av textanalysen och enkätundersökningen 
	
4.1 Resultat av läsbarhetsanalys 
En läsbarhetsanalys har gjorts av texten i det gamla bildspelet som heter ”När två 
blir tre”. Det gamla bildspelet innehåller information från tre avdelningar: 
förlossningen, BB samt neonatalavdelningen. Eftersom denna studie avgränsar sig 
till information inför själva förlossningen har en läsbarhetsanalys endast gjorts av 
informationen fram till avsnittet om BB-tiden.  
För att undvika förvirring, en analys under detta avsnitt är gjord av ”det gamla 
bildspelet” som benämns under det här avsnittet både som det ”gamla bildspelet” 
samt ”bildspelet”. Gestaltningsförslaget benämns i rapporten som ”det nya 
bildspelet”. 
 
4.1.1 Lässituation 
Ursprungligen fanns det gamla bildspelet som en del i en ”aula-visning” som 
anordnades av förlossningen, BB och neonatalavdelningen. Men på grund av lågt 
besökarantal lades den upp på Region Västmanlands webbplats istället. När 
information om hälso- och sjukvård flyttades över till 1177 Vårdguiden försvann 
möjligheten att se det gamla bildspelet på grund av tekniska skäl. Tanken är att 
bildspelet ska kunna ses på 1177 Vårdguidens webbplats. Det betyder att läsaren 
kan nå bildspelet via en dator och en mobil, det finns därför ingen garanti för att 
läsaren tar till sig informationen i en lugn miljö.  
 
Sändare och mottagare 
Det gamla bildspelet har Landstinget Västmanlands logotype som markör för 
avsändare av informationen, idag heter organisationen Region Västmanland och 
bildspelet ligger på 1177 Vårdguidens webbplats vilket betyder att avsändaren 
måste uppdateras. I anslaget benämns även personalen på förlossningen, BB samt 
neonatalavdelningen som avsändare. Bildspelet vänder sig till gravida kvinnor och 
till en viss del är även barnets pappa eller kvinnans partner en del av målgruppen.  
 
För målgruppen kan det även finnas språkliga hinder att ta till sig informationen.  
eftersom det inte finn någon översättning av bildspelet, vilket ställer krav på att 
målgruppen förstår svenska eller har tillgång till en tolk.  
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Navigering till bildspelet 
För att navigera sig till bildspelet behöver läsaren först välja vilket län hen tillhör, 
sedan klicka på huvudmenyvalet ”Fakta och råd”. 
 

 

Fig. 1 Navigering till det gamla bildspelet på 1177.se 
 
I menyn väljs länken Gravid, därifrån får besökaren klicka sig vidare till 
Förlossningen. 
 

 

Fig.2 Navigering till bildspelet på 1177.se 
 
När man väl har kommit in under fliken förlossning finns det i högerspalten en 
textruta med frågan: Vill du veta hur det ser ut på förlossningen och BB? Under 
frågan finns en bruten länk till bildspelet.  
 



	

27	

 

Fig. 3 Navigering till det gamla bildspelet på 1177.se 
 
Det är en lång väg att navigera sig till bildspelet och jag hittar ingen information i 
början av webbplatsen om att bildspelet finns. Det underlättar att jag vet att 
bildspelet existerar och vart man kan finna bildspelet.  
 
4.1.2 Textens grafiska form 
 
Typsnitt, grad och radlängd 
Texten i bildspelet har en för mediet lämplig typsnitt, Cambria (Guldbrand och 
Englund Hjalmarsson (2012, s. 123). Men med sina 16-18 punkter i brödtexten 
känns det något störande att läsa och tar onödigt mycket plats då ögat måste 
förflyttas flera gånger för att se lika många ord som det skulle kunna göra med en 
mindre storlek på texten, vilket styrks av Guldbrand och Englund Hjalmarsson 
resonemang (2012, s. 126). Lämplig storlek på brödtext på skärm är 8-12 punkter 
(Guldbrand och Englund Hjalmarsson, 2012, s. 126).  
Typsnittet följer däremot inte den grafiska profilen på 1177 Vårdguiden som är 
Arial för digitala presentationer för extern kommunikation (1177 Vårdguiden. 
2014, s. 26).  
 
Textens radlängd tillsammans med den stora teckengraden gör att man behöver 
vrida på huvudet och flytta ögonen flertalet gånger vilket försämrar läsningen. En 
idealisk radlängd ligger på omkring 55-65 tecken. För långa rader stör läsningen 
med för få eller för många radbyten vilket gör att ögat får svårt att hitta rätt rad 
(Guldbrand och Englund Hjalmarsson, 2012, s.127). Radlängden i bildspelet ligger 
på runt 90 tecken, medan det i några textblock finns endast 20 tecken per radlängd, 
inklusive blanksteg.  
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Stycken  
En del stycken innehåller väldigt mycket överflödig information men är i regel 
lagom långa. Styckena varierar med att vara vänsterställd och centrerad vilket ger 
ett rörigt intryck och svårt att förstå strukturen (Lagerholm, 2008, s.227).  
 
Rubriker 
Flertalet av sidorna saknar ingångar i form av rubriker och underrubriker vilket gör 
det svårt att navigera sig och förstå vad varje avsnitt handlar om. Rubrikernas 
uppgifter är att hjälpa läsaren att orientera sig och hitta det läsaren söker i texten, 
lämplig storlek är mellan 14-36 punkter beroende på rubriknivå (Guldbrand och 
Englund Hjalmarsson (2012, s. 57). Bildspelet har rubriker på 40 punkter vilket gör 
att rubriken inte får plats på samma rad och något enstaka ord faller ner på ny rad.  
 
Bild och grafik  
Bildkvalitén varierar genom hela bildspelet. I vissa avsnitt är bilderna otydliga utan 
att samspela med textens innehåll och i andra fall är bilderna enbart dekorativa 
vilket är något som bör undvikas enligt Lagerholm (2008, s. 227-228). På vissa 
sidor saknades det bilder som tydligt förklarar vad texten berättar. Händelseförlopp 
bör gestaltas i en serie av bilder för att göra det tydligare för mottagaren att minnas 
varje fas (Eriksson, 2009, s. 157). 
 

 

Fig. 4 Skärmdump av det gamla bildspelet, föreställer operationssal. ©opyright.  
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4.1.3 Textens språk 
 
Ord och meningar  
Texten innehåller en hel del långa ord och en del facktermer som kan vara svåra att 
ta till sig, till exempel vattenavgång, screeningar, vaginalundersökning, 
modermunnen, latensfas, kvaddlar, paracervikablockad och tens. Majoriteten av 
orden förklaras inte vidare vilket försvårar förståelsen av innehållet (Lagerholm, 
2008, s. 217). 
 
Bildspelet innehåller mycket text och bara avsnittet från förlossningen är på 9100 
tecken, inklusive blanksteg. Och antalet ord med fler än 6 tecken är 287, vilket är 
en text med väldigt många långa ord vilket är typiskt för svårare texter (Lagerholm, 
2008, s. 218).  
 
Läsningen störs till och från av väldigt långa meningar.  
Ett exempel ur texten med en väldigt lång mening 
       ”Det är därför viktigt att tvätta händerna med tvål, torka  
      dem med pappershandduk och därefter gnida in 2-4 ml  
      handsprit på händerna innan man sköter barnet, äter mat  
      samt efter toalettbesök.” 
I övrigt varvas längre meningar med kortare meningar på ett sätt som gör läsningen 
mer behaglig.  
 
Texten har ett LIX-värde på 41 vilket klassas som en medelsvår text som normalt 
finns dagstidningar (LIX, u.å). Men LIX-värdet behöver inte betyda att texten är 
lätt eller svår då LIX-värdet inte tar hänsyn till innehåll, typografi och stil 
(Lagerholm, 2008, s. 218-219).  
 
Texten har en tidsdisposition som för läsaren från nu och framåt i tiden (Hellspong, 
2001, s. 33). Men i några avsnitt hoppar textens disposition fram och tillbaka i 
tiden vilket kan göra läsaren förvirrad. En tidsdisposition med en kronologisk följd 
skulle vara till fördel för texten och läsaren.  
 
Verb och sambandsord 
Texten i det gamla bildspelet använder inte konsekvent aktiva verb och 
sambandsord. Det varierar från en formell ton till att inkludera läsaren i texten med 
aktiva verb som talar om vad personerna i bildspelet gör eller vad läsaren förväntas 
göra i de olika situationerna (Forsberg, 2010, s. 40). 
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4.1.4 Textens innehåll 
Ett första intryck av bildspelet är att läsaren behöver anteckna det viktigaste för att 
komma ihåg allt, då det är mycket text och bildspelet är väldigt långt med över 66 
sidvisningar. Texten innehåller dessutom en hel del svåra ord om läsaren inte redan 
innan är bekant med ämnet.  
 
Texten innehåller en hel del fakta varvat med överflödig text vilket resulterar till att 
läsaren tycker att det blir svårt att ta till sig informationen.  
 
Texten innehåller flera mindre del-teman som saknar rubriker och metatexter, 
något som ger läsaren en överskådlig bild av vad stycket handlar om (Forsberg, 
2010, s.40).  
 
Bildspelet är ursprungligen använt i något som kan likna undervisningssyfte i 
större grupper där mottagaren har haft möjlighet att ställa frågor när det dyker upp 
facktermer eller avsnitt som mottagaren inte förstår. Genom att placera bildspelet 
på en webbplats har läsaren inte samma möjlighet till dialog med avsändarna. 
 
Texten är som tidigare nämnt väldigt lång med över 9100 tecken inklusive 
blanksteg. Då är endast avsnittet från förlossningen inräknat. Till fördel är att det är 
utspritt på totalt 28 sidor vilket gör att det ger ett mer luftigare intryck. Majoriteten 
av sidorna innehåller bilder.  
 
4.1.5 Textens sociala funktion 
 
Texten tilltalar läsaren ibland med ”du” men även med ett allmänt uttryck som 
”man” och ibland står det ”kvinnan” eller ”pappa/partnern” och även som ”den” 
vilket ger ett väldigt splittrat intryck och ger inte direkt en bild av att informationen 
är riktad direkt till läsaren, det skapar inte en god relation till mottagaren samt 
förvirrar läsaren om vem som menas (Forsberg, 2010, s. 23).  
Här är ett tydligt exempel där tilltalet inte används konsekvent: 
   
     ”Prova gärna olika lägen och ställningar för att hitta  
     den ställning som passar dig bäst och som känns mest  
     bekväm. Rådfråga gärna personalen.  
     Den som är med under förlossningen gör ett väldigt  
     viktigt jobb genom att vara nära, stötta och hjälpa  
     kvinnan genom förlossningen.” 
 
Avsändaren benämns oftast som ”vi” eller ”oss” i texten men det används inte 
heller konsekvent då det ibland används ord som ”personalen”, se exemplet ovan.  
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Bildspelet har ett tydligt anslag som ger läraren en bild av syftet med 
presentationen och vad den handlar om. Bildspelet börjar med rubriken ”När två 
blir tre…” vilket utesluter till exempel personer som är ensamstående, som redan 
har flera barn eller som väntar trillingar.  
 
 
4.1.6 Sammanfattning	
Ur ett normkritiskt perspektiv anser jag att anslaget inte är att föredra då det 
utesluter en hel del människor. Det gäller även i resten av det gamla bildspelet där 
orden ”pappa/partner” används konsekvent om kvinnans sällskap på förlossningen. 
Det finns ju kvinnor som inte har någon partner med sig till förlossningen utan 
lever ensam eller tar med sig en vän eller en annan familjemedlem.  
 
Informationsmaterialet är väldigt omfattande och innehåller en hel del överflödig 
text vilket kan minska läsvärdet hos målgruppen. Att läsvärdet blir lågt kan leda till 
att informationen hämtas på annat håll, till exempel genom att ringa och fråga 
personalen på sjukhuset vilket ger en större arbetsbörda för personalen.  
 
Strukturen är inkonsekvent och ger ett rörigt intryck och detsamma gäller 
dispositionen som varierar i tiden. Med ett väldigt stort typsnitt och med textens 
både korta och långa radlängd blir läsningen inte optimal. Med lägre teckengrad 
och konsekvent användning av lagom lång radlängd slipper ögonen och huvudet 
vridas på upprepade gånger (Guldbrand och Englund Hjalmarsson, 2012, s. 126).  
 
Materialet ställer högre krav på läsarens språkkunskaper och förkunskaper om 
ämnet eftersom fackord inte förklaras konsekvent.  Genom att korta ner väldigt 
långa meningar och ha en jämnare radlängd samt förenkla svåra ord kan texten bli 
mer lättare att läsa även för målgruppen.  
 
Det gamla bildspelet har inte ett konsekvent du-tilltal. Ändras tilltalet och 
avsändaren blir korrekt kan materialet ge ett trovärdigare intryck (Jones m.fl. 2012, 
s. 358).  
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4.2 Resultat av enkäter 
Studien innefattar en webb-baserad enkätundersökning som gjordes genom Google 
Formulär.  
  
4.2.1 Enkät med förlossningserfarna kvinnor  
I och med den här enkätundersökningen har studien samlat information angående 
kvinnors erfarenhet runt om hela landet av informationsmaterial inför en 
förlossning. Enkätundersökningen baseras på 20 kvinnors erfarenhet av över 52 
förlossningar. Undersökningen täcker från Gällivare i norr till Varberg i söder och 
på totalt 13 olika sjukhus. Ett barn i denna undersökning är född på okänd ort i en 
så kallad planerad hemförlossning.  
 

 

Fig. 5 Bilden visar enkätundersökningens 13 olika förlossningsorter.  
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Den första förlossningen i den här enkätundersökningen skedde år 1982 i Gällivare 
och det sista barnet föddes år 2017 i Umeå, av totalt 53 förlossningar skedde åtta på 
Västerås sjukhus.  
 
Redovisning av frågor och svar  
Resterande frågor och svar från enkäten redovisas här nedan, där antalet står inom 
parentes medan frågorna är understrukna. 
 
Anser du att du fick tillräckligt med information om praktiska saker inför 
förlossningen?  
Svar: Ja (7)  Nej (9)   Nej, sökte upp sådan information själv (4)   
 
Mer än hälften av kvinnorna ansåg att de inte fick tillräckligt med praktisk 
information inför förlossningen. Praktisk information förklarades i enkäten som till 
exempel en vägbeskrivning, hur det ser ut på förlossningen och vart de ska parkera. 
Fyra informanter menade på att de sökte upp sådan information själv där en 
informant menade att det är den blivande förälderns eget ansvar att leta upp sådan 
information själv. I enkäten svarade mindre än hälften av informanterna att de 
ansåg att de fick tillräckligt med information inför förlossningen. 
 
Fråga: Hur fick du informationen?  
Svar: Textmaterial (4) Muntligt (4) Sökte själv på internet (4) Annat (8) 
 
Av 20 informanter svarade fyra att de fick muntlig eller textuell information medan 
4 fick muntlig information. Av de informanter som svarade ”annat” var det tre 
kvinnor som menade att de fick informationen både textuellt och muntligt. Medan 
fem informanter skrev att de inte fick någon sådan information alls. Resterande 4 
sökte upp sådan information själv.  
 
Fråga: Vad upplevde du var bra med informationen du fick?  
Svar: 

• studiebesök på förlossningen (2) 
• information som var väsentlig, tydlig och lätt att förstå (6) 
• en enkel karta med parkeringen och hur man hittar dit (3)  
• information om vad de skulle ha med sig (3) 
• telefonnummer till förlossningskliniker (1) 
• en bok med nästan all information (1) 
• upplevde inte informationen som bra/fick ingen (7). 

 
Under den här frågan kunde informanterna själv skriva allt de upplevde var bra 
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med informationen de fick. Majoriteten svarade att informationen upplevdes som 
att den var väsentlig, tydlig och lätt att förstå 
 
Fråga: Vad upplevde du var sämre med informationen du fick? 
Svar:  

• att vi inte fick någon information alls (4) 
• att det saknades praktisk information (4) 
• att det saknades information efter förlossningen (7) 
• att ett stort informationsmöte gav ett opersonligt och stressat 

intryck (3) 
• att de saknade information om olika alternativ till 

förlossningar (4) 
• att informationen kändes mer skrämmande istället för 

lugnande (2) 
• att det saknades information om ev. förlossningsskador (3) . 
• att informationen kändes torr och gammeldags (3) 
• att det saknades möjlighet till ett besök på förlossningen (5) 
• att det inte fanns något som var dåligt med informationen 

(5) 
 

Informanterna kunde skriva ett utförligt svar på frågan om vad som var mindre bra 
med informationen. Svaren har sammanställts för att tydliggöra vilka punkter som 
togs upp. Informanterna skrev bland annat att de hade önskat sig ett studiebesök för 
att se förlossningsavdelningen för att få en tryggare upplevelse och kanske 
åtminstone öka möjligheten att känna igen någon ur personalen. En informant gav 
som förslag att en ”virtuell rundvandring” med samlad ”bra att veta” information 
vore bra.  En annan informant svarade att ”När man jämför andra gravida kvinnors 
information med sin egen ser man att vad man får veta och hur det förmedlas beror 
på vem som ger informationen”.  Utifrån svaren saknade 5 informanter möjligheten 
till ett studiebesök.  
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Fråga: Vad saknade du för information?  
Svar:  

• tydligare information med ett exemplifierat händelseförlopp 
av förlossningen (2) 

• studiebesök på förlossningen (5) 
• besöksinformation för partner och anhöriga (3) 
• information om partnerns övernattningsmöjlighet  (5) 
• pedagogisk och lugnande information om vad som händer 

efter förlossningen (3) 
• information om hur förlossning och BB ser ut (2) 
• information om hemförlossning (2) 
• information om partnerns roll i det hela  
• information om hormonella förändringar efter förlossningen 
• information om parkering av bilen (7) 
• informationen om smärtan efteråt (8) 
• information om snitt (2) 
• information om vikten av avslappning och en lugn miljö (1). 

 
 
4.2.2 Sammanfattning av enkätundersökningen  
Flertalet av kvinnorna saknade informationsmaterial om vad som kan hända med 
kroppen under och efter förlossningen. Denna studie avgränsar sig till att skapa 
information som berör det praktiska kring förlossningen men studien 
sammanställer svaren i denna rapport eftersom det kan vara en intressant ingång till 
vidare forskning eller vid arbete inom området.  
 
Utifrån enkätundersökningen kan det anses vara problematiskt med enbart muntlig 
information då minnet kan svika eller att det kan vara känsliga frågor att yppa med 
till exempel en tolks närvaro. En informant svarade bland annat ”När man är 
gravid rör det sig mycket hormoner i kroppen och jag kände mig mer glömsk och 
förvirrad än vanligt. Därför tror jag att det är viktigt med tydlig och enkel 
information.” 
 
Totalantalet är 53 förlossningar runtom i landet i enkätundersökningen. 
Undersökningen omfattar åtta förlossningar som skedde på förlossningen i 
Västerås, mellan år 2006 och 2011. Informanterna som födde barn i Västerås 
uppgav att de saknade väldigt mycket information om förberedelser inför 
förlossningen. En informant som födde barn i Västerås menade att det gavs muntlig 
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information och en broschyr med otillräcklig information. Detta talar inte om hur 
informationsflödet ser ut idag då minst sex år har passerat och utvecklingen 
informationsmässigt kan ha gått framåt. 
 
Enkätundersökningen visar på att mängden och kvalitén på informationen varierar 
beroende på när och var i landet informanterna har fött barn. Ett studiebesök var 
vanligare förr medan förslag om ett virtuellt besök gavs av informanter som fött 
barn på senare år.  
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5. Gestaltning  

I det här avsnittet presenteras gestaltningsförslaget och motiveringarna för 
designvalen.  
 
5.1 Det nya gestaltningsförslaget  
För att skapa så lite förvirring som möjligt så är det ett par ord som behöver 
förklaras. Studiens läsbarhetsanalys utgår från ett bildspel som under det här 
kapitlet benämns som det ”gamla bildspelet”. Resultatet av studiens 
gestaltningsförslag benämns som det ”nya bildspelet” samt ”filmmanuset”.  
 
Utifrån resultatet av studien har valet av ett gestaltningsförslag resulterat till ett nytt 
bildspel. Som ett komplement till bildspelet och utifrån önskemål av 
uppdragsgivaren har ett filmmanus skapats. Dels för att nå ut till en större 
målgrupp men även för att bildspelet inte på samma sätt kan visa det en film kan 
visa, som till exempel hur det ser ut på förlossningen och hur man hittar dit. En 
film inkluderar även personer som inte kan läsa. 
 
Men eftersom studien inte baseras på forskning om hur man utformar filmmanus är 
filmmanuset endast ett komplement till bildspelet. Informationen är densamma 
men filmmanuset är utformat som ett manus med scenbeskrivningar. 
Gestaltningsförslaget som redovisas nedan är alltså för det nya bildspelet. 
 
5.1.1 Förändringar av lässituationen 
 
Det nya bildspelet samt filmmanuset riktar sig till en målgrupp som vill veta hur 
det är att föda barn på Västmanlands sjukhus Västerås. De nya 
gestaltningsförslagen riktar sig till samma målgrupp som det gamla bildspelet, men 
även till personer som har ett behov av informationen i klarspråk. I det nya 
bildspelet har avsändaren ändrats till korrekt avsändare vilka är 1177 Vårdguiden 
och Region Västmanland. Avsändarna står tydligt på varje sida vilket ökar 
trovärdigheten för materialet (Jones m.fl. 2012, s. 358). Det nya bildspelet kan ses 
via mobil och det är därför möjligt att målgruppen kan ta en skärmdump och spara 
informationen i mobilen för att ta fram vid behov.  
Att tillägga är att det behövs en översättning i olika språk för att nå ut till hela 
målgruppen.  
 
I det gamla bildspelets fanns en nackdel gällande målgruppens förmåga att ta till 
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sig mängden information och faktiskt komma ihåg den. Genom att läsa varje sida 
av bildspelet tog det cirka 20 minuter att gå igenom alla texter, för en person med 
svenska som modersmål. För målgruppen, personer med annat språk än svenska 
som modersmål, kan det ta bra mycket längre tid. Viktigt att tillägga är att tiden är 
enbart för avsnittet om förlossningen, alltså hälften av materialet i det gamla 
bildspelet. Det gamla bildspelet är 66 sidor långt.  
 
Med detta som grund togs ett gestaltningsförslag fram där målgruppen skulle 
kunna ta till sig samma information på färre antal sidor. Slutresultatet blev 11 sidor 
inklusive försättsblad. Målgruppen kan därmed ta till sig den mest väsentliga 
informationen mer effektivt. Via filmmanuset får målgruppen en tydligare bild av 
hur det ser ut på avdelningen vilket kan öka tryggheten inför besöket. 
 
Lässituationen har i dagsläget inte förändrats nämnvärt men kan komma att 
förändras i framtiden om filmmanuset används i en informationsfilm. 
 
 
5.1.2 Förändringar av textens grafiska form  
Typsnitt och radlängd  
Det nya bildspelets typsnitt följer i dagsläget den grafiska profilen för extern 
kommunikation i digitala presentationer, typsnittet är Arial (1177 Vårdguiden, 
2014, s. 26). Teckengraden är på 12 punkter i den löpande texten helt enligt 
Guldbrand och Englund Hjalmarssons åsikt (2012, s 126).   
 
Det nya bildspelets text har en radlängd på runt 60 tecken inklusive blanksteg, 
vilket är en rekommenderad radlängd vid läsning på skärm (Guldbrand och 
Englund Hjalmarsson, 2012, s.127). 

Stycken 
Det gamla bildspelet hade en variation av centrerad och vänsterställda stycken 
medan det nya bildspelet har uteslutande vänsterställd text. I övrigt är 
förändringarna inte så stora. 
 
Rubriker  
I det nya bildspelet har varje sida fått en egen rubrik för varje avsnitt. För att 
inkludera läsaren har rubrikerna i regel utformats som en fråga med ett tydligt du-
tilltal. Ett påstående har använts vid rubriker som hur läsaren ska hitta till 
förlossningen med ett ”Så här hittar du till oss” vilket kan inge ett förtroende (Jones 
m.fl. 2012, s. 349). 
 
Eftersom det gamla bildspelet hade för få rubriker har det nya bildspelet fått en 
relevant och informativ rubrik för varje nytt område. Det gör att läsaren lätt kan 
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orientera sig och hitta det hen söker efter (Lagerholm 2008, s. 228). 
	
Kompletterande	bilder	och	punktlistor		
Bilderna som har använts i det nya bildspelet är dels privata men till största del från 
1177 Vårdguidens bildbank.  
Eftersom det var ett begränsat urval av bilder har möjligheten att förtydliga viss 
information inte varit möjlig. Till exempel vad man bör ta med sig till 
förlossningen hade varit tydligare med en bild på sakerna som ska packas ner. 
Istället kompletteras texten av en gravid kvinna som håller i en barnmössa samt en 
bild av en väska med kläder för barn och vuxna.  
 
I dagsläget är det i regel texten som styr tolkningen av bilden. Det skapar ett 
samspel mellan text och bild (Holsanova, 2010. s. 52-53).		
	

	
 
Fig. 8 Det nya bildspelet, visar hur den grafiska formen har ändrats i form av tydligare punktlistor 
och med förklarande rubriker som inkluderar läsaren och talar om vad texten handlar om.  
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5.1.3 Förändringar av språket 
Ord och meningar 
Textens språk har förenklats genom att komplicerade fackord nästan helt tagits bort 
ur det nya bildspelet, det gör det lättare för läsaren att följa med i texten att hela 
tiden behöva slå upp fackord (Lagerholm, 2008, s. 217). ”CTG-apparat förklaras” 
medan ”gulsot” får efter noga övervägande stå kvar då ordet står i en punktlista 
över vilka undersökningar som görs. Ordet barnet har ändrats i vissa avsnitt till 
bebisen eller den nyfödde för att tydliggöra att det handlar om en nyfödd och inte 
vilket barn som helst i allmänhet.  
 
Verb och sambandsord 
Det nya bildspelet innehåller aktiva verb och sambandsord 
Ett exempel med både sambandsord och aktiva verb är:  
”Små bebisar och kvinnor som precis har fått barn är väldigt känsliga för 
infektioner. Det är därför väldigt viktigt att du tvättar dina händer noga”. 

Det gör det lättare för läsaren att förstå vad som är viktigt (Forsberg, 2010, s. 20 - 
21) och för att förstå hur texten hänger ihop (Forsberg, 2010, s. 40).  

 
5.1.4 Förändringar av innehållet  
Som tidigare nämnts avgränsade studien sin analys av informationen från BB samt 
neonatalavdelningen, men väsentlig information från dessa avsnitt har plockats in i 
den nya gestaltningen för att skapa en tydligare bild för målgruppen vad som 
händer efter förlossningen samt att det kan finnas möjlighet till vård i Västerås för 
tidigt födda eller sjuka barn.  
 
Texten i det nya bildspelet innehåller liksom det gamla bildspelet flera mindre del-
teman, och därför har varje del-tema fått en egen rubrik för att tydligt tala om vad 
stycket handlar om (Forsberg, 2010, s.40).  
 
Antalet tecken har minskats till cirka 7 000 i det nya bildspelet, det är alltså drygt 2 
000 tecken mindre. Men eftersom det nya bildspelet innehåller fler rubriker och 
punktlistor blir teckenantalet högre än om det hade varit lika få antal rubriker som i 
det gamla bildspelet. Den löpande texten ligger på cirka 6 000 tecken.  
 
Utifrån enkätundersökningen vad målgruppen vill ha för information så har den 
viktigaste informationen tagits med och den anges i en kronologisk tidsdisposition. 
Gestaltningsförslaget följer därmed Lagerholms teorier om hur en berättande text 
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disponeras (2008, s. 145-146). 
		
Anslaget till det gamla bildspelet har texten: ”När två blir tre…”, för att inte 
riskera att diskriminera någon ur målgruppen togs det bort och istället valdes ett 
anslag med texten ”Inför din förlossning på Västmanlands sjukhus Västerås.” 
 

 
Fig 7.  Före: Det gamla bildspelets anslag inkluderar till exempel inte ensamstående mödrar, par 
som väntar tvillingar. ©opyright Region Västmanland	
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Fig. 8 Det nya bildspelets anslag. 
 
 
Innehållets ordning har ändrats om så att mottagaren först får information om 
förberedelser som kan göras i hemmet. Gestaltningsförslaget ger mottagaren alltså 
möjlighet att i kronologiskordning följa med steg för steg från det att läsaren får 
information om vilka förberedelser en kan göra i hemmet, för att med tiden 
förflytta sig till förlossningsavdelningen och slutligen till BB.  
 
Det gamla bildspelet börjar med en bild på ett tvättställ med en informationstext 
om vikten av god handhygien på förlossningen, sedan en bild av 
förlossningsavdelningens entré, för att sedan förflytta läsaren till en gravid kvinnas 
hem. Detta har inte ändrats i gestaltningsförslaget, med respekt för sjukvårdens 
krav på att upplysa om god handhygien och med motiveringen att det viktigaste ska 
finnas först. Den upplysningen upprepas i en sammanfattning på sista sidan för att 
påminna läsaren om att det är viktigt.  
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Fig.9 Det nya bildspelet  
 
5.1.5 Förändringar av den sociala funktionen        
I det nya bildspelet tilltalar sig avsändaren konsekvent med ”oss” eller till exempel 
”vi på förlossningen” till skillnaden från det gamla bildspelet där det var en 
blandning mellan tilltal på avsändaren.  
 
Läsaren tilltalas hela tiden med ett du-tilltal så länge den inte riktar sig till flera 
personer vilket skapar en god relation till mottagaren samt undviker att läsaren blir 
förvirrad om vem som menas (Forsberg, 2010, s. 23).  
 
”Pappa/partner” har helt ändrats till ”ditt sällskap” eftersom det inkluderar till 
exempel en partner eller en vän, en syster eller en förälder som är sällskap med på 
förlossningen. Det inkluderar även om sällskapet är i plural eftersom man får ha 
med sig två personer på förlossningen.  

 
 



	

44	

 
 

6. Diskussion och slutsats  

I detta avsnitt diskuteras gestaltningsförslaget, den inledande frågeställningen 
besvaras och slutligen dras en slutsats av studien 

6.1 Gestaltningsförslagets för- och nackdelar 
Eftersom gravida kvinnor med annat modersmål än Svenska hänvisas till bildspelet 
för information om hur det är att föda barn i Västmanlands sjukhus Västerås är det 
viktigt att informationen är lätt att hitta och att den endast innehåller det viktigaste. 
Det är även av vikt att texten är skriven på ett begripligt och enkelt språk. Läsarna 
bör se ett värde av informationen och inte känna sig dumförklarade för att de inte 
förstår vad ord som ”modermunnen”, ”kvaddlar” och ”paracervikablockad” 
betyder.  
 
Texten i det nya bildspelet bör översättas till olika språk för att nå ut till en större 
målgrupp. Eftersom det finns personer som inte kan läsa har ett komplimenterande 
gestaltningsförslag tagits fram i form av ett filmmanus som kan inkludera även 
dem som inte kan läsa och de som kanske förstår Svenska i talspråk men inte ännu 
hunnit lära sig läsa språket. Med rörliga bilder och förklarande berättarröst gör en 
film att informationen når ut till ännu fler.  
 
Innehållet i gestaltningsförslagen har inte hunnit granskas av experter eller 
uppdragsgivaren så därför kan den behöva justeringar i form av att lägga till eller ta 
bort information eller förtydliga delar av informationen.  
 
Antalet sidor har minskat avsevärt även om inte hela det gamla bildspelets material 
är inkluderad i det nya bildspelet så har den viktigaste informationen från BB samt 
neonatalavdelningen tagits med i gestaltningsförslaget.  
 
De nya gestaltningsförslagens information är till stor del utformat utifrån det gamla 
bildspelet men även utifrån resultatet av enkätundersökningen.  
 
En fördel vore om gestaltningsförslagen utsattes för en utprovning efter en 
expertgranskning av innehållet. Detta var inte möjligt att göra inom tidsramen för 
det här arbetet.  
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6.2 Frågeställningarna och studien 
Studiens huvudfråga var:  
   På vilket sätt kan myndighetsinformation med en omodern och  
    fackspråklig textuell stil bearbetas för att öka dess läsbarhet och  
   läsvärde för en målgrupp med annat språk än svenska som modersmål? 

Det som styr hur myndighetsinformation kan öka läsvärdet och läsbarheten för 
målgruppen är att avsändaren har kunskap om målgruppens förkunskaper, kultur, 
erfarenhet och kunskapsnivå. Avsändaren bör veta sitt syfte med informationen och 
anpassa det till målgruppen. Myndighetsinformationen bör således vara 
målgruppsanpassat i största möjliga mån.  
 
För att materialet ska vara läsvärt för målgruppen bör avsändaren undvika ett 
distraherande och komplicerat språk och ge målgruppen förförståelse av 
informationen. Avsändaren bör skapa kortfattad information och med för 
målgruppen ett relevant innehåll för att öka läsbarheten. 
 
Enligt resultatet av studien ska myndighetsinformation vara skrivet i klarspråk på 
ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar om att alla ska kunna ta del av 
och förstå myndighetsinformation. Men vad som är begripligt för en individ kan 
vara obegripligt för en annan, resultatet i studien har därför kommit fram till att 
tydlig och begriplig information bör översättas till målgruppens modersmål för att 
nå ut till så många som möjligt. Vilket kan ställa till problem då det är en 
kostnadsfråga och enligt studien talas det över 150 språk i Sverige. Därför är det 
viktigt att man som myndighet gör ett noggrant urval genom behovs- och 
målgruppsanalyser över behovet av översättning. Det är inte möjligt för 
myndigheter att tillgodose behovet hos alla, men genom att skruva ner stilnivån, 
undvika fackspråk och helt enkelt skriva i klarspråk kan det göra att 
informationsmaterialet blir mer läsbart och läsvärt för en större målgrupp.  
 
 
6.2.1 Underfrågornas svar 
Här nedan besvaras de tre underfrågorna som fanns till huvudfrågan. De tre 
underfrågorna besvaras individuellt.  

• Vilken typ av information är väsentlig att ta med i informationsmaterialet 
för att öka läsvärdet för målgruppen? 

Studien använde sig av en enkätundersökning för att ta reda på vad kvinnor i 
Sverige tyckte var bra respektive sämre med informationsmaterialet de fick samt 
vad de saknade. Resultatet av enkätundersökningen visade på att informanterna 
ansåg att informationen var bra om den var väsentlig, tydlig och lätt att förstå. De 
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saknade information om hur de såg ut på förlossningen och i närmiljön som 
parkeringsmöjligheter.  Informanterna saknade även information som berörde det 
praktiska inför förlossningen så som besöksinformation, övernattningsmöjligheter 
för partnern och partners roll i det hela. Dessa punkter tillgodosågs så långt det var 
möjligt i gestaltningsförslaget.  
 
Något som majoriteten av kvinnorna saknade var vad som händer och kan hända 
med kroppen under och efter förlossningen så som depression och om smärtan efter 
förlossningen. Något som studien avgränsade sig ifrån redan från början, men 
resultatet redovisas för om gestaltningsförslaget i framtiden vill utvecklas 
ytterligare.  
 
Det som ett antal av informanterna ansåg var bra som andra saknade var 
studiebesök på förlossningen och BB. Därför har gestaltningsförslaget 
kompletterats med ett filmmanus för att det kan vara väsentlig information som kan 
öka läsvärdet hos målgruppen.  

• I vilket format är det mest lämpligt att återge informationen för att så stor 
del av målgruppen som möjligt ska kunna ta del av den?   

Studien fick fram att myndigheternas information bör återges i så många format 
som möjligt för att nå ut till en så stor del av målgruppen som möjligt. Format som 
är skapat med hjälp av film och ljud inkluderar även de som inte kan läsa. Medan 
information i form av bild, text och illustrationer är mindre kostsamt att producera 
så utesluter de tre formaten personer som inte kan läsa.  

• Hur kan bilder och grafisk form samverka med text för att målgruppen 
lättare ska kunna ta del av informationen?  

Textens grafiska form är avgörande för att underlätta för läsaren att lättare kunna ta 
del av information. Genom att använda ett lagom antal rubriker, ett tydligt typsnitt 
med rätt radavstånd, lagom långa stycken, lätta upp långa texter med till exempel 
punktuppställningar och styckesindelningar kan man skapa luft i materialet som 
gör att det blir mer överskådligt för läsaren att ta del av informationen.  
 
Tydliga bilder som antingen samspelar eller kompletterar texten är viktigt att 
använda. Enbart dekorativa bilder som inte tillför texten något bör undvikas. Bilder 
behöver alltid kompletteras med en förklarande text. Händelseförlopp bör redovisas 
vilket görs fördelaktigt med en serie bilder. 
 
Slutligen framkom det i studien att när det gäller grafisk form i text och bild är det 
viktigt att göra det enkelt och lätt för läsaren att tolka materialet och för att inte 
riskera att läsningen upplevs negativt.  
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6.3 Slutsats  

För att göra om myndigheters informationsmaterial som har en omodern och 
fackspråklig textuell stil till målgruppen kräver det att avsändaren uppfyller ett 
antal kriterier. I skapandet av materialet bör avsändaren uppfylla dessa kriterier för 
att göra det läsbart och läsvärt för målgruppen. Att komma till ett nytt land och inte 
kunna tala eller läsa språket flytande krävs många gånger en stor ansträngning och 
ett socialt nätverk för att ha möjlighet att ta till sig av den mängd 
samhällsinformation som florerar i det nya hemlandet. Genom att göra materialet 
mer läsvärt och läsbart för målgruppen kan det underlätta för läsaren att ta till sig 
och förstå budskapet.   
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Figurförteckning	
	
Fig. 1 Skärmdump (2017-05-10). Navigering till gamla bildspelet på www.1177.se 

Fig. 2 Skärmdump (2017-05-10). Navigering till gamla bildspelet på www.1177.se  
 
Fig. 3 Skärmdump (2017-05-10.) Navigering till bildspelet på www.1177.se 
 
Fig. 4 Skärmdump (2017-05-18). Det gamla bildspelet, operationssal Västerås 
 

Fig. 5 Pixabay (2017-05-19) Sverige-karta (www). Hämtad från: 
https://pixabay.com/sv/sverige-karta-land-nation-siluett-35134/ 
 
Fig. 6 Skärmdump (2017-05-19) Det nya bildspelet. Så kan du förbereda dig 
hemma 
 
Fig. 7 Skärmdump (2017-05-18). Det gamla bildspelet, När två blir tre 

 
Fig. 8 Skärmdump (2017-05-19) Det nya bildspelet 
 
Fig. 9 Skärmdump (2017-05-19) Det nya bildspelet. BB-tiden 
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Bilaga 1: Gestaltningsförslag nytt bildspel   
 
Här visas gestaltningsförslaget av bildspelet för denna studie i sin helhet enbart 
med text då bilderna tillhör 1177 Vårdguiden och får inte spridas.  
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Fotograf: Marlene Ström 
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Bild: Skärmdump från www.google.se/maps 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

56	

 
 



	

57	

 
 



	

58	

 
 
 



	

59	

 
 
 



	

60	

 
 
 



	

61	

 
 
 
 

 
  



	

62	

Bilaga 2: Gestaltningsförslag filmmanus 
Här nedan visas studiens kompletterande gestaltningsförslag i form av ett 
filmmanus 
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