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Abstract 
Statistics show that a number of emergency services in Sweden suffer from 

overcrowding with numbers increasing every year. People simply have insufficient 

knowledge about what is considered an emergency. 

There are, among other things, research showing that peoples mindsets, behaviors 

and feelings can be positively influenced by three rhetorical proofs; ethos, pathos 

and logos. 

This study has, based on trials such as interviews and questionnaires, found that an 

information sheet about the emergency room and other care receptions with 

rhetorical proofs as a basis, may have the ability to both influence and inform 

people about other care alternatives in order to avoid unnecessary visits to the 

emergency room. 

 

 

 

 

 



 3 

Sammanfattning 
Statistik visar att ett flertal akutmottagningar i Sverige lider av överbeläggning och 

för varje år som går ökar enbart siffrorna. Människor har helt enkelt bristande 

kunskap kring vad som anses vara akut.  

Det finns bland annat forskning som visar att människors tankesätt, beteenden och 

känslor kan påverkas på ett positivt sätt med hjälp av tre retoriska grepp; ethos, 

pathos och logos. 

Denna studie har utifrån utprovningar som intervjuer och frågeformulär kommit 

fram till att informationsblad om olika vårdmottagningar med retoriska grepp som 

grund, eventuellt kan både påverka och informera människor om vilken vård de ska 

vända sig till, i syfte att undvika onödiga besök på akuten.  
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Förord 

Jag skulle vilja tacka min handledare Lena Stenberg för all feedback, positiv 

respons och vägledning. Jag vill också tacka mina testpersoner som ställt upp för 

utprovningar. Sedan vill jag tacka min sambo för all stöttning och peppning.  

 

Tina Tripolitsiotis Juni 2018  
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer jag att beskriva bakgrund och problem, syfte och mål, 

huvudfråga och frågeställning och avgränsningar.  

1.2 Problem och bakgrund 
Akutmottagningen är en plats för människor att besöka när de har akuta besvär. 

Men vad är egentligen akut? Många människor åker till akutmottagningen i 

förstahand för att de tror att de kan få behandling snabbare än hos en vårdcentral, 

samtidigt som de anser att det är svårt att avgöra om symtomen är akuta eller inte 

(Zettergren 2016). I värsta fall förekommer det också att patienter ljuger för att öka 

chanserna till akutvård (Tiberg 2014).  

Problemet är dock att människor inte tänker på vilka konsekvenserna blir av att 

patienter som inte är i behov av akutvård befinner sig på akutmottagningen.  

År 2016 rapporterades två miljoner akutbesök som gjordes främst av patienter 

bland åldrarna 19 och uppåt, medan enbart cirka 20 procent av dessa var de i 

åldrarna 80 + (Socialstyrelsen 2017:1). En annan rapport från Socialstyrelsen, 

Väntetider och patientflöden på akutmottagningar (2017:9) förklarar att tidigare 

undersökningar som gjorts under åren har visat att antalet besök på 

akutmottagningar i Sverige enbart ökar för varje år som går. Människor i åldrarna 

80+ får vänta längre än de andra åldersgrupperna 19–79 i de flesta 

akutmottagningar i landet (Socialstyrelsen 2017:18).  

Ett flertal nyhetsartiklar och radioprogram visar att främst unga vuxna åker till 

akutmottagningen trots att de inte behöver akutvård. Adolfsson (2014) bekräftar att 

unga vuxna söker sig till akuten i Västerås för att de tror att de är allvarligt sjuka. 

De letar symtom på internet och detta leder till att de går så långt att de kontaktar 

akuten innan de vänder sig till sin egen vårdcentral (Adolfsson 2014). SKL det vill 

säga Sveriges Kommuner och Landsting (2016:28) konstaterar att på grund av en 

överbelastad akutmottagning riskerar patientbedömningar att bli felaktiga, 

bristande kommunikation mellan andra vårdenheter, brist på lokaler och felaktig 

medicinering. Socialstyrelsen (2012:8) poängterar även att överbeläggningar kan 

medföra risker som ökad dödlighet hos patienter, mindre nöjda patienter och till en 

stressig och otrygg miljö för både patienter och sjukvårdspersonal.  

Det handlar främst om att patienterna vill ha vård direkt och inte sitta i telefonköer 

eller få en tid som inte passar dem (Tiberg 2014).  
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1.2.1 Statistik  
Enligt en undersökning som gjordes av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen, 

bekräftades att medianväntetiden på akutmottagningen ligger på 3 timmar och 18 

minuter (Socialstyrelsen 2017:7). Socialstyrelsen (ibid.) konstaterar också att var 

tionde patient får vänta cirka 6 timmar och 57 minuter på akutmottagningen.  

Västerås sjukhus har 485 disponibla somatiska vårdplatser enligt Region 

Västmanland (2018:14). Disponibel vårdplats innebär antal rum på sjukhus med 

fysisk utformning, utrustning och bemanning avsedd för patienter (Socialstyrelsen 

u.å.).  

I januari i år låg överbeläggningen på 6,2 och har ökat fram till mars med 9,2 per 

hundra disponibla vårdplatser (Sveriges kommuner och landsting 2018). Detta 

motsvarar cirka 9 överbeläggningar per dygn och 270 totalt mellan 

månaderna januari och mars år 2018.  

 

Bild1. Statistik kring överbeläggningar, den röda motsvarar Västerås sjukhus och ligger på 9,2 per 100 disponibla 

vårdplatser. Källa: Sveriges kommuner och landsting 2018, Vantetider.se. 

Jag genomförde en enkätundersökning där 32 personer deltog, se målgrupp under 

avsnitt 1.5 Avgränsningar. Enkäten visade bland annat att 56 procent upplevde att 

det var långa väntetider på akuten, 15,6 procent tyckte att det var mycket 

människor och 12,5 procent ansåg att sjukvårdspersonalen verkade stressade. På 
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frågan: ”Tycker du att du vet tillräckligt om vad akuten är till för?” fick deltagarna 

svara på en skala från 1 till 5. 19 av 32 personer svarade 2, 3 eller 4 vilket kan peka 

på att många av dem som deltog upplever en osäkerhet när det kommer till 

förståelse för vilka akuten är avsedd för. Se bilaga 1.  

1.2.2 Källkritik 
Rapporterna är framtagna av Sveriges kommuner och landsting och 

Socialstyrelsen. Socialstyrelsens rapporter är skrivna på uppdrag av regeringen och 

jag anser därför att källorna är trovärdiga. Rapporterna från både SKL och 

Socialstyrelsen tar fram statistik och undersökningar och de beskriver även hur de 

gått tillväga. Källorna tar upp problemet kring överbeläggningen vilket också visar 

att problemet kvarstår.  

Vlt, Metro och P4 Västmanland har intervjuer med experter, det vill säga 

sjukvårdpersonal, läkare och sjuksköterskor, vilket gör att jag anser jag att källorna 

går att lita på. De finns citat från läkare i Vlts och Metros artikel och i 

radioprogrammet kan jag höra en läkare bekräfta problemet med överbeläggningar 

och unga vuxna i främst Västerås.  

1.3 Syfte och mål 
Syftet med denna undersökning är att studera hur ett informationsmaterial med 

hjälp av de retoriska greppen – ethos, pathos och logos och delar av den retoriska 

dispositionsmodellen som underlag, kan informera unga vuxna om de olika 

vårdalternativen som finns. Syftet är även att påverka dem om att inte åka till 

akuten i onödan. För att väcka intresse och uppmärksamhet kommer jag även att 

tillämpa ett grafiskt verktyg, popout-effekten som ingår i kognitionsteorin. Fokus 

ligger dock på innehållet i informationsmaterialet, det vill säga retorikens 

påverkan.  

1.4 Huvudfråga och frågeställning 
Hur kan ett informationsmaterial utformat utifrån de tre retoriska greppen; ethos, 

pathos och logos, informera och påverka målgruppen om att söka vård på rätt nivå? 

o Hur kan visuella element göra att målgruppen uppmärksammar 

informationen? 
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1.5 Avgränsningar 

1.5.1 Målgrupp 
Efter att ha sökt information om överbeläggningar på akutmottagningen i främst 

Västerås har jag kommit fram till att jag vill avgränsa min målgrupp till unga 

vuxna i åldrarna 20–29 år. Definitionen av ”unga vuxna” nämns i en rapport från 

RFSU (Hansson & Skarpås 2012:6). Ännu en avgränsning är de som är bosatta i 

Västerås. Jag är medveten om att överbeläggningen är något som gäller hela 

Sveriges befolkning, men eftersom jag enbart gör ett examensarbete behöver jag 

avgränsa mig till en stad och målgrupp. Jag kommer även att fokusera på 

akutmottagningen i Västerås på somatisk nivå, alltså inte inkludera psykisk. 

1.5.2 Informationsurval 
Jag har hittat information om akuten och andra vårdenheter på 1177 vårdguidens 

hemsida och sedan ytterligare mer fakta om olika allvarliga tillstånd på Varden.se. 

Jag kommer att ta hjälp av båda två för att kunna utforma ett informationsmaterial.  

1.5.3 Teorival 
När det kommer till val av teorier har jag valt att fokusera på retorik, det vill säga 

de retoriska greppen; ethos, pathos och logos, och för att kunna skriva på bästa sätt 

kommer jag att ta stöd i den retoriska dispositionsmodellen. Jag kommer dock inte 

att utgå från alla åtta delar som Lindqvist tar upp, utan endast de delar jag anser att 

mitt informationsmaterial kan ha nytta av. Popout-effekten som till exempel nämns 

i kognitionsteorin, är egentligen ett grafiskt element som syftar till att väcka 

intresse. Fokus ligger som skrivet tidigare, på de retoriska greppen i detta 

examensarbete.  

1.5.4 Kanalval  
Tanken är att posta informationen och därför skulle en potentiell avsändare kunna 

vara en större organisation eller myndighet. Jag har haft kontakt med 

kommunikationscentrum på Region Västmanland som bekräftar att de under flera 

år försökt att nå ut med information i syfte att minska antalet beläggningar på 

akuten. Jag vill dock poängtera att jag inte har något samarbete med dem.  

Anledningen till att informationen skickas hem till målgruppen är för att själva 

brevet kan medföra en popout-effekt. Information på internet anser jag inte är lika 

synlig och försvinner enkelt i bruset och den största anledningen till att den 

kommer på posten är för att det kan vara bra att sådan viktig information finns i 

varje hem.   
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1.5.5 Risker 
Palm (2006:29) beskriver den asymmetriska relationen, den relation ett företag, en 

organisation eller en myndighet har till målgruppen. Det handlar om att på något 

vis förändra och påverka målgruppens attityder, kunskaper, beteenden et cetera 

(Palm 2006:29). Om avsändaren för informationen skulle vara en myndighet eller 

organisation är syftet att både påverka och informera målgruppen om de olika 

vårdmottagningarna i Sverige. Jag vill också med viss försiktighet informera om 

överbeläggningen utan att sitta med pekpinnar och på något vis anklaga människor 

om att de gör fel av att åka till akuten trots att de kanske inte behöver det.  

Jag har inte för avsikt att informera målgruppen om att de inte ska åka till akuten, 

men jag vill informera dem om att kunna kontakta rätt vårdgivare. Målet är som 

tidigare nämnt, att få dem att tänka en extra gång för att undvika onödiga besök på 

akuten, det vill säga påverkas utav informationen och att ta till sig av den.  
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2. Metod  
I denna del kommer jag att förklara mina val av metoder för att ta reda på relevant 

information och för att kunna styrka mitt problemområde. Metoderna har även 

använts för att kunna besvara min forskningsfråga. I denna del förekommer också 

metodkritik där jag både diskuterar och tar upp eventuella nackdelar med 

metoderna. Sedan avslutar jag med mina etiska ställningstaganden.  

2.1 Förstudie 
För att bekräfta att mitt område är ett problem valde jag att utföra en del förstudier. 

Dessa förstudier består av en enkätundersökning och dokumentär forskning. 

Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015:58) berättar om informationssökning, 

den sökning som görs för att förstå och samla ny kunskap. Jag har bland annat tittat 

på rapporter och statistik av SKL och Socialstyrelsen för att se hur pass allvarligt 

problemet är. Detta för att få mer kunskap och förståelse kring överbeläggningen 

och de problem den medför. Huvudsyftet med enkätundersökningen var att se efter 

om det fanns behov av mer vårdinformation. 

2.1.2 Enkätundersökning 
Denscombe (2016:27) skriver om surveyundersökningar ett sätt att få information 

från sin tilltänkta målgrupp. Denscombe (2016:27) skriver att frågeformulär är en 

av de vanligaste metoderna för surveyundersökningar. Denna metod är något jag 

har testat, jag använde mig av Google Forms och skapade en enkät. Syftet var att 

se hur många inom min målgrupp som exempelvis åkt till akuten trots att de inte 

behövt, hur de upplevde miljön på plats och om de tyckte att de behövde mer 

information om vården et cetera.  

Denscombe (2016:31) nämner den indirekta kontakten med målgruppen utan 

personligt möte. Det betyder att människor har möjlighet att svara så ärligt som 

möjligt inom ett känsligt område (Denscombe 2016:31). Frågorna jag ställde kan 

nog ses som känsliga i viss mån. Frågorna berör akuten och är riktade till dem som 

besökt akuten i Västerås någon gång och på så vis kan de upplevas personliga.  

2.1.3 Metodkritik 
En enkätundersökning som delas på sociala medier är ett bra sätt att få in många 

svar. Något som måste påpekas är dock att mina frågor kan ha varit felställda, 

vilket kan ge fel svar. Jag har bland annat ställt en fråga som lyder: ”Skulle du vilja 

ha mer information om vad akuten är till för?”. Detta kan ses missvisande då jag 

egentligen ville veta om människor hade behov av mer information om alla 

vårdenheter och inte enbart om akuten.  



 15 

Det var 32 personer som deltog, men det är ändå inte något som kan ses som 

statistiska data. Detta är enbart ett komplement till min bakgrundsinformation.  

Något som även här måste påpekas är att urvalet av de som deltog kan vara 

personer som överhuvudtaget inte är en del av min målgrupp. Trots att jag skrev 

vilka det var som skulle delta, kan jag ändå inte med säkerhet veta att de talat 

sanning.  

2.1.4 Dokumentär forskning 
Denscombe (2016:319) förklarar att metoden dokumentär forskning, innebär att 

man letar information som används för att styrka ett problem, till exempel bevis på 

att något är som det påstår sig vara. Det kan vara böcker, artiklar, rapporter, videor 

et cetera som kan vara relevanta för ett arbete (Denscombe 2016:319). Jag har tagit 

fram rapporter från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, statistik 

från SKL och även nyhetsartiklar från Vlt och Metro samt lyssnat på 

radioprogrammet P4 Västmanland för att kunna bevisa att överbeläggningar 

fortfarande är ett problem och bör tas på allvar.  

2.2 Textanalys 

För att kunna skapa ett informationsmaterial om de olika vårdmottagningarna 

behövde jag till en början analysera befintligt material för att få en djupare insikt 

över vad för information informationsbladen bör innehålla, och vad för eventuella 

brister som finns i de nuvarande texterna. För att kunna analysera information som 

redan finns, använde jag mig av en funktionell analys och en komparativ analys. 

Jag ville ta reda på vilken funktion som de befintliga texterna har idag och även 

jämföra dem med varandra.  

Syftet med en funktionell analys är att ta reda på textens funktion i förhållande till 

kontexten (Hellspong 2001:83). Detta innebär att textens situation, huvudfunktion, 

stil, svårighetsgrad och sociala ram analyseras.   

Nedan följer resultatet av den komparativa- och den funktionella analysen 

efterfrågar (Hellspong 2001:79–84). 

2.2.1 Funktionell analys 
De texter jag har analyserat finns på 1177s hemsida Hitta rätt i sjukvården, men 

också på varden.se, Akutsjukvård. Dessa texter kommer till användning när 

människor känner sig osäkra på när och hur de ska söka rätt typ av vård. 

Situationen för texterna skiljer sig från andra situationer. De har exempelvis inte 

för avsikt att sälja, utan texternas syfte i detta sammanhang är att informera 

människor om vårdens olika möjligheter.  
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Texterna befinner sig på internet och det är därför enkelt för människor att få tag på 

dem. Huvudfunktionen för texterna är att tala om när människor bör söka vård och 

till rätt typ av vårdmottagning.  

Det som skiljer den ena texten är att den ena, Akutsjukvård, tar upp exempel på 

allvarliga tillstånd såsom stroke, hjärtinfarkt, benbrott et cetera. Detta gör att 

läsaren får en insikt i vad som klassas som akut. Medan den andra texten, det vill 

säga 1177s Hitta rätt i sjukvården, enbart beskriver att en akutmottagning ska 

uppsökas vid allvarliga olycksfall eller sjukdomar (Bengtsson 2017). Det som Hitta 

rätt i sjukvården dock tar upp som inte Akutsjukvård gör, är beskrivningar av olika 

vårdmottagningar i Sverige. Oavsett om båda texterna skiljer sig har de fortfarande 

samma funktion. De båda innehåller information om när personen ska söka vård 

vilket bildar texternas huvudsakliga funktion.  

Texternas stilar är båda informativa och skrivna på ett formellt sätt. De använder 

dock du-tilltal vilket inkluderar läsaren i texten och ger en mer personlig stil. Men 

trots det förekommer det svåra ord såsom ”rehabilitering”, ”remiss”, 

”jourverksamheter”, ”medicinska”, ”föranleder”, ”ortopedi”, ”trauma”, ”diffusare”, 

”påfyllnadsdos”, ”fraktur” et cetera i båda texterna vilket gör att jag upplever att de 

är avsedda för fackmän snarare än en bred målgrupp.  

Jag upplever också att texterna i huvudsak är både enkla att ta till sig, samtidigt 

som jag tycker de är en aning svårlästa på grund av de svårare orden. Båda texterna 

är innehållsrika och täta, men trots det finns det fetmarkerade underrubriker som 

gör att innehållet är enkelt att navigera sig genom.    

2.2.1.1 Social ram 
De enda värderade orden som finns i 1177s text är, ”bäst”. ”[…] söka vård där du 

får bäst hjälp”, ”[…] som passar bäst beroende på vad du har för besvär eller 

behov” (Bengtsson 2017). Detta kallas för attityder och de kan visa sig genom 

antingen negativa eller positiva värdeord (Hellspong 2001:47). I detta sammanhang 

handlar det om att förmedla en positiv attityd. I Akutsjukvård kan jag hitta orden 

”allvarligt” och ”död” vilket i detta sammanhang klassas som något negativt. Se 

exempel ”Stroke är ett allvarligt tillstånd […]” och ”[…] kan orsaka död” (Varden 

2016).  

Något som kan upplevas som ett störmoment, är att skribenten plötsligt blir synlig i 

både Hitta rätt i sjukvården och Akutsjukvård. Se exempel:  ”När ska jag inte åka 

till akutmottagningen?” (Bengtsson 2017) och ”När ska jag söka mig till akuten?” 

(Varden 2016). Hellspong (2001:41) bekräftar att författaren är närvarande om 

ordet ”jag” finns med i texter. Jag tror inte att de har för avsikt att närvara i texten, 
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de syftar egentligen till läsaren som ”jag” i detta sammanhang. Men eftersom de 

benämner läsaren med ”du” vanligtvis i texterna kan det upplevas förvirrande. 

Jag anser att texterna förövrigt är utformade på så vis att de uppfyller den funktion 

som de är avsedda för, jag skulle dock inte säga att de är välgjorda. Med tanke på 

de svåra orden gör det att texterna känns riktade till människor som är kunniga 

inom sjukvårdsområdet. Jag skulle därför vilja ändra orden eller förklara dem för 

att göra informationen mer tillgänglig. Jag skulle också vilja ställa fler frågor till 

mottagarna i texten för att både locka till läsning och genom att påverka samt korta 

ner meningar för att göra texterna mer läsvänliga. Jag är välmedveten om att 

texterna finns på internet och att det är människor själva som läser för att de har 

behovet av att läsa om ämnet.  

Något som är värt att påpeka är att min tanke bakom informationsmaterialet jag ska 

skapa, är att informera och påverka målgruppen för att eventuellt kunna minska 

onödiga besök på akuten, vilket jag inte tror att dessa texter är utformade för. Det 

som skulle göra att texterna förbättrade funktionen, skulle vara om de 

kompletterade varandra. Detta skulle göra att läsaren skulle få en bättre förståelse 

kring sjukvården i Sverige och vad som anses vara i behov av akutvård.  

2.2.2 Komparativ analys 
Trots att jag redan jämfört två texter, har jag valt att utföra en del av den 

komparativa analysen eftersom Hellspong under den funktionella analysen 

rekommenderade att göra den komparativa också. Syftet med denna analys att 

granska två texter för att se efter eventuella likheter, skillnader et cetera (Hellspong 

2001:79).   

2.2.2.1 Språket 
Konnektivbindningar som kunde hittas i båda texterna är: ”och”, ”även”, ”men”, 

”samt”, ”så att” och ”när” et cetera. Enligt Hellspong (2001:31) är texter additiva 

om de innehåller flest ”och” och ”även” vilket motsvarar att texterna är 

beskrivande.  

Hitta rätt i sjukvården är uppdelad i underrubriker och det finns även en punktlista. 

Akutsjukvård har likaså underrubriker som gör det enkelt att hitta i texten. Båda 

texterna har dock för långa rader och gör att de känns tungt att läsa. Enligt 

undersökningar bör det vara cirka 60 tecken per rad för att texten ska upplevas 

enklare att läsa (Melin 2011:31).  
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2.2.3 Metodkritik 
Jag har svarat på de flesta frågor som Hellspong frågat efter för att få en överblick 

kring funktionen i texterna. Därför kan jag inte med säkerhet bekräfta att det jag 

har kommit fram till är det som stämmer. Detta är enbart en generell uppfattning av 

den funktionella analysen för dessa texter. Jag har endast utgått från en forskares 

analysmetod och utifrån det tillämpat min kunskap, mina tankar och tolkningar.  

I den komparativa analysen har jag hoppat över en del frågor som Hellspong vill ha 

besvarade, eftersom många svar liknar de som jag gett i den funktionella analysen.  

2.4 Utprovning 

2.4.1 Prototyp 
En prototyp är en artefakt skapad i ett tidigt stadie i designprocessen (Hanington & 

Martin 2012:138). Prototypen syftar till att prova ut dess funktioner för att kunna se 

efter hur den kan utvecklas fram till sitt slutresultat (ibid.).  

Jag skapade en prototyp, informationsblad som målgruppen fick ta del av under 

utprovningen. Prototypen har en grund i de tre retoriska greppen och stödjer delar 

av dispositionsmodellen samt även popout-effekten. Jag utförde denna utprovning 

för att se efter hur informationen kunde påverka och informera målgruppen och öka 

deras kunskap om att söka vård på rätt sätt.  

2.4.2 Frågeformulär 
Hanington och Martin (2012:140) beskriver metoden questionnaires som ett sätt att 

samla information från människor. De (Martin & Hanington 2012:140) menar 

också att questionnaires är en av de vanligaste metoderna som används under 

informationssökning. Jag gjorde en form av ett frågeformulär till min målgrupp 

dock med färdiga svarsalternativ. De hade alltså inte möjlighet att skriva egna svar. 

Syftet med detta var bland annat att ta reda på vad de visste om vården i Sverige 

innan de fick ta del av min prototyp. De fick även fylla i frågeformuläret en gång 

till efter att de blivit intervjuade och fått titta på prototypen. Detta gjordes för att ta 

reda på om deras svar blivit annorlunda och för att se om de lärt sig något de inte 

visste tidigare.  

2.4.2.1 Metodkritik 
Efter att ha skapat mina frågeformulär kom jag i efterhand på att jag förmodligen 

hade fått ut mer av metoden om frågorna fått skriftliga svar från testpersonerna. På 

så vis hade jag fått mer information om deras kunskaper kring vårdmottagningarna.  
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Det positiva är dock att testpersonerna fick möjlighet att välja ett av svaren som var 

rätt. En viss kritik måste dock riktas till två frågor/påståenden som kunde tolkas på 

olika sätt, vilket kan ha gett felaktiga svar. Det var bland annat något jag behövde 

förklara för testpersonerna under utprovningen. På grund av de frågor/påståenden 

kunde det ses som ett störmoment och även förvirrande eftersom de behövde tänka 

extra noga för att kunna välja rätt svar.  

2.4.3 Kvalitativa intervjuer 
Wikberg Nilsson m.fl. (2015:83) beskriver metoden intervju. Ett möte med 

målgruppen som syftar till att få information om deras åsikter, attityder, motivation 

och beteende för exempelvis en produkt (ibid.). Intervjuer är ett sätt att få 

betydelsefull information om exempelvis upplevelsen för produkten (ibid.). 

Wikberg Nilsson m.fl. (ibid.) tipsar även intervjuaren om att befinna sig i en lugn 

miljö vid intervjun, att berätta vad intervjun är till för och se till att 

intervjupersonen godkänner inspelning med mera.  

Jag utförde strukturerade intervjuer med min målgrupp, en och en, för att ta reda på 

hur de upplevde informationsbladet och för att kunna besvara forskningsfrågan. 

Strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har färdiga frågor att ställa till 

intervjupersonerna (Denscombe 2016:266).  

Se bilaga 4 för intervjufrågor. 

2.4.3.1 Metodkritik 
Intervjuerna som jag genomförde med testpersonerna är inspelade och jag har 

därför valt att transkribera dem för att på ett enklare sätt kunna få en överblick på 

vad som sagts. Jag kommer dock inte att lägga in intervjuerna som bilagor eftersom 

det blev väldigt många sidor. Det finns möjlighet att ta del av dem om så önskas, 

men kortare summeringar finns att tillgå under rubriken 5. Resultat i denna rapport. 

Den information jag fått av intervjupersonerna har hjälpt mig att kunna svara på 

om retoriska grepp kan påverka och informera dem eller inte och även ökat deras 

kunskap om att söka rätt vårdgivare.  

Jag är medveten om att personernas information inte kan ses som en absolut 

sanning eftersom de endast utgått från sina kunskaper och erfarenheter. 

Intervjupersonernas svar kan dock indikera om informationsbladet eventuellt kan 

påverka och hjälpa dem.   
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2.5 Etiska aspekter 
Vid enkätundersökningen och utprovningarna tog jag hänsyn till de etiska 

ställningstagandena. Att deltagare inte ska komma till skada på något sätt, att det 

ska vara frivilligt och deltagarna ska bli informerade angående syftet med 

undersökningen, personen som utför utprovningar ska vara hundra procent ärlig 

mot sina deltagare (Denscombe 2016:428–435). Detta görs även i enighet med lag 

(2003:460).  

Under enkätundersökningen var jag tydlig med att förklara syftet med 

undersökningen och bekräftade även att deltagandet var frivilligt och att de som 

deltog skulle vara anonyma. Se bilaga 1.  

Vid utprovningarna fick alla deltagare en varsin skriftlig information där jag tog 

upp syftet med undersökningen och att deltagandet var frivilligt. Jag bekräftade 

även att de skulle vara anonyma i arbetet. Se bilaga 2. 
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3. Teori 
I denna del kommer jag att förklara mina val av teorier. De teorier jag har tittat på 

är principer inom retoriken såsom de tre retoriska greppen – ethos, pathos och 

logos, fyra delar av den retoriska dispositionsmodellen och popout-effekten som 

nämns inom kognitionsteorin. Popout-effekten har jag använt som ett grafiskt 

element och tillägg för min gestaltning. Min slutgestaltning kommer att ta stöd i 

dessa teorier.  

3.1 Retorik 
Att tala uttrycksfullt och att gestikulera med kroppen för att få sin vilja igenom är 

något som kallas för retorik (Hellspong 2004:19). Retorik betyder ”tala” och 

kommer ursprungligen från Grekland (Hellspong 2004:19–20). Talarkonsten 

retorik handlar i stort sett om att kunna påverka, övertyga eller övertala genom 

exempelvis texter, bilder, gester, skyltar, tal et cetera (Lindqvist 2016:15). 

Hellspong (2014:43) nämner vidare att retoriken handlar om en strävan efter ett 

kommunikationsmål, vilket innebär att förmedla ett tänkt budskap.  

3.1.1 De retoriska greppen tillsammans 

Pistis, är ett samlingsnamn för de retoriska greppen ethos, pathos och logos, 

konsten som handlar om att kunna övertyga eller övertala (Lindqvist 2016:75). 

Pisis är utgångspunkten för all kommunikation mellan människor och står för tillit 

och tro (Hellspong 2014:45).  

Ethos handlar om hur trovärdigt något är, pathos förmedlar känslor och logos 

handlar om de belägg som förs vid argumentationer (Lindqvist 2016:74). Enligt 

Hellspong (2004:50) är det viktigt att uppmärksamma publiken utifrån ethos, 

pathos och logos annars är risken stor att publikens intresse går förlorad.  

Enligt Lindqvist (2016:80) finns ethos, pathos och logos i allting som vi skriver 

och säger. De tre retoriska greppen är något som kan finnas i enbart ett enda ord, en 

text, en mening eller ett tal (ibid.). Ur ett ethos- och pathos-perspektiv kan det bero 

på hur vi uttrycker oss et cetera (ibid.). För att studera logos kan vi titta på allt 

tillsammans, exempelvis om det som sas är relevant och om det finns det rimliga 

belägg (ibid.).  

Lindqvist (2016:81) berättar även att det inte finns någon möjlighet att skriva en 

text som enbart handlar om ethos, pathos eller logos. De hör alltid ihop, men det 

går att studera exempelvis vad som stärker den ena, den andra eller den tredje 
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(Lindqvist 2016:81). Beroende på kontext, kan greppen uppmärksammas på olika 

sätt (ibid.).  

3.1.2 Logos 
Logos handlar om att det som sägs eller skrivs stärks med hjälp av bevis eller 

belägg (Lindqvist 2016:82). Greppet är grunden för något som är tillförlitligt och 

påverkat, det vill säga det som hör samman med pathos och ethos (ibid.). Logos 

står för den argumenterande, analytiska, utredande och diskuterande delen i 

texterna (Hellspong 2014:50). 

Hellspong (2004:196) bekräftar att logos är det som ligger bakom empiri, doxa och 

praxis. Jag kommer bara att gå in på empiri eftersom det är något jag haft 

användning för när jag skapat min gestaltning. 

Med empiri menas det som andra har erfarenhet av (Hellspong 2004:196). 

Hellspong (ibid.) menar att en person med en viss erfarenhet eller kunskap behöver 

dela samma med sin publik för att de ska uppleva det som sanning. Om en person 

berättar om en viss situation som andra inte subjektivt varit med om, är risken stor 

att de inte tar del av den eftersom det går emot deras egna erfarenheter (Hellspong 

2004:196). Det är därför viktigt att de erfarenheter som delas går hand i hand med 

det som publiken själv uppfattar för ökad tillit (Hellspong 2004:197).  

3.1.3 Pathos 
Pathos, är det retoriska greppet som handlar om att påverka sin publik med hjälp 

av känslor (Hellspong 2004:195). Genom att enbart tillämpa pathos, det vill säga 

känslor till sina åhörare kan det uppfattas som att informationen är falsk eftersom 

det kan verka för tillgjort och onaturligt (ibid.).  

Lindqvist (2016:82) nämner pathos, definitionen som innebär att man påverkar 

med hjälp av känslor. Känslorna är ett sätt att beröra och influera sin publik (ibid.). 

Lindqvist (2016:82–83) menar också att pathos inte enbart finns skrivet i texter, 

pathos finns överallt, i kroppsrörelser, ord, symboler et cetera. Allt framkallar i 

stort sett känslor, det spelar ingen roll vad något egentligen är, känslorna finns 

alltid där (Lindqvist 2016:83).   

Hellspong (2014:51) menar att pathos har som syfte att samspela mellan både 

sändare och mottagare. Sändarens uppgift är att både ta hänsyn till mottagarnas 

känslor och även att få användning för sina egna känslor (ibid.).  
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3.1.4 Ethos 
Hellspong (2004:194) beskriver ethos, han menar att den som talar till sin publik 

bör framstå som trovärdig, öppen och varm. Hellspong (2004:194) menar också att 

det är viktigt att den som talar till sina åhörare har i åtanke att alla har olika åsikter, 

men att det trots åsiktsskillnader finns likheter mellan talaren och åhörarna.  

Hellspong (2014:51) bekräftar att en text skriven av en person som inte är forskare 

eller någon annan typ av auktoritet, kan trots det vinna sitt ethos om hon skriver på 

ett respektfullt och välskrivet sätt.  

Vidare berättar Lindqvist (2016:83) att det som verkar vara pålitligt och trovärdigt 

är något som människor värdesätter. Ett exempel är polisyrket, eftersom vi har 

kunskap om vad en polis gör för samhället värdesätter vi polisens ethos och har 

förtroende för dem (ibid.). Ett annat exempel är en brottsling, som i sin tur har 

svårare för sig att bygga upp sitt ethos då personen istället har påverkat samhället 

på ett negativt sätt (ibid.).  

3.1.5 Dispositionsmodellen 
Lindqvist (2016:235–236) förklarar att det finns regler för hur en text bör vara 

uppbyggd. Han (ibid.) bekräftar att uppbyggnaden av dispositionsmodellen 

ursprungligen kommer från ethos, pathos och logos. Han (Lindqvist 2016:236) 

menar att ethos i inledningen är särskilt viktigt om läsare ska känna tillit till 

avsändaren. Har avsändaren lyckats med det, kan hon fortsätta att framföra sina 

argument, logos, och till sist spela på läsarnas känslor, det vill säga pathos (ibid.).  

Dispositionsmodellen består av åtta kategorier – exordium (inledning), narratio 

(bakgrundsteckning), partitio eller divisio (framställning av talets delar), propositio 

(förslag), Probatio, confirmatio och argumentatio (bevisning eller argumentation), 

Refutatio och confutatio (vederläggning av motståndarens argument), recapitulatio 

(sammanfattning) och peroratio (avslutning) (Lindqvist 2016:237). Enligt 

Lindqvist (2016:236–237) behöver inte alla delar ingå i en text och de får även byta 

plats på varandra. Jag kommer därför endast att gå in på de delar som jag har haft 

användning för när jag skapat min gestaltning.   

Exordium är textens inledning, det som fångar och lockar intresset (Lindqvist 

2016:238). Lindqvist (2016:238) beskriver tre steg som exordium bör tillämpa – 

intresset, välviljan och läraktigheten. För att intressera läsare bör sändaren skriva 

en lockande inledning som exempelvis kan handla om något drastiskt, personligt 

eller ett aktuellt ämne (Lindqvist 2016:238). När texten lyckats fånga intresse, är 

nästa steg att visa läsare väl (Lindqvist 2016:238–240). Sista steget är att läsare ska 
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känna att texten bidrog med ett ämne som är både nytt och intresseväckande 

(Lindqvist 2016:238–241).  

Narratios syfte är att läsare ska bli påverkade av textens bakgrundsinformation, det 

vill säga att de förstår vad texten har för avsikt att förmedla (Lindqvist 2016:242). 

Det kan exempelvis handla om läsare ska kunna känna det texten vill uttrycka 

(ibid.). I denna del ska sändaren redan tänkt ut vad som är problemet, syftet och 

målet för att ge läsare klarhet i texten (ibid.).  

Partitio eller divisio den del i texten som hänvisar läsare om vad som kommer att 

tas upp (Lindqivst 2016:245). Enligt Lindqvist (2016:245) kan denna disposition 

av texten uttrycka sig på ett formellt och stelt sätt, men det kan vara användbart 

beroende på texttyp.  

Recapitulatio och peroratio är textens avslut, det handlar om att se till att läsare 

minns det som skrivits och även påverkats av den (Lindqvist 2016:248). För att 

texten ska bli minnesvärd kan det vara bra att avsluta den med en sammanfattning, 

eftersom textens argument inte ska förbli det sistnämnda (ibid.). Lindqvist (ibid.) 

menar att det på så vis gör att läsare tänker på de argumenten som nämnts. Det 

finns dock en risk med att skriva en sammanfattning i slutet eftersom det kan 

uppfattas som om sändaren klappar sina läsare på huvudet (ibid.). Avslutet i texten 

ska påverka läsarna med hjälp av känslor (ibid.). Lindqvist (2016:249) föreslår en 

personlig avslutning eller någon form av en slogan för att på så vis få läsarna att 

minnas det texten ville förmedla.  

3.2 Perception  
Araï (2001:36) skriver om människans perception och beskriver hur den kodar in 

objekt eller händelser i vår omgivning. Han (ibid.) menar att perceptionen och 

omgivningen ständigt förhåller sig till varandra tills perceptionen är tillfredsställd.  

Araï (2001:38) bekräftar att inkodning av information sker via så kallade 

saccadiska rörelser vilket innebär att ögonen gör hastiga rörelser när man 

exempelvis läser en text. Det som kan stoppa dessa plötsliga rörelser är om 

någonting avvikande eller oväntat finns som kan rikta uppmärksamheten dit (Araï 

2001:38). Araï (ibid.) nämner även att dessa avvikelser inte får uppmärksammas 

för mycket eftersom det kan störa den visuella inkodningen.  

3.2.1 Popout-effekten 
Ware (2008:29) nämner att begreppet popout-effekt är den symbol, färg et cetera 

som drar till sig mest uppmärksamhet än de resterande element som finns runtom. 

Enligt forskare tar det mindre än en tiondelssekund för ögat att urskilja en popout-
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effekt (Ware 2008:29). Ware (2008:31) menar också att en popout-effekt inte går att 

finna om det som ”poppar ut” har minimala avvikelser, det behöver vara stora 

skillnader som gör att det kan kallas för en popout-effekt. Ware (2013:95) bekräftar 

att vi med hjälp av färg kan se det som skiljer sig från det som liknar varandra.  

3.4 Källkritik 
Thurén (2013:17) skriver om begreppet äkthet, som innebär att en källa är äkta. 

Han (Thurén 2013:17) bekräftar även att det förekommer förfalskningar inom 

forskning och att det tyvärr är mycket vanligt.  

Janne Lindqvist (2016) som skrivit boken Klassisk retorik för vår tid är 

filosofiedoktor i litteraturvetenskap och arbetar även som universitetslektor inom 

retorik på Uppsala universitet. Lindqvist har även genomfört en del vetenskapliga 

studier och har mycket kunskap och erfarenheter inom retorik, både som 

universitetslärare, men även utanför yrket. Jag har använt Lindqvists bok för att 

han har stor kunskap inom retorik. Han hänvisar ibland i texten till andra källor och 

diskuterar samt kritiserar dem, men också för att visa att det han säger finns att ta 

del av på annat håll. Boken är utgiven år 2016. Thurén (2013:31) förklarar att en 

källa som ligger nära vår egen tid, är en källa som är mest trovärdig.  

Jag har även valt att studera Hellspongs bok Konsten att tala, utgiven år 2004. 

Även om den skiljer 14 år är skillnaden mellan Lindqvist och Hellspong dock att 

Hellspong är professor i retorik och Lindqvist är filosofiedoktor och har goda 

kunskaper inom ämnet. Det betyder dock inte att Hellspong är mer pålitlig än 

Lindqvist. Men på tal om ethos i detta sammanhang känner jag en starkare tillit till 

Hellspongs ord än Lindqvists, även om de kompletterar varandra väldigt bra i min 

beskrivning om ämnet.  

Som ännu ett tillägg har jag valt en till bok skriven av Hellspong, nämligen 

Forskningsuppsatsens retorik. Boken riktar sig till dem som vill skriva en 

akademisk uppsats på ett korrekt sätt. Anledningen till att jag använt boken är för 

att Hellspong beskriver de delar som ingår i talarkonsten på ett begripligt och 

ingående sätt trots att den kan användas för ett annat typ av syfte.  

Alla böcker om retorik har gett mig en större förståelse och insikt för hur de 

retoriska greppen kan tillämpas i gestaltningen. Lindqvist beskriver delar av den 

retoriska dispositionsmodellen, vilket bland annat inte nämns i Hellspongs två 

böcker. De retoriska greppen har jag hämtat information om från alla tre böckerna.  

Colin Wares böcker Visiual thinking of design och Information Visualization – 

PERCEPTION FOR DESIGN är utgivna år 2008 och år 2013. Ware har goda 
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kunskaper inom datavisualisering och är utbildad inom datavetenskap och 

psykologi. Ware är mycket insatt i ämnet kognition och har utbildad sig i psykologi 

och jag anser inte att han ger en falsk bild till läsaren. Tack vare hans kunskaper 

anser jag därför att källorna är äkta och sannolika. Dessa böcker har hjälp mig att 

förstå vad en popout-effekt är och hur popouts kan appliceras i gestaltningen till 

syfte att väcka uppmärksamhet.  

Dariush Araï arbetar som professor på Tromsø universitetet inom kognitiv 

psykologi. Trots att boken är 17 år gammal anser jag att Araïs ord är trovärdiga 

med tanke på hans expertis inom området. Jag har enbart använt hans bok för att 

beskriva hur människans perception fungerar för få en djupare förståelse för vad 

popout-effekten ger för effekt, det vill säga inkodningen i hjärnan och hur 

människan uppfattar objekt, händelser et cetera. Araï hänvisar även till ett flertal 

forskningar som gjorts inom kognition, vilket också visar en trovärdighet kring 

boken. Han bekräftar även att boken är avsedd för lekmän inom kognitiv 

psykologi, vilket passar bra för mig som vill förstå hjärnans funktion på ett enkelt 

och begripligt sätt. 
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4. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag att beskriva en tidigare forskning som gjorts inom 

retorikområdet jag studerar. Forskningen jag har tittat på undersöker effekten av 

de retoriska greppen inom diskurser för hållbar utveckling. 

4.1 Sammanfattning 
Forskningsartikeln Ethos, logos, pathos: Strategies of persuasion in 

social/enviromental reports är skriven av Colin Higgins och Robyn Walker. De 

ville ta reda på vilken effekt de retoriska greppen har inom social- och 

miljörapporter. Dessa rapporter är framtagna av tre Nyazeeländska företag 

(Westpac, SKYCITY och The Warehouse) och rapporterna handlade om diskurser 

för hållbar utveckling. Målet med denna undersökning var att ta reda på om 

deltagarna kunde påverkas med hjälp av ethos, pathos och logos för att kunna 

ändra synen kring hållbar utveckling (Higgins & Walker 2012:194). De nämner 

själva i studien att retorik handlar om hur språk och symboler påverkar hur 

människor tänker, känner eller agerar (ibid.). 

4.2 Metoder 
Den ena metoden de använde sig av var en diskussionsanalys (Higgings & Walker 

2012:195). Denna analys undersöker hur språkanvändningen i rapporterna förhåller 

sig till diskurser om hållbar utveckling (ibid.). I rapporterna fanns delar som kunde 

knytas an till ethos, pathos och logos, men de framträdes olika i varje rapport 

(Higgins & Walker 2012:195). I Westpacs rapport var ethos ledande, där de 

fokuserade på trovärdighet, i SKYCITYs rapport användes pathos för att visa en 

mer emotionell sida av dem (ibid.). I The Warehouse-rapporten stärktes logos 

genom att företaget hade rimliga belägg för deras syn på miljöutveckling (ibid.).  

Den andra metoden de gick igenom var en retorisk analys där de granskade 

vartenda retoriskt grepp. Ethos skulle ge effekten av att företaget är trovärdig och 

talar sanning, pathos skulle påverka deltagarna med känslor och logos skulle bevisa 

ethos trovärdighet med hjälp av argument och belägg (Higgins & Walker 

2012:195). Nedan går att se en tabell för hur ethos, pathos och logos användes i 

rapporterna.  
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Bild 2: Tabell på hur de retoriska greppen användes från undersökningen. Källa: ”Ethos, logos, pathos: 

Strategies of persuasion in social/environmental reports” (2012:198).  

 

De använde ethos för att visa tillit till läsarna genom att visa upp företagens 

expertis, det vill säga uppfattningen av att företaget är en trovärdig auktoritet 

(Higgins & Walker 2012:197). De stärkte argument genom att tänka på eventuella 

motsägelser från läsare (Higgins & Walker 2012:198). De använde sig av 

pronomen såsom ”vi”, ”jag” och ”du” för att skapa ett förhållande mellan företagen 

och läsarna (ibid.). De använde också meningar såsom ”med ditt tillstånd”, ”enligt 

min mening” och ”gå med mig om du skulle” för att visa respekt för läsarnas 

känslor och rättigheter (Higgings & Walker 2012:198). Logos tillämpades genom 

att bevisa att argumenten är trovärdiga (ibid.). De använde bland annat bilder och 

symboler för att stärka logos resonemang (ibid.). Detta gjorde de för att läsare 

skulle uppmärksamma företagens kvalifikationer, erfarenheter och kunskaper 

(ibid.). Pathos använde de genom att skapa relation till läsaren genom identifiering 

(ibid.). De menar att de uttrycker känslor för att bevisa för läsaren att de förstår 

hennes behov, värderingar och önskningar (ibid.). För att stärka pathos användes 

även bilder, metaforer och symboler (ibid.).  

4.3 Resultat  
Studien gjordes för att få djupare förståelse för hur social- och miljörapporter 

påverkar deltagares tankar, känslor och agerande i relation till diskurser gällande 
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hållbar utveckling (Higgins & Walker 2012:205). De kom fram till att vissa 

retoriska grepp fungerar bättre än andra när det kommer till diskurser (ibid.). De 

vet dock inte om greppen är kulturellt eller institutionellt påverkade eller om 

miljöfrågor drivs av pathos, logos eller ethos (ibid.). Det centrala med 

undersökningen var att se hur ethos, pathos och logos verkar tillsammans inom 

social-och miljörapporter för att kunna ta reda på hur deltagarna tänker, interagerar 

och känner för diskurser (ibid.). Resultatet av undersökningen visade att de 

retoriska greppen ökar förståelse för kvaliteten, innehållet och effekterna om ämnet 

(Higgins & Walker 2012:206).  

Detta visar att denna teori har en positiv verkan när det kommer till att ändra 

människors beteenden, tankar och känslor. Trots att studien är tillämpad i en helt 

annan kontext, kan jag anta att jag kan påverka genom retoriska grepp på ett 

snarlikt sätt. Om greppen har en positiv verkan om hållbar utveckling, är det inte 

omöjligt att de kan appliceras i ett sammanhang som gäller vården.  

4.4 Källkritik 
Studien är framtagen av Colin Higgins och Robyn Walker. Higgins är docent på 

Victoria universitetet i Australien och Walker som universitetslektor på Massey 

Universitetet i Nya Zeeland. Med tanke på deras kompetenser på forskarnivå anser 

jag att källan är trovärdig.  

Jag valde denna utav flera andra forskningar eftersom jag ansåg att den låg närmast 

det jag vill studera och fick även ett resultat som ligger närmast det jag vill få fram. 

Eftersom de kunde ändra människors uppfattning om hållbar utveckling, vill jag 

därför bekräfta att jag i likhet med deras studie också eventuellt kan ändra min 

tänkta målgrupps tankar, känslor och beteenden angående vårdens olika 

möjligheter.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt kommer jag att förklara resultatet av varje metod som jag tog upp i 

avsnitt 3 i denna rapport. Detta innefattar resultaten från förstudien och även 

utprovningen.  

5.1 Förstudie 
I min förstudie fick jag bekräftat att mitt problemområde kvarstår. I förstudien 

ingick metoden dokumentär forskning, då jag bland annat tog fram information om 

överbeläggningen i Sverige. Sedan en enkätundersökning för att ta reda på om 

målgruppen, unga vuxna, upplevde att de ville ha mer information om vården.   

5.1.2 Dokumentär forskning 
I min dokumentära forskning tog jag fram rapporter, artiklar och statistik för att 

bekräfta att mitt examensarbete är relevant och att ämnet ännu idag är aktuellt. 

Dessa artiklar och rapporter har hjälpt mig att få en djupare förståelse för problemet 

och har även hjälpt mig att veta vilken målgrupp jag ska rikta min information till. 

Statistiken har visat att problemet med överbeläggningar pågår även idag och att 

det enbart är något som ökar varje år snarare än minskar. Jag har bland annat tittat 

på artiklar från både Vlt och Metro som visade att det är främst unga vuxna som 

åker till akuten trots att de inte behöver det, vilket gjorde att detta bekräftade min 

målgrupp. Detsamma gällde Sveriges radio P4 Västmanland, där de också tog upp 

problematiken kring unga vuxna och akuten. Rapporterna jag tittat på tillhör SKL 

och Socialstyrelsen och de handlar bland annat om konsekvenserna till en 

överbelastad akutmottagning såsom uträkningar av långa väntetider, felaktiga 

patientbedömningar och så vidare. Statistiken tillhör Sveriges kommuner och 

landsting och har bekräftat siffror från mars 2018 som visar att överbeläggningen i 

Västerås ökar.  

5.1.3 Enkätundersökning 
För att både styrka det praktiska problemet och för att se om behovet av mer 

information om vården fanns, utförde jag en enkätundersökning via sociala medier. 

Denscombe (2016:41) förklarar att enkätundersökningar via sociala medier är 

effektivt eftersom det ger möjlighet att få kontakt med många människor på en och 

samma gång. Jag valde att länka min enkät på Facebook och delade även på 

Instagram i en så kallad Instastory. En Instastory är en bild som visas i några 

sekunder där det även finns möjlighet att skriva ett meddelande. I mitt meddelande 

skrev jag om min undersökning och hänvisade till länken jag delade på Facebook. 

Det deltog 32 personer och det visade sig att 14 av dessa ville ha mer information 

om vården medan sju personer inte visste om de ville ha information eller inte. 
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Utifrån ”vet inte”-svaret tänker jag dra en generell slutsats av att svaret är osäkert 

och att de inte skulle göra något om de fick extra information. Genom denna 

enkätundersökning bekräftade jag att många av dessa människor anser att de vet för 

lite om vårdens möjligheter.  

Det jag kom fram till under denna enkätundersökning var att behovet av att skapa 

ett informationsmaterial finns. Det fanns en del svar som visade att det fanns 

osäkerheter när det kommer till akuten. Jag vill dock poängtera att jag absolut inte 

kan bekräfta att detta gäller alla invånare i Västerås. Detta är enbart en minimal del 

av dem och kan därför inte ses som en absolut sanning.  

Det var 32 personer som deltog i undersökningen varav en person var äldre än 29 

år.  

De frågor som ställdes i enkätundersökningen var följande: 

Kön?  

Svar: Cirka 72 procent var kvinnor och 28 procent var män.  

Ålder?  

Svar: 16 personer var mellan 20–25 år, 15 personer var mellan 25–29 år och en 

person över 29 år.  

När besökte du akutmottagningen i Västerås senast? 

Svar: 32 personer varav 21 besökte akutmottagningen förra året.  

Hur upplevde du miljön på plats? 

Svar: 18 personer upplevde långa väntetider, fyra personer tyckte att 

sjukvårdspersonalen var stressade, fem personer ansåg att det var mycket 

människor på plats, tre personer tyckte det var kort väntetid, lagom med människor 

och lugnt och två personer gav osäkra svar, det vill säga ”vet inte”.  

Tycker du att du vet tillräckligt om vad akuten är till för? 

Svar: 19 personer var osäkra på om de visste tillräckligt om vad akuten är till för 

och 13 personer kände sig helt säkra.  

Skulle du vilja veta mer om vad akuten är till för? 

Svar: 14 personer ville ha mer information och sju personer gav ett osäkert svar, 

”vet inte”. Tio personer svarade ”nej”.  
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Brukar du läsa på nätet om sjukdomar och tror att du är sjuk på grund 

av det? 

Svar: 17 personer svarade ”nej”, 9 svarade ”ja” och 6 svarade ”kanske”.  

Har du någon gång åkt till akuten trots att du inte behövt? 

Svar: 29 personer svarade ”nej” och 3 personer svarade ”ja”.  

Se bilaga 1 för fullständig version. 

5.2 Textanalyser 
Utifrån textanalyserna kunde jag konstatera att många ord är komplicerade och 

svåra att översätta. Jag har fått en bättre uppfattning kring vad mitt 

informationsmaterial kan innehålla, dock med både språk och ordval i åtanke. Jag 

tycker att texterna innehåller bra information, men som skulle varit ännu bättre om 

de parades ihop. De kompletterar varandra eftersom den ena informationen tar upp 

olika typer av vårdmottagningar och den andra exempel på akuta tillstånd. Vid 

skapandet av informationsmaterialet har jag tagit stöd och inspiration från dessa 

texter, men med teorin som underlag. 

5.3 Utprovning 
Jag skapade en prototyp som jag testade på åtta personer. Alla åtta personer fick 

besvara ett frågeformulär, ta del av min prototyp, bli intervjuade och sedan besvara 

samma frågeformulär igen. Detta gjordes för att kunna besvara min forskningsfråga 

till syfte att se efter hur retoriska grepp inklusive delar av dispositionsmodellen kan 

informera och påverka målgruppen angående akuten och andra vårdmottagningar. 

Detta gjordes också för att kunna se vad som kan förbättras till slutgestaltningen.  

Innan intervjuerna och frågeformuläret fick deltagarna först läsa igenom ett 

skriftligt samtycke där de bland annat fick veta syftet med undersökningen, varför 

de var med och hur de kommer att användas. De fick bland annat godkänna att de 

läst informationen i samtycket och deras medverkan, att de spelades in och att 

rapporten kommer att publiceras på en offentlig databas. Se bilaga 2. 

5.3.1 Prototyp 
Min första prototyp bestod av två och en halv A4-sidor som går att ta del av här 

nedan. Innehållet i prototypen har med hjälp av information från Akutsjukvård 

(Varden 2016) och Sök vård på rätt mottagning (Bengtsson 2017) kunnat 

utformats. Utifrån textanalysen kunde jag konstatera att de kompletterade varandra 

på ett sätt som tillförde en bättre funktion för situationen. Det vill säga den 
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situation där man blir osäker på var och hur man ska söka vård och till rätt 

mottagning. Jag har även valt att undvika svåra och komplicerade ord för att 

informationen ska bli enklare att ta till sig. Inledningen i prototypen har med hjälp 

av förstudien, det vill säga statistik, rapporter et cetera kunnat skapas och tillämpats 

i prototypen. Slutligen har jag grundat texten utifrån popout-effekten, de fyra 

delarna i dispositionsmodellen, även de tre retoriska greppen.  

Denna prototyp, se nedan, fick mina intervjupersoner granska och det var även den 

som testades undertiden. Jag kommer att förklara mer djupgående om hur jag 

tillämpat teorierna under avsnitt 6. Gestaltning eftersom inga större förändringar 

har skett fram till prototypens slutresultat.  

 

          Bild 3. Första sidan i prototypen. 
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         Bild 4. Andra sidan i prototypen. 
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       Bild 5. Sista sidan i prototypen. 

 

5.4 Kvalitativa intervjuer 
Här kommer jag att skriva sammanfattningar utifrån alla åtta intervjuer. 

Deltagarna är anonyma och jag kommer därför att referera till varje person som 

”intervjuperson 1” och så vidare fram till nummer 8.  

5.4.1 Intervjuperson 1 
Det den första intervjupersonen la märke till var rubriken i prototypen eftersom han 

ansåg att den röda färgen stack ut och fångade intresset. Det som han även tyckte 

var intressant i informationen var exempel på de olika allvarliga tillstånden, 

eftersom han inte ansåg att han hade stor kunskap om dem. Intervjupersonen ansåg 

att texten var allmänt skriven och riktar sig till dem som vill ha större insikt om var 

de ska söka hjälp. Han påpekade även att vissa delar av texten gjorde att han kände 

igen sig såsom ”längre väntetider”. Intervjupersonen ansåg att han vet om när han 

ska söka akutvård, men att informationen kunde vara bra för dem som är osäkra i 

en sådan situation.  

Intervjupersonen förstod syftet med informationen och det var att hjälpa honom 

som patient med var han ska söka vård nästa gång han behöver det. Om 

informationen kom hem på posten skulle han läsa den snabbt, men däremot inte 

sparat den. Om brevet var från en större organisation eller myndighet skulle han 

uppfatta informationen som pålitlig, dels tack vare avsändaren, men även med 

tanke på hur den är utformad. Han ansåg att den var väl strukturerad, seriös och rak 

på sak, vilket han tyckte var bra. Tonen i texten tyckte han var mjuk, vänlig och 

allmän. Han kände sig trygg och den gav ett begripligt intryck.  
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5.4.2 Intervjuperson 2 
Intervjuperson nummer två såg också den röda rubriken först, men också sättet den 

var skriven på. Något som han la märke till var rubriken ”Kraftig huvudvärk vid 

fysisk ansträngning” eftersom det var något han inte visste om ses som ett allvarligt 

tillstånd. Han ansåg även att texten hade för avsikt att avråda människor från 

akuten och att de istället ska vända sig till andra vårdmottagningar, på så vis tyckte 

han att den anklagade honom. Han förstod att syftet med informationen var att 

informera människor om att akuten tar tid och att det finns för lite resurser och 

därför hänvisa dem till andra vårdmottagningar.  

Intervjupersonen ville även ha fler exempel på akuta tillstånd eftersom han fick 

uppfattningen av att de tillstånden som fanns på pappret enbart var de som krävde 

besök på akuten. Intervjupersonen ville ha informationen hem eftersom han ansåg 

att den på internet inte skulle förmedla budskapet på samma sätt. Mannen tyckte 

också att texten kändes pålitlig eftersom den såg ut att komma från en större 

organisation. Textens helhet kändes tilltalande eftersom den ställde frågor och 

markerade även att ”de bryr sig om” människor.  

5.4.3 Intervjuperson 3 
Intervjuperson nummer tre la märke till rubriken eftersom den var röd och mest 

synlig och tyckte att den förknippades med vården och blod. Han hade inte någon 

aning om att det finns jourmottagningar och det var något som han fastnade för. 

Informationen ansåg han var till nytta då den radade upp på vilka sätt en person kan 

söka vård. Han ansåg att texten inte anklagade honom utan snarare informerade 

utförligt om var han ska söka vård. Han tyckte även att informationen kändes 

skriven av en läkare.  

Mannen ansåg att syftet med texten var att få ner antalet människor som inte 

behöver åka till akuten. Om brevet kom från en seriös organisation eller myndighet 

hade han öppnat och läst. Tonen i texten tyckte han var neutral, lättillgänglig och 

allmänt skriven.  

5.4.4 Intervjuperson 4 
Det första som intervjuperson nummer fyra såg var också den röda texten, hon 

ansåg att färgen var bra och kopplade till vården. Hon hade förståelse för det mesta 

som texten framförde och tyckte heller inte att texten anklagade henne på något 

sätt. Informationen gav inte henne speciellt mycket ny information eftersom hon 

redan från början visste om det mesta, speciellt eftersom hon arbetat inom 

hemtjänsten.  
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Hon förstod att syftet med texten var att informera om att akuten är högbelastad 

och att människor inte ska vända sig dit i onödan. Intervjupersonen ville ha 

informationen på posten eftersom det skulle ge henne ett större förtroende om den 

vore skickad från en organisation. Hon ansåg att allt i texten var viktigt och är 

något som bör vara med till de som inte vet så mycket om vården. Hon tyckte att 

textens ton var respektfull, noggrann och bra formulerad. Texten var även enkel att 

ta till sig och hon förstod allt som sades.  

5.4.5 Intervjuperson 5 
Den röda rubriken fastnade för intervjuperson nummer fem eftersom den stack ut 

och fångade hennes intresse. Hon ansåg att färgen var bra, men att den inte skulle 

fungera för människor med färgblindhet. Trots det ansåg hon att färgen relaterade 

till sjukvården, såsom till exempel blod.  

Hon ansåg att informationen var bra för dem som inte vet var de ska vända sig 

beroende på situation, men att den för henne var information hon redan visste om. 

Även denna kvinna har arbetat inom hemtjänsten och kan skilja på vad som är akut 

och inte. Hon påstod att vissa delar av texten kändes en aning anklagande. Hon 

anser att man bör ta det säkra för det osäkra eftersom det är svårt att avgöra vad 

som är akut och inte. Intervjupersonen ansåg att informationen hade för mycket 

fokus på akuten istället för de andra vårdmottagningarna. Hon förstod dock syftet 

med det och ansåg att informationen var till för dem som åker till akuten trots att de 

inte behöver det.  

För henne är ett hemskickat brev inte lämpligt eftersom hon gärna vill ta reda på 

informationen själv. Något nytt som hon lärde sig var jourmottagningen och hade 

inte vetskapen om att den fanns tillgänglig. Intervjuperson nummer fem har dyslexi 

och ansåg trots det att texten var luftig med bra radavstånd och teckengrad. Hon 

tillägger även att tonen i texten var respektfull och att den var lättbegriplig. 

5.4.6 Intervjuperson 6 
Intervjuperson nummer sex lade också märke till den röda rubriken, dock inte 

enbart för att den var röd utan också för att den uppmanade honom. Han tyckte 

också att det stora ”b:et” förstärkte rubriken.  

Något som han fastnade för var informationen om jourmottagningen eftersom det 

var något han inte visste finns. Intervjupersonen bekräftade att informationen var 

bra för att kunna veta var människor ska söka hjälp. Han ansåg att syftet med 

texten var att människor ska tänka en extra gång innan de beslutar sig för att åka till 

akuten, eftersom det i många fall räcker med ett besök hos sin egen läkare.  
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Han tyckte att informationen skulle postas hem, men han tror inte att han hade läst 

texten eftersom rubriken kändes kränkande. Hans egna ord var ”Jag åker ju till 

akuten för att det är allvarligt, inte för att det är kul” (Intervjuperson 6, 2018). Han 

ansåg inte att texten var pålitlig eftersom han tyckte att den skulle visa upp statistik 

med hjälp av diagram eller liknande eftersom en skriven text om statistik enligt 

honom inte gick att lita på. Intervjupersonen ansåg att tonen i texten var rak på sak 

och han förstod allt som stod. 

5.4.7 Intervjuperson 7 
Den sjunde personen lade likaså märke till rubriken och den röda färgen eftersom 

den stack ut. Han ansåg att den röda färgen förknippas med sjukvård, som en 

räddning, varning eller fara. Han tyckte att blicken gärna fastnade på rubriken.  

Mannen har arbetat inom hemtjänsten i flera år och ansåg därför att informationen 

som fanns i texterna var saker han tyckte att han visste om. Informationen enligt 

honom anklagade på sätt och vis, han berättade att han förstod att människor måste 

förstå att det är allvarligt att inte komma till akuten om det inte behövs. Samtidigt 

som han trodde att det kunde sticka folk i ögonen då många säkert anser att man 

ska åka till akuten en gång för mycket än för lite. Mannen har två 

familjemedlemmar som arbetar på sjukhus, varav en av dem på akutmottagningen. 

Han visste därför om problematiken med överbeläggningar, även om han också läst 

om det i tidningar, på hemsidor et cetera. Han förstod att syftet med informationen 

var att informera om problemet, det vill säga överbeläggningen och att de på något 

vis vill ta reda på hur de ska få människor att inte åka till akuten för minsta lilla. 

Han ansåg att meddelandet gick fram och att det var bra att de akuta tillstånden 

stod med så att människor kunde jämföra med vad som är akut och inte.  

Intervjupersonen anser dock att det vore bra med information om när någon inte 

ska åka in till akuten, såsom exempelvis magsjuka eftersom det är luftburet. Han 

tyckte att det borde funnits en uppmaning, till exempel ”OBS! Åk inte om …” 

(Intervjuperson 7, 2018). Mannen ansåg att sådan information ska skickas hem, 

speciellt om det kommer från en myndighet. Texten för honom var informativ, inte 

för lång och heller inte tråkig. Texten var enkel att navigera sig i och proffsigt 

gjord. Tonen var inte hotfull, och han kände sig trygg med tanke på de meningar 

som fanns i texten, till exempel ”Vi finns alltid här för dig”, ”trygg och säker” et 

cetera. Han tyckte att sändaren genom dessa meningar visade att de bryr sig och 

han ansåg att ordningen i texten var bra och fastnade även för de fetmarkerade 

orden som fanns. Till exempel ”finns”, ”allvarligt” et cetera.    
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5.4.8 Intervjuperson 8 
Den sista intervjupersonen nummer åtta såg det stora ”b:et” i texten för att den var 

större och röd. Hon kopplade färgen till läget, det vill säga att något var akut.  

Hon fastnade för rubriken ”kraftig huvudvärk vid ansträngning” eftersom det var 

något hon inte hade kontaktat akuten för. Hon tyckte att texten inte anklagade 

henne utan snarare lyfte upp och gav henne nyttig information. Intervjupersonen 

tyckte att informationen gav henne stöd eftersom hon själv kan tycka att det är 

svårt att veta när man ska kontakta akuten eller någon annan vård. Hon tyckte att 

hon har någorlunda kunskap om när hon ska vända sig till akuten, men ringer gärna 

och rådfrågar med 1177 om hon är osäker. 

Enligt henne var syftet med informationen att informera människor om 

överbelastningen och att visa människor att det finns annan hjälp att få. Hon ansåg 

också att informationen inte avråder människor till att inte åka till akuten, texten 

informerar om allvarliga tillstånd och tillägger även i vissa stycken att människor 

ska kontakta akuten vid livshotande fall och olyckor. Kvinnan tyckte att allt som 

var med i texten var viktigt. Hon hade själv inte tänkt på att jourmottagningen finns 

och hon ansåg därför att det var bra att den lyfts upp. Intervjupersonen tyckte att 

det var bra att texten lyfter upp exempel på allvarliga tillstånd eftersom det gav mer 

kunskap och förståelse för vad människor ska åka till akuten för. Kvinnan ville ha 

informationen per brev och om den kom från en myndighet hade hon definitivt 

öppnat den.  

Hon tyckte att trots syftet, informerade de ändå inte om att människor inte ska åka 

till akutmottagningen, snarare tvärtom. Hon tyckte att texten var professionellt 

skriven som om den vore skriven av en sjuksköterska eller liknande. Ordningen 

enligt henne var bra, den tonar ner vikten av att ringa akuten. Hon tyckte också att 

inledningen var intresseväckande och innehöll nyttig information.  

5.4.9 Intervjuresultat 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att alla åtta intervjupersoner inte är de som 

kontaktar akuten och åker in i onödan. Många av dem hade mycket kunskap och 

förståelse för när de ska åka in till akuten och inte. Det var dock många som var 

ovetandes om att jourmottagningen existerar vilket bidrar med ytterligare mer 

kunskap. Alla personerna uppmärksammade den röda rubriken, vilket betyder att 

den avvek tillräckligt från resterande text och väckte intresse. Flera av dem ansåg 

att tonen var professionell, allmän och rak på sak samt enkel att ta till sig. De flesta 

var även överens om att de skulle öppna brevet om den kom från en större 

myndighet eller organisation. 
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Det fanns tre personer som tyckte att texten hade inslag av att kunna kränka 

eftersom ämnet är känsligt, men trots det förstod de syftet med texten. Många var 

överens om att syftet är att informera människor om andra vårdmottagningar för att 

avråda människor från att göra onödiga besök på akuten. De flesta ansåg att texten 

var användbar och innehöll information som kan vara bra för dem som inte har lika 

mycket kunskap om de olika vårdmottagningsalternativen som finns, eftersom de 

flesta av dem hade mycket kunskaper och erfarenheter sedan innan.  

5.5 Frågeformulär 
Mitt frågeformulär bestod av sex stycken frågor och påståenden. Frågorna innehöll 

tre svarsalternativ och påståendena enbart ett ”ja” eller ”nej”-svar. Se bilaga 3 för 

fullständig version.  

Den första omgången av frågeformuläret fick detta resultat: 

o På det första påståendet var det 3 av 8 som svarade ”ja” och 5 av 8 som 

svarade ”nej”.  

o 1 av 8 svarade ”kraftig huvudvärk vid ansträngning” på andra frågan och 7 

av 8 möjliga svarade ”bruten tå”.  

o På det tredje påståenden svarade hälften ”ja” och hälften ”nej”.  

o Det fjärde påståendet fick 5 ”nej” och 3 ”ja”.  

o Femte påståendet svarade 5 ”nej” och 3 ”ja”.  

o På den sista och sjätte frågan blev resultatet ”familjeläkaren/vårdcentralen” 

besvarat av alla åtta personer.  

 

Efter att ha tagit del av min prototyp såg den andra omgången ut så här: 

o Det första påståendets resultat blev att 6 av 8 svarade ”nej” och 2 svarade 

”ja”.  

o Den andra frågan svarade 6 av 8 ”kraftig huvudvärk vid ansträngning” och 

2 svarade ”bruten tå”.  

o Det tredje påståendet visade 6 av 8 ”ja” och 2 av 8 ”nej”.  

o Fjärde påståendet fick resultatet 4 ”ja” och 4 ”nej”.  

o Det femte påståendet fick 8/8 ”nej”.  
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o Den sista frågan fick samma resultat från första omgången, alla svarade 

”familjeläkaren/vårdcentralen”.  

5.5.1 Resultat från frågeformulären 
o Omgång två visar att en person ändrade sitt svar i det första påståendet till 

”nej”, vilket är det korrekta svaret.  

o I den andra frågan var det fem personer som ändrade sitt svar till det rätta 

svaret: ”kraftig huvudvärk vid ansträngning”.  

o På det tredje påståendet var det två personer som ändrat sitt svar till ”ja”. 

o Det fjärde påståendet ändrade en persons uppfattning vilket var till ”ja”.  

o Den femte fick tre personer att ändra sitt svar till ”nej”.  

o Och till sist höll alla åtta personer fast vid samma svar från första 

frågeformuläret till andra, ”familjeläkaren/vårdcentralen”.  

 

Omgång två av frågeformulären har visat att många av testpersonerna ändrade 

uppfattning och kan ha fått kunskap med sig efter att ha tagit del av mitt 

informationsblad. Många påpekade dock att de blev förvirrade när de insåg att en 

bruten tå inte klassas som ett akuttillstånd. De ansåg därför att jag bör förtydliga 

det i slutgestaltningen. Tre personer lärde sig också att jourmottagningen inte är 

samma sak som akutmottagningen, vilket kan ha bidragit med ytterligare kunskap. 

Det är dock fortfarande två personer som inte förstått att familjeläkarmottagningen 

också erbjuder akuttider. Det är likaså två personer som inte tror att det går att åka 

till akuten utan att ringa dit. Utifrån dessa svar från frågeformulären har jag förstått 

att det finns delar i min prototyp som jag bör förtydliga.  
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6. Gestaltning 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur min designprocess har sett ut och 

hur jag har tillämpat mina val av teorier i slutgestaltningen.  

6.1 Designprocess  
För att skapa en produkt genomgår man en så kallad designprocess (Wikberg 

Nilsson m.fl. 2015:28–29). I början av designprocessen behöver man utforska 

problemet och eventuellt se efter vilka behov ens tänkta målgrupp efterfrågar 

(ibid.). Wikberg Nilsson m.fl. (2015:30) berättar vidare att processen inte går i en 

rak linje, ibland kan man behöva gå tillbaka några steg eller till och med hoppa 

framåt.  

Jag började min process genom att samla information om problemet för att kunna 

identifiera det. Jag valde sedan ut målgrupp, kanal, teorier, tidigare forskning och 

metoder. 

Jag började relativt tidigt i processen att utforma ett första utkast, det vill säga en 

prototyp tillämpad med hjälp av mina teorival. Vidare kontaktade jag testpersoner 

för utprovning och skapade sedan en re-design efter deras feedback, det vill säga 

det som ledde fram till min slutgestaltning. Denna designprocess har jag skapat 

väldigt tidigt i processen, men den har undertiden redigerats. Jag har inte följt den 

till punkt och pricka utan hoppat emellan. Se bild på nästa sida.  
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6.2 Format  
Gestaltningen består av två A4-sidor eftersom detta är ett standardmått vid 

utskrivning. Brev från myndigheter eller organisationer brukar vanligtvis hålla sig 

till denna storlek. Därför har jag valt att använda samma format.  

6.3 Innehåll 
För att kunna utforma gestaltningens innehåll har jag, som tidigare nämnt, tagit 

hjälp av information från 1177s hemsida och Varden.se. Eftersom texterna är 

skrivna av experter har jag därför valt att ta med det mesta som informationerna 

nämner. Texterna handlar bland annat om vilka olika vårdmottagningar som finns 

och exempel på allvarliga tillstånd och symtom. Sedan har jag valt att ta med en del 

av överbeläggningen i inledningen, samt skrivit en form av personlig avslutning, 

detta i enighet med de retoriska greppen och dispositionsmodellen. Se mer om 

teoritillämpning i avsnitt Popout-effekten, Den retoriska dispositionsmodellen och 

Ethos, pathos och logos.  

PROBLEM

INFORMATIONS-
SÖKNING

– Teorival
– Innehåll till utkast
– Tidigare forskning

PROTOTYPA

– Enkätundersökning
–Dokumentär forskning
–Intervjuer
– Textanalyser
– Questionnaires

METODER

–UTPROVNING
–FEEDBACK

RESULTAT RE–DESIGN REFLEKTION

SLUTSATS DISKUSSION

DETTA ÄR TÅGETS 
SLUTSTATION

Allt går runt och runt, ibland behöver jag backa 
tillbaka och titta och sedan gå vidare.

– Förstudie:
–Identif era problem
–Målgrupp

MIN DESIGNPROCESS

Bild 6. Min designprocess. 
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I den första prototypen använde jag rubriken ”Behöver du verkligen åka till 

akuten?”. Efter utprovningen kunde jag konstatera att det fanns en 

del som kände sig attackerade och upplevde rubriken som 

stötande. Jag valde därför att byta ut den till ”När behöver du åka 

till akuten?”, för att på så vis ta fram en ”snällare” sida trots att 

rubrikerna egentligen uppfyller samma funktion. Det vill säga 

genom att hänvisa läsare till att det finns fler sätt att få den hjälp 

som han eller hon behöver. Jag har även valt att göra myndigheten 

eller organisationen mer synlig i den nya texten än i förgående 

text, genom att tillämpa ”oss” i inledningen. ”Oss” kan även 

förknippas med läsare tillsammans med 

myndigheten/organisationen. Texten innehåller även ”vi” och 

”du” för att skapa samhörighet med läsare och för att på så vis 

bjuda in till läsning. Utifrån frågeformulären kunde jag också se 

att en del personer inte förstod att vårdcentralen erbjuder akuttider                    

vilket jag valt att kursivera för att förtydliga informationen.   

 

På sida två i slutgestaltningen har jag valt att lägga till ”Kom 

ihåg att en bruten tå oftast läker av sig själv!”. Eftersom jag 

utifrån frågeformulärens svar kunde konstatera att några av 

testpersonerna ansåg att en bruten tå var ett allvarligt tillstånd 

som krävde ett besök på akuten. I textens avslutning har jag 

valt att lägga till ytterligare en personlig hälsning till läsare 

som: ”Vi finns alltid här för dig”. Trots att de flesta 

testpersoner upplevde att det sista stycket hade en personlig 

hälsning till läsarna valde jag ändå att tillägga meningen för att 

skapa ännu en känsla av trygghet. Detta främst i samband med 

dispositionsmodellen, del recapitulatio/peroratio. Se avsnitt                                  

Den retoriska dispositionsmodellen.  

6.4 Layout och typsnitt 
I denna studie har jag inte testat layouten och kommer därför att beskriva formen 

kortfattat. Utifrån textanalysen kunde jag konstatera att raderna var för långa och 

har därför valt att placera text i spalter. I enighet med Melin (2011:31) har jag 

kortat ner raderna till cirka 50–60 tecken för att på så vis effektivisera läsningen. 

Luft i texter upplevs som enklare att läsa och inbjuder till läsning (Melin 2011:42). 

På utprovningen testades en prototyp som gjordes i Word, medan denna slutgiltiga 

Bild 7. Sida ett i slutgestaltningen.    

Se bilaga 5 för större version. 

Bild 8. Sida två i slutgestaltningen.    

Se bilaga 5 för större version. 
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gestaltning är skapad i InDesign, därför är raderna i den första prototypen längre än 

i slutgestaltningens. 

Rubriken på sida 1 ligger centrerad 4 centimeter ner mot papprets mitt. På papprets 

vänstra hörn finns utrymme för adress till specifik person och på höger sida finns 

plats för logotyp från en myndighet alternativt organisation.  

Under rubriken finns inledningen med två korta spalter och även en linje under för 

att avgränsa mellan inledningen och brödtexten, detta för att undvika förvirring. På 

både höger och vänster sida finns underrubriker som gör det enkelt att navigera och 

hitta i texten. Under rubrikerna finns kortare brödtexter som beskriver det rubriken 

talar om. Som helhet har texterna mycket luft, det vill säga standardmarginaler, 

kägel och rubriknivåer. Melin (2011:35) poängterar att en funktionell formgiven 

text med ingresser, rubriker et cetera har störst chans att bli läst.  

På sida två finns också en centrerad rubrik, den sträcker sig dock längre upp mot 

papprets kant eftersom den sidan innehåller fler underrubriker och brödtexter. Trots 

att sida 2 innehåller mer text har jag varit noga med att applicera mycket luft i 

marginaler, kägel och mellan rubriker och brödtexter.  

Typsnittet jag valt för rubriker samt underrubriker är ”Brother 1816”, en sanseriff, 

samt Adobe Garamond Pro för brödtext, vilket är ett serifftypsnitt. Typsnittet 

”Brother 1816” är vald eftersom jag vill använda ett 

typsnitt som passar rubriker.  

Enligt Melin (2011:45–46) är Garamond ett av de 

typsnitten som är avsedda för lekmän. Jag har därför valt 

att använda Garamond för brödtexterna i gestaltningen. 

Typsnittet innehåller seriffer, vilket enligt Melin 

(2011:30) underlättar läsningen.  

6.5 Popout-effekten 
Jag har under utprovningen testat effekten av popout. Enligt Ware (2008:42) 

uppmärksammas en popout-effekt om någonting skiljer sig tydligt och skarpt från 

resterande element. Under tiden min prototyp testades kunde jag tydligt konstatera 

att den skarpa och röda rubriken tog all uppmärksamhet bland testpersonerna. Se 

bilder nedan.  

Bild 9. Typsnittsval. 
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Bild 11. Slutgestaltningens rubrik.  

Slutgestaltningens rubrik är nu en mörkare röd färg samt i fetstil. Trots mindre 

ändringar skiljer sig rubriken fortfarande från resterande innehåll. Jag har valt 

färgen eftersom jag vill att den ska förknippas med situationen, det vill säga 

akuten, vården et cetera. Efter utprovningen fick jag också bekräftat att färgen 

associerades med vården. I enighet med Araï (2001) har jag använt den röda färgen 

konsekvent eftersom jag inte vill distrahera inkodningen av information. 

6.6 Den retoriska dispositionsmodellen 
Slutgestaltningen har bland annat sin grund i den retoriska dispositionsmodellen. 

Modellen består av åtta kategorier, men jag har enbart använt fyra av dem.  

Den första delen är den så kallade Exordium, vilket är en inledning. Inledningen 

ska enligt Lindqvist (2016:238) intressera läsare, vilja läsare väl och att läsare ska 

lära sig något av texten. Inledningen kan börja med något dramatiskt, personligt 

eller ett aktuellt ämne (Lindqvist 2016:238). Min inledning ser ut så här: 

”Statistik visar att många människor åker till akuten trots att de inte behöver det. 

För oss innebär det konsekvenser eftersom människor som inte behöver 

akutvårdens hjälp gör att akuten blir överbelastad vilket gör att färre människor 

får den hjälp de behöver, det blir längre väntetider och både patienter och 

sjukvårdspersonal blir stressade. Du kan i vissa fall behandla dig själv hemma 

eller vända dig till andra typer av vårdmottagningar som finns i Sverige så länge 

du inte behöver akutens hjälp naturligtvis. 

För att du ska kunna känna dig trygg och säker med var du kan vända dig om du 

blir sjuk, har vi listat fyra olika typer av vårdmottagningar som du kan se här 

nedan. Kom ihåg att vi alltid finns här för dig oavsett om du fått en influensa eller 

om det är mer akut än så!” (Tripolitsiotis 2018:1).  

Bild 10. Första prototypens rubrik. 
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I den första meningen försöker jag ta fram en ”dramatisk”-sida genom att berätta 

om att överbeläggningen på akuten är allvarlig och även på så vis ta upp statistiken 

för att uppmärksamma läsare. Det ”personliga” i texten är den andra meningen där 

jag valt att skriva ”oss” som ett sätt att visa läsare organisationen/myndighetens 

version av problemet, men även genom att skapa samhörighet med läsare. Ämnet 

som är aktuellt i texten handlar om överbeläggningen, då det är något som varit ett 

problem under en längre tid och som tyvärr fortsätter att vara det.  

Tanken med inledningen är att intressera läsare genom att öka förståelse för 

problematiken med överbeläggningen. Eftersom inledningen förklarar för läsare 

vilka vårdmottagningar som kommer att beskrivas i informationen, vill jag därför 

visa dem väl, i detta fall att läsare vet var och hur de ska söka rätt typ av vård.  

Den andra delen i dispositionsmodellen är narratio. Narratio handlar om textens 

huvudsakliga syfte (Lindqvist 2016:242). Vidare berättar Lindqvist (ibid.) att 

Narratio finns i bakgrundsinformationen. Bakgrunden finns i min inledning och 

det är även där man kan koppla och förstå vad det huvudsakliga syftet med texten 

är.   

Efter utprovningen gav många intervjupersoner liknande svar och därför kunde jag 

komma fram till att de var överens om syftet med informationen. Det vill säga att 

människor ska veta var de ska söka vård eftersom akuten är överbelastad på grund 

av människor som inte behöver befinna sig där.  

Tredje delen kallas för partitio eller divisio. Divisio/partitio är den del i texten som 

förklarar för läsare vad som ska hända (Lindqvist 2016:245). I inledningen har jag 

en mening som lyder:  

”För att du ska kunna känna dig trygg och säker med var du kan vända dig om du 

blir sjuk, har vi listat fyra olika typer av vårdmottagningar som du kan se här 

nedan” (Tripolitsiotis 2018:1).  

Denna mening upplyser läsaren om vad informationsbladen kommer att ta upp. 

Likaså gäller den sista meningen i blad nummer 1: ”På nästa sida listar vi exempel 

på̊ allvarliga symtom och tillstånd som kräver akuthjälp!” (Tripolitsiotis 2018:1).  

Den sista och fjärde delen handlar om textens avslut, det vill säga 

recapitulatio/peroratio. Lindqvist (2016:248) föreslår att textens avslut kan 

innehålla en slags sammanfattning av vad som tagits upp samt att avslutningen kan 

vara personlig med inslag av känslor. Textens avslut ser ut såhär: 
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”Vi hoppas att du känner att du fått ny och nyttig information och att du har bättre 

koll på̊ var du ska vända dig nästa gång du behöver vård. Kom ihåg att de 

allvarliga tillstånden vi listat ovan enbart är exempel, det finns självklart fler 

situationer som gör att du är i behov av akutvård!  

Vi finns alltid här för dig” (Tripolitsiotis 2018:2).  

Med detta avslut har jag försökt att skriva en kort, men inte alltför ingående 

sammanfattning av det som tagits upp tidigare i informationsbladen. För att väva in 

känslor har jag valt att tillägga ”Vi finns alltid här för dig” för att skapa en känsla 

av trygghet och säkerhet mellan läsare och sjukvård.  

6.7 Ethos, pathos och logos 
Varje ord eller varje mening utgår från de tre retoriska greppen; ethos, pathos och 

logos (Lindqvist 2016:80). Min gestaltning har med hjälp av dessa retoriska grepp 

använts för att utforma trovärdiga fakta tillsammans med rimliga belägg och 

argumentationer och även tillämpat ord och meningar som väcker känslor. Nedan 

följer delar av gestaltningen som visar hur dessa retoriska grepp har använts. 

Under utprovningen talade jag om för testpersonerna att informationsbladen är 

skickade från en större myndighet/organisation. Syftet med detta var att förstärka 

ethos.  

Jag har tidigare beskrivit att ethos står för att något anses vara trovärdigt (Lindqvist 

2016:83), i detta fall informationsbladets innehåll i samband med 

myndigheten/organisationen som avsändare. 

 

 
Bild 12. Slutgestaltningens rubrik tillsammans med adress och logotyp.  

 

På bilden ovan kan man se rubriken i förhållande till myndighetens logotyp. 

Rubriken i koppling till logotypen ska stärka ethos. Rubriken väcker även känslor 

vilket förknippas främst med pathos. Pathos är som tidigare nämnt ett sätt att 

påverka sina mottagare (Hellspong 2004:195). 
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”Statistik visar att många människor åker till akuten trots att de inte behöver det. 

För oss innebär det konsekvenser eftersom människor som inte behöver 

akutvårdens hjälp gör att akuten blir överbelastad vilket gör att färre människor 

får den hjälp de behöver, det blir längre väntetider och både patienter och 

sjukvårdspersonal blir stressade” (Tripolitsiotis 2018:1).  

Meningarna ovan finns i informationsbladens inledning och är tänkt ska stärkas 

med hjälp av ethos, pathos och logos.  

Den första meningen i inledningen berättar om statistiken och orsak, vilket kan 

kopplas till både ethos och pathos. Skälet är inte att övertyga, utan mer att 

informera om vad man konstaterat och kommit fram till. Tanken är att stärka ethos 

eftersom meningen i samband med avsändaren kan ses som trovärdig fakta och 

något som läsare kan lita på. Tanken är också att påverka läsare genom att berätta 

att många människor åker till akuten fast de inte behöver det.  

Med meningen därefter försöker jag främst stärka logos, det vill säga belägg för 

statistiken som nämndes i första meningen. Det jag även försökt med 

”konsekvenserna” som jag nämner, är att tillämpa empiri. Det jag menar är att 

skriva om sådant som läsare kan känna igen sig i, det som människor kan ha 

erfarenhet av (Hellspong 2004:196). De flesta som varit på akutmottagningen kan 

ha varit med om att de fått vänta länge på att få den hjälp de behövt beroende på 

situation, och att de även kan ha upplevt miljön stressig.  

I inledningen efter meningarna jag skrev om ovan, finns dessa meningar:  

”Du kan i vissa fall behandla dig själv hemma eller vända dig till andra typer av 

vårdmottagningar som finns i Sverige så länge du inte behöver akutens hjälp 

naturligtvis. 

För att du ska kunna känna dig trygg och säker med var du kan vända dig om du 

blir sjuk, har vi listat fyra olika typer av vårdmottagningar som du kan se här 

nedan. Kom ihåg att vi alltid finns för dig här oavsett om du fått en influensa eller 

om det är mer akut än så!” (Tripolitsiotis 2018:1). 

Dessa stycken är ett sätt att påverka läsare genom att bekräfta att det i vissa fall går 

att behandla sig själv hemma och att det finns andra sätt att få hjälp på än akutens, 

men jag är noga med att nämna att akuten också är ett alternativ. Jag har skrivit 

detta för att läsare ska uppleva att sändaren är pålitlig och att de kan tro på det som 

står, ethos. Ord såsom ”oss”, ”du”, ”trygg”, ”säker”, ”vi finns alltid här för dig” et 

cetera är främst ett sätt att spegla pathos, tanken är att läsare ska uppleva att 

informationen riktar sig till dem och menar dem väl.  
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Underrubrikerna som förklarar vilka sätt det går att få vård är mitt sätt att ännu en 

gång stärka ethos och sedan korta beskrivningar som bland annat innehåller 

argumentationer om de olika vårdmottagningarna, logos. Som tidigare nämnt är 

Logos den argumenterande delen i exempelvis en text (Hellspong 2014:50). Det 

finns även stycken som kan väcka en del tankar och känslor, pathos. Se ett exempel 

nedan. 

 

          Bild 13. En av underrubrikerna samt en beskrivning på sida 1. 

Beskrivningen av vårdcentralen är exempel på logos där jag bland annat ställer en 

fråga till läsare, därefter följer ett svar på frågan och en bekräftelse på att halsfluss 

inte är en akutsjukdom. I detta sammanhang används också pathos som ett sätt att 

få människor att tänka till och fundera på om exempelvis någon av dem åkt till 

akuten för halsfluss eller något liknande.  

I det andra stycket stärker jag det faktum att vårdcentralen kan ge akuttider om 

människor upplever att de behöver hjälp snabbt, men som inte är allvarligt. Detta är 

ett exempel på ett argument, logos.  

På sida två i gestaltningen har jag tagit fram tecken på allvarliga tillstånd och 

symtom. Se bild på nästa sida.  
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.  

 

Exempel på ethos: ”En hjärtinfarkt beror på att kärlen som sitter runt hjärtat har 

täppts på grund av för lite syre” (Tripolitsiotis 2018). Sedan följer ett argument, 

logos: ”Det är mycket allvarligt och kan leda till döden om du inte får vård snabbt” 

(Tripolitsiotis 2018). Detta medför även pathos i texten då läsare kan bli påverkade 

av informationen, speciellt av ordet ”döden”.  

I sin helhet bygger gestaltningen på dessa tre retoriska grepp. Det finns delar av 

gestaltningen som stärker den ena, den andra eller den tredje, men trots det 

återfinns alla tillsammans. Man kan säga att jag främst fokuserat på ethos i 

inledningen tillsammans med underrubrikerna på sida 1 och 2. Logos i form av 

belägg, argument och beskrivningar samt pathos genom att tillägga ord som stärker 

bandet mellan avsändaren och läsarna. Tanken är dock att pathos ska spegla i hela 

texten, ett sätt att påverkas och ta del av informationen.  

Alla greppen samspelar och är ett sätt att bilda förtroende mellan läsare och 

sändare. Hellspong (2004:50) tillägger att sändarens absoluta uppgift är att utgå 

från ethos, logos och pathos för att på så vis göra intryck på läsarna. Gestaltningen 

är ett sätt att skapa tillit hos mottagarna, att de ska känna sig trygga med var de ska 

vända sig när de behöver vård. Jag vill med detta föra vården samman med sina 

patienter och uttrycka en känsla av förtroende, omhändertagenhet och trygghet till 

syfte att informera om att söka rätt typ av vård.  

 

 

Bild 14. En av underrubrikerna samt en beskrivning på sida 2 
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6. Slutsats och diskussion  
Undersökningen som gjordes av Higgins och Walker (2012:194–208) kom fram till 

att det gick att påverka människors uppfattning om hållbar utveckling, genom att 

ändra deras beteenden, tankar och känslor med hjälp av ethos, logos och pathos. De 

kunde dock inte veta om det var deltagares förhållande till företagen som 

påverkade resultatet eller till och med deras tidigare kunskaper och erfarenheter. I 

likhet med deras studie kan jag konstatera att man eventuellt kan både påverka och 

informera målgruppen om att söka vård på rätt nivå, genom att ta upp problemet 

kring överbeläggningen, de olika vårdmottagningar som finns och slutligen 

fokusera på akuta tillstånd som behöver akutvård. Problemet med min studie var 

dock att de åtta testpersonerna redan hade mycket kunskap sedan tidigare och var 

heller inte de unga vuxna som åkt till akuten i onödan. Det fanns däremot några av 

dem som fick med sig lite kunskap om de olika vårdmottagningarna som 

exempelvis jourmottagningen som de inte hade tänkt på tidigare.  

Under utprovningen fick jag berätta för testpersonerna att informationsbladen var 

skickade från en större myndighet eller organisation. Detta gjorde att de kände en 

större tillit och förtroende vilket påvisar ett starkt samband till ethos. Det som även 

gjorde att ethos stärktes i texten var sättet den var skriven på. De flesta 

uppmärksammade att tonen var allmän, proffsig och kändes som om den vore 

skriven av en auktoritet, till exempel en läkare. Detsamma gällde de olika allvarliga 

tillstånden där både ethos och logos tillämpades genom att förklara ett tillstånd och 

sedan bekräfta hur och varför det händer. Många reagerade på rubriken ”Kraftig 

huvudvärk vid ansträngning” eftersom det var något de vanligtvis inte hade 

kontaktat akuten för. Testpersonerna uppmärksammade även ord och meningar 

såsom ”finns alltid här för dig” och ”trygg och säker” et cetera vilket påvisar det 

retoriska greppet pathos. Det fanns även en testperson som kände sig upplyft och 

stärkt av informationen vilket också går att förknippa med pathos och ethos 

tillsammans.  

Trots att testpersonerna redan visste mycket om vården från början var det ändå 

många som konstaterade att informationsbladen gjorde nytta och kunde vara bra för 

dem som känner sig osäkra i sådana situationer.   

Som svar på min huvudfråga: ”Hur kan ett informationsmaterial utformat utifrån de 

tre retoriska greppen; ethos, pathos och logos, informera och påverka målgruppen 

om att söka vård på rätt nivå?” kan jag se att avsändaren spelar stor roll, det vill 

säga ethos. Ethos stärktes också tack vare informationsbladens utseende, språk och 

innehåll. Med det sagt bekräftade de flesta att innehållet var professionellt skriven, 

allmän och enkel att ta till sig. Tidigare i denna rapport nämnde jag att Hellspong 
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(2014:51) menade att man kan visa ett starkt ethos om texten är välgjord. En del av 

målgruppen ansåg också att språket var så pass välformulerat att de upplevde att 

informationsbladen var skrivna av en sjuksköterska, läkare eller dylikt vilket också 

visar ett starkt samband med ethos. Detta visar att jag kunde framföra en god 

karaktär trots att jag inte är läkare eller någon annan typ av auktoritet.  

Logos var användbar för att bekräfta att något är som det är. Till exempel hur olika 

symtom är kopplade till olika allvarliga tillstånd och vilken mottagning man ska 

kontakta beroende på situation. Det vill säga starkare argument för att målgruppen 

ska få ökad förståelse för hur och varför till exempel en hjärtinfarkt uppstår.  

Pathos uppmärksammades med hjälp av specifika ordval, den röda färgen på 

rubriken och rubrikens betydelse. Orden var sådana som en del av målgruppen 

uppfattade som om sändaren eller vården brydde sig om dem. Den röda färgen 

kopplade till vården, situationen och läget och i vissa fall till och med blod. Den 

första rubriken ”Behöver du verkligen åka till akuten?” tolkades för några av 

testpersonerna som attackerande och anklagande där en del av dem kände sig 

utpekade och skuldbelagda. Därför är rubriken istället ”När behöver du åka till 

akuten?” för att undvika sådana typer av känslor och tankar.  

I övrigt har jag kommit fram till att informationsbladen eventuellt kan både 

informera och påverka målgruppen i likhet med Walker och Higgings (2012:194–

208). Jag kan dock inte bekräfta att denna gestaltning kan påverka de unga vuxna 

som åker till akuten trots att de inte behöver det på samma sätt. Testpersonerna 

hade redan mycket kunskap sedan innan och bekräftade att de inte skulle åka in till 

akuten utan anledning. Men jag kan dock konstatera att de fick en del ny kunskap, 

som jag nämnde tidigare om exempelvis jourmottagningen, vilket kan betyda att de 

från och med nu vet om att det finns ytterligare ett sätt att få hjälp på. Även det 

akuta tillståndet ”kraftig huvudvärk vid ansträngning” som kan ha ökat deras 

förståelse för något som är så pass allvarligt och kräver akutbesök.  

Gestaltningen är som tidigare nämnt inte lösningen på att överbeläggningen på 

akutmottagningen minskar, men det är ett bra hjälpmedel som vägleder människor 

till rätt mottagning. Jag vill också intyga med att berätta att det krävs mycket mer 

än bara ett informationsblad. Människor behöver bli mer uppmärksammade om 

detta problem och det är inget som försvinner på en dag. Jag är medveten om att 

det finns andra faktorer som gör att akutmottagningen överbeläggs, men det har 

inte jag undersökt i detta arbete.  

Något som jag även behöver ta hänsyn till är att jag enbart testat detta på åtta 

personer och att det därför inte kan ses som en hel sanning, utan endast en 

https://www.facebook.com/
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indikation på att retoriska grepp eventuellt kan både påverka och informera 

målgruppen om rätt typ av vårdmottagning. Eftersom samtliga testpersoner 

förklarade att de inte skulle åka in till akuten utan anledning kan det också vara så 

att dessa personer inte var de som jag främst ville nå. Dock måste jag samtidigt ta 

hänsyn till en annan aspekt, nämligen att det personerna sa inte nödvändigtvis är 

sant då de kan vilja framstå som bättre och mer positiva samt visa att de inte bidrar 

till problemet. Om de faktiskt skulle åka till akuten eller inte är därför inget som 

jag kan veta säkert.  

Som en avslutning av denna slutsats kommer jag även att svara på min underfråga, 

nämligen: ”Hur kan visuella element göra att målgruppen uppmärksammar 

informationen?”. I enighet med Ware (2008) kan jag intyga om att element som 

avviker från resterande text kan vara enklare att uppfatta. Min rubrik ”När behöver 

du åka till akuten?” är röd, har större teckengrad och befinner sig längst upp på 

pappret vilket uppmärksammade målgruppen. De ansåg att den stack ut och drog 

till sig mest uppmärksamhet, vilket i sig betyder att den medförde en så kallad 

popout-effekt. Ware (2008:31) bekräftade att en popout enbart går att lägga märke 

till om den har uppenbara skillnader. Det jag dock behöver ta hänsyn till här är att 

min gestaltning enbart består av två vita papper med svart text och två stora röda 

rubriker. Om den däremot hade varit fokuserad på grafisk formgivning hade en 

popout-effekt kunnat vara svårare att uppnå.  
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Bilaga 2 – Informerat samtycke 
 

Skriftligt samtycke 

Hej! 

Jag, Tina Tripolitsiotis gör just nu mitt examensarbete i informationsdesign med inriktning 

textdesign. Syftet med denna utprovning är att ta reda på hur de tre retoriska greppen, delar 

av den retoriska dispositionsmodellen och popout-effekten kan påverka och informera dig 

om vårdens olika möjligheter. 

Intervjun och frågeformuläret kommer att användas som stöd för min slutgestaltning och 

kommer även att dokumenteras i en rapport. Rapporten kommer att publiceras på en 

offentlig databas vid namn DiVa, vilket innebär att den är tillgänglig för allmänheten. 

Intervjun och frågeformuläret är frivilligt och du kommer att vara anonym. Du får när 

som helst under utprovningen avbryta ditt deltagande om så önskas.  

 

   Jag godkänner att rapporten kommer att publiceras på databasen DiVa. 

 

   Jag godkänner att min intervju kommer att spelas in.  

 

  Jag har läst informationen ovan och godkänner min medverkan.   

 

_______________________________________       ________________ 

Underskrift                                                                  Datum 

 

Ett stort tack för din tid! 
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Bilaga 3 – Frågeformulär 

Frågeformulär                    Namn: __________ Ålder: _____ 

Här nedan kommer du att få sex stycken frågor där jag vill att du besvarar dem så ärligt 

som möjligt. Du behöver inga förkunskaper och du bedöms inte efter vad du kan. Syftet är 

att jag vill ta reda på hur mycket du vet om vården i Sverige innan du får ta del av min 

gestaltning. Frågor och påståenden behöver ringas in. OBS! Endast en inringning per 

fråga.  Lycka till! 

1. Jag måste kontakta akuten innan jag kommer dit. 

• Ja 

• Nej 

2. Vad klassas som ett tillstånd som kräver ett besök på akuten?  

• Influensa 

• Kraftig huvudvärk vid ansträngning 

• Bruten tå 

3. Familjeläkarmottagningen erbjuder akuttider. 

• Ja 

• Nej 

4. Det går fortare att få hjälp på akutmottagningen än hos familjeläkaren. 

• Ja 

• Nej 

5. Jourmottagningen är samma sak som akutmottagningen.  

• Ja 

• Nej 

6. Vart ska du vända dig om du har en långvarig hosta? 

• akuten 

• jourmottagningen 

• familjeläkaren/vårdcentral 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor 

1. Vad var det första du la märkte till i texten? Varför? Byta färg? 

2. Var det något specifikt i informationen som du fastnade för? Som du 

kanske inte visste om? 

3. Tycker du att informationen på något sätt anklagar dig som patient? Om ja, 

varför?  

4. Anser du att informationen gav dig någon nytta? Om ja, på vilket sätt? Om 

nej, varför inte? 

5. Har du tidigare förstått vad som klassas som ett akut tillstånd som kräver ett 

besök på akuten?  

6. Om du skulle få hem den här på posten från en större 

organisation/myndighet, vad skulle du tänka att informationen hade för 

syfte?  

7. Finns det någonting du tycker borde vara med som inte är med? Eller är det 

något som borde tas bort? 

8. På vilket sätt skulle du vilja ha informationen? På posten eller på internet? 

Motivera ditt svar. 

9. Vad är det viktigaste som du fick reda på av texten? 

10. Tycker du att texten känns pålitligt? Varför? Varför inte? 

11. Hur är tonen i texten?  

12. Övrigt om text? 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 – Slutgestaltning 
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