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Abstract 

Information regarding neonatal care unit and care routines vary between regions 

in Sweden and it is thus difficult to create standardized information. The 

purpose was to review neonatal care information before, during and after 

childbirth. Even though one in ten newborns in Sweden is admitted to a 

neonatal care unit those planning to give birth at Mälarsjukhuset in Eskilstuna 

receive no information regarding neonatal care prior to childbirth, except in 

cases where the child is deemed more likely to require neonatal care. The 

existing information available on the web from Region Sörmland is perceived 

as inadequate due to it being brief, containing faulty information and to some 

extent irrelevant from the perspective of the target group. 

The theory is based on human centered design and, text and image in 

collaboration. Based on the theory, sampled empirical data collected through 

qualitative interviews and a text analysis an information material has been 

created which is justified based on identified problems. Ignorance about 

neonatal care can affect the perceived security prior to delivery and during the 

stay at the neonatal department. This study has derived that the timing of the 

information and its design can affect both intelligibility and perceived security. 

Previous research shows that knowledge is related to the individuals perceived 

control and security on the topic of neonatal care. This resulted in a revised web 

information where text and image interact with an informative purpose. 

 

Keywords: intelligibility, information design, knowledge, readability, neonatal 

care, text design, security, medical and healthcare information.  
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Sammanfattning 

Neonatalvårdsinformationen är svår att nationellt standardisera då Sverige har 

regionala skillnader i både avdelningsinformationen och vårdrutinerna. Syftet 

med detta arbete var att undersöka neonatalvårdsinformationen i vårdkedjans 

olika steg: före, under och efter en förlossning. Personer som planerar att föda 

barn på Mälarsjukhuset i Eskilstuna tilldelas ingen information om 

neonatalvård innan förlossningen, om inte barnet löper stor risk att hamna på 

Neonatalavdelningen. Detta trots att ett av tio nyfödda barn i landet hamnar på 

en neonatalavdelning, vilket är fler än barnmorskorna förutsäger innan 

förlossningen. Det befintliga informationsmaterialet från Region Sörmland på 

webben upplevs bristfällig på grund av att den är kortfattad, inkorrekt och till 

viss del irrelevant för målgruppen. 

Teorin utgår från användarfokuserad design samt text och bild i samverkan. 

Tidigare forskning visar att kunskap inom området är relaterat till upplevd 

trygghet. Utifrån teorin och insamlad empiriska data via kvalitativa intervjuer 

och en textanalys har ett informationsmaterial skapats som motiveras utifrån 

identifierade behov och preferenser. Studien indikerar att okunskap inom 

området påverkar den upplevda tryggheten inför en förlossning och för 

personer vars barn behöver neonatalvård. Denna studie har lett fram till 

antagandet att tidpunkten för informationen samt text och bild i samverkan kan 

påverka målgruppens upplevda trygghet och innehållets begriplighet. Detta 

resulterade i en gestaltning i form av reviderad webbinformation med ett 

informativt syfte. 

Nyckelord: begriplighet, informationsdesign, kunskap, läsbarhet, neonatalvård, 

textdesign, trygghet, vårdinformation.  
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1.  Inledning  

Detta avsnitt redogör för arbetets bakgrund, problem, syfte och mål, 

frågeställning, avgränsningar och målgrupp samt begreppsförklaringar. 

1.1. Bakgrund 

Arbetsgivar- och intresseorganisationen SKL, Sveriges Kommuner och 

Landsting, har gjort kartläggningen Neonatalvården i fokus (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2018a) som visar att ett av tio barn som föds i 

Sverige behöver neonatalvård, vilket är runt 10 000 personer om året. 

Rapporten visar att ungefär en tredjedel av dessa är prematurer, det vill säga för 

tidigt födda (Sveriges Kommuner och Landsting 2018a:15–16). På 

neonatalavdelningar vårdas för tidigt födda och sjuka barn. Personal på 

Mälarsjukhusets neonatalavdelning i Eskilstuna vittnar om en generellt låg 

kunskap kring neonatalvård hos allmänheten och undersköterskan Hultberg 

(2019) förklarar att många de möter, både privat eller i arbetet, aldrig hört 

begreppet neonatal tidigare. Många vet då heller inte vilka möjligheter som 

finns på en neonatalavdelning och en vanlig missuppfattning är att situationen 

alltid är livshotande för barnet och att det enbart är prematurer som hamnar på 

avdelningen. Den låga kunskapen bidrar till en felaktig, om inte obefintlig, bild 

av ämnet (Hultberg 2019). 

SKL:s rapport Trygg hela vägen – Kartläggning av vården före, under och efter 

graviditet (Sveriges Kommuner och Landsting 2018b) bygger på intervjuer med 

föräldrar, vårdpersonal och verksamhets- och ledningsföreträdare. Vårdkedjan 

rymmer en mängd olika aktörer och verksamheter som skiljer sig inom eller 

mellan landstingen, både geografiskt och demografiskt, men också i arbetssätt 

och vårdorganisationen (Sveriges Kommuner och Landsting 2018b:9). Inom 

neonatalvård och tillhörande behandlingar finns regionala variationer, därför är 

det svårt att skapa gemensamma definitioner och standardiseringar (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2018a:34). SKL:s övergripande mål är att både 

blivande och nyblivna föräldrar ska känna sig trygga hela vägen i vårdkedjan: 

före, under och efter graviditet (Sveriges Kommuner och Landsting 2018a:3). 
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Bild 1 I dessa steg presenterar SKL vårdkedjan på ett förenklat vis i fyra huvudsakliga 

steg (Sveriges Kommuner och Landsting 2018a:10). 

 

SKL belyser även förbättringar ur ett patientperspektiv i vårdkedjan där 

information är en viktig del för delaktighet och upplevd trygghet, både för den 

som föder barn och eventuell partner. Det kan vara skrämmande att inte förstå 

vad eller varför något händer (Sveriges Kommuner och Landsting 2018b:59). 

Identifierade förbättringsområden är bland annat att information bör ges vid rätt 

tillfälle och att vårdens informationskanaler kan bli mer anpassade utifrån 

patienternas behov och preferenser. Involvering och bemötande av partners och 

närstående kan också förbättras gällande kunskap och rutiner. Informationen 

måste tillgängliggöras så att den når mottagarna och blir värdeskapande. 

Mottagarna ska både kunna ta del av samt förstå informationen (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2018b:9). Vårdinformation måste ge en realistisk 

bild av vad patienter kan förvänta sig och vara korrekt. Under graviditet 

upplever många att informationen är utformad med syftet att lugna och skydda, 

men att informationen bör kompletteras och inte enbart beskriva ett 

normalförlopp. Flera kvinnor anser information i förhand om möjliga 

komplikationer och hur de hanteras överlag vore bättre och mindre skrämmande 

för dem (Sveriges Kommuner och Landsting 2018b:61). 

Tidpunkten för informationen kan vara avgörande för att den ska nå fram till 

mottagaren. Om information ges för tidigt kan den glömmas eller tappas bort, 

om den ges för sent är den inte längre hjälpsam. Tiden direkt efter en 

förlossning kan vara förknippad med ett stort informationsbehov, men det kan 

då vara svårt att ta till sig en stor mängd information. I vissa fall kan 

informationen med fördel ges i förväg (Sveriges Kommuner och Landsting 

2018b:63). Vid intervjuer uppger både patienter och verksamhetsföreträdare att 

en stor del av vårdinformationen endast förmedlas via broschyrer eller muntligt. 

Detta trots att muntlig information lätt glöms eller missminns och broschyrer 

tenderar att tappas bort eller förbli olästa (Sveriges Kommuner och Landsting 

2018b:60–61). En återkommande kommentar i SKL:s kartläggning är att 

vårdsektorns information inte är tydlig för att den inte är samlad på ett ställe 

eller enkelt tillgänglig för alla. Informationen anses inte ha utvecklats i takt med 



 9 

informationssökningen och interaktionen på internet. Det kan vara svårt att nå 

fram i informationsflödet och konsekvensen blir många gånger att information 

inhämtas från källor som inte är faktagranskade och har felaktig eller svårtolkad 

information. Detta ställer ökade krav på vården att både komplettera och i vissa 

fall kvalitetssäkra patienternas egen informationsinhämtning. Särskilt anpassad 

informationsöverföring bör finnas då patienterna har skilda förutsättningar 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2018b:60–61). 

1.2. Problembeskrivning 

Barnmorskemottagningen i Region Sörmland informerar inte om 

Neonatalavdelningen före förlossningen om man inte är inskriven hos 

Specialistmödravården och barnet löper större risk att hamna på 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna efter förlossningen. 

Personal på Barnmorskemottagningen anser att det är en balansgång för att inte 

skrämma upp de som ska föda barn (Nilsson 2019). Personal på 

Neonatalavdelningen upplever att det är svårt att nå fram med såväl muntlig 

som skriftlig information under sjukhusvistelsen. Många uppger att de 

inskrivna befinner sig i en stressad och orolig situation där okunskap spär på 

otryggheten. En föreställning om att läget är livshotande för sitt egna barn är 

vanligt, fastän livshotande situationer är ovanliga i sammanhanget. Som resultat 

av detta får avdelningspersonalen besvara många frågor vilket kan vara 

tidskrävande, stundtals stressande och resulterar i att arbetsbelastningen ökar. 

Personalen får informera muntligt om information som finns i broschyrerna och 

får ofta ha en större roll i barnets omvårdnad trots att målet är att föräldrarna 

ska få sköta så stor del av vården som möjligt (Hultberg 2019). 

Avdelningens information på webben är begränsad. Sökningar på Google med 

fraser som ”för tidigt född Mälarsjukhuset” eller ”prematur Eskilstuna” ger inga 

träffar alls (testat den 21 mars 2019). Enligt rapporten Svenskarna och internet 

(2018) tar nio av tio internetanvändare del av information på nätet kring hälsa 

och medicin i största allmänhet. Den åldersgrupp som mest söker efter 

medicinsk information är åldersgruppen 26–45 år (Internetstiftelsen, 2018b:8–

9). Varje år har webbplatsen 1177.se över 90 miljoner besök, en siffra som 

stadig ökar med cirka tio procent årligen (Inera 2018). Svenskarna och internet 

(2018) har kartlagt de mest populära tekniska utrustningarna för befolkningen 

där mobiltelefonen dominerar den dagliga användningen (Internetstiftelsen 

2018a:8). Runt hela 97 procent av deltagarna i undersökningen uppger att de 

googlar varje dag och hälften av dessa gör det dagligen (Internetstiftelsen 

2018a:1–2). Den tidigare egna hemsidan för avdelningen är borttagen då nya 

riktlinjerna för hela Region Sörmland är att samla all information på 1177.se, 

en webbplats för hälso- och vårdinformation (Hultberg 2019). På avdelningens 

egna webbsida på 1177.se finns endast en kortfattad information, utöver 
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avdelningens kontaktinformation, som innehåller abstrakta ord, stavfel och 

faktafel då Mälarsjukhusets neonatalavdelning tar emot barn från vecka 28: 

”Neonatalavdelningen är en neonatal intesivvårdsavdelning med respiratorvård. Barn 

från V26 och sjuka spädbarn vårdas på avdelningen.Barn och ungdomskliniken har ett 

länsövergripande ansvar för vården av nyfödda barn” (1177 Vårdguiden 2018). 

Det råder oklarhet kring vem som ska uppdatera webbinformationen. Den kan 

inte vara nationellt standardiserad då det finns variationer i bland annat 

avdelningsinformationen, rutinerna och neonatalvårdsinsatserna. Det handlar 

till exempel om vilken vecka barnen kommer till olika regionernas 

neonatalavdelningar, vilken personal som finns anställd på avdelningen samt 

hur tillvägagångssätten för behandlingarna ser ut (Hultberg 2019). Det är 

problematiskt att informationen tidigt i vårdkedjan är begränsad och att 

personal under sjukhusvistelsen upplever att det är svårt att nå fram med 

information. 

1.3. Syfte & mål 

Syftet med arbetet är att undersöka processen kring informationsöverföringen i 

vårdkedjan rörande neonatalvård. Detta för att se vilken information som når 

målgruppen vid vilken tidpunkt. Detta undersöks genom insamling av 

empiriska data och teori för att få förståelse för när målgruppen torde vara som 

mest mottagliga för informationen samt vad som påverkar informationens 

begriplighet och målgruppens upplevda trygghet, både inför en förlossning 

samt vid en vistelse på en neonatalavdelning. För att kunna besvara 

forskningsfrågan och stödja en målgruppsanpassad gestaltning undersöks 

uppfattningen av neonatalvårdsinformation samt hur text och bild kan påverka 

informationsmaterial. För att uppnå detta undersöks målgruppens förkunskaper, 

preferenser och behov i kombination med teorier inom informationsdesign. 

1.4. Frågeställning 

På vilket sätt kan text och bild i samverkan påverka upplevd trygghet i samband 

med en förlossning? 

Underfråga: 

• Vid vilken tidpunkt bör informationen nå målgruppen? 

1.5. Avgränsningar och målgrupp 

Arbetet fokuserar på informationsöverföring kring neonatalvård och de 

empiriska undersökningarna är avgränsade till Neonatalavdelningen på 
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Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hultberg (2019) förklarar att de som kommer till 

Neonatalavdelningen har obefintlig eller låg kunskap inom ämnet. Majoriteten 

är boende i Sörmlandsregionen men om ett sjukhus är fullbelagt transporteras 

patienter vidare till andra sjukhus. Målgruppens demografiska profiler varierar 

och det kan vara såväl föräldrar till det nyfödda barnet eller andra närstående 

som ska medverka vid förlossningen. Till Mälarsjukhusets neonatalavdelning 

kommer bebisar födda i vecka 28 eller senare (Hultberg 2019). Enligt SKL har 

patientgruppen, personer som föder barn i Sverige, skilda behov, förutsättningar 

och preferenser. Till skillnad från många andra som besöker hälso- och 

sjukvården anses dock övervägande del av gruppen vara relativt unga och friska 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2018b:23–24). Statistik visar att födande 

kvinnor i Sverige blir allt äldre och medelåldern, som ökat succesivt under 

några år, är för en förstföderska drygt 29 år. Detta skiljer sig mellan regionerna 

i landet. Under 2016 var 28 procent i Graviditetsregistret födda i ett 

utomeuropeiskt land medan siffran i Sörmland var lite högre, runt 30 procent 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2018b:25–26). I studien undersöks 

befintlig information i olika medier och målgruppens preferenser gällande 

medieval. Webbinformationen har allmänheten tillträde till vilket bidrar till fler 

intressenter för informationen, däribland exempelvis närstående till de som 

behöver neonatalvård och personal på andra avdelningar samt kollegor i landet. 

1.6. Begreppsförklaringar 

1.6.1. Kontext 

Ett sammanhang, där språket kan vara ett redskap, kopplat till olika mål och 

verksamheter (Lagerholm 2008:43). 

1.6.2. Läsbarhet 

Läsbarhet är läsarens möjlighet att uppfatta och begripa budskap i bild och text 

(Rikstermbanken 2017). 

1.6.3. Neonatalvård 

Vård av nyfödda spädbarn (Svenska Akademins ordböcker, 2015a). 

1.6.4. Prematur 

Benämning av barn som är för tidigt fött (Svenska Akademins ordböcker, 

2015b).  
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2.  Metoder 

Detta avsnitt redogör för metoderna som använts för att besvara 

forskningsfrågan och stödja gestaltningen. Avsnittet berör även etiska aspekter. 

2.1. Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer kan ge viktig information i början av processen, exempelvis kring 

hur användare beter sig, vad de stör sig på eller vad som driver dem (Wikberg 

Nilsson, Ericson & Törlind 2015:83). Kvalitativa data samlades via intervjuer 

för att få en mer detaljerad bild från informanter som är relevanta för studien. 

Syftet är att undersöka behov, attityder, preferenser samt vilket innehåll de 

upplever viktigt och läsvärt. Denscombe (2016) förklarar att en 

semistrukturerad intervju har frågor skapade i förhand med öppna svar så att 

den intervjuade mer detaljerat kan beskriva och utveckla sina tankar och åsikter 

(Denscombe 2016:266). Intervjuer ansikte mot ansikte skapar en direkt kontakt 

mellan forskare och enskilda informanter. Det kan både engagera deltagarna 

och skapa ett förtroende (Denscombe 2016:30–32). För samtliga intervjuer 

används semistrukturerade intervjuer för att styra innehållet kring relevanta 

frågor till frågeställningen men samtidigt ge informanterna utrymme att svara 

öppet och ingående. Frågorna som var förberedda i förhand testades på en 

studentkollega för att få insikt i uppfattningen och upplevelsen av frågorna. Vid 

de fysiska mötena eftersträvades en personlig kontakt och möjlighet att ställa 

följdfrågor i realtid vilket inte är möjligt vid mejlkorrespondens, men utifrån 

informanternas preferenser skickades frågorna via mejl i tre fall. Denscombe 

(2016) skriver om indirekt kontakt, vilket blir mer opersonligt och skapar en 

avlägsen kontakt men tillvägagångssättet kan uppmuntra till ärliga svar 

(Denscombe 2016:31). 

Detta för att få en tydligare bild av processen: före, under och efter vistelsen på 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Deltagare som intervjuats 

är därför två informanter som genomgått processen samt sakkunnig personal 

från Barnmorskemottagningen och Neonatalavdelningen vilka ingår i olika 

skeden av processen och möter målgruppen och har kunskap i ämnet samt en 

webbdesigner. Personalen på Mälarsjukhuset har även insikt i vilket befintligt 

informationsmaterial som finns i dag och kan ha uppmärksammat implicita 

behov hos mottagarna. Under rubriken Resultat finns svaren sammanställda och 

sammanfattade. 
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2.1.1. Intervju med undersköterska 

Detta var en intervju ansikte mot ansikte med undersköterskan Natalie Hultberg 

som arbetar på Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna sedan två 

år tillbaka och är medlem i avdelningens nystartade kommunikationsgrupp som 

diskuterar avdelningsinformation. Därav är informanten relevant för arbetet och 

rekommenderades även av ena avdelningschefen som ansåg att Hultberg (2019) 

var lämplig att intervjua utifrån studiens syfte. Kommunikationsgruppen består 

av personer från avdelningen med specialistkompetenser inom olika områden. 

Att intervjua personer som möter målgruppen är relevant för att exempelvis 

uppmärksamma eventuella implicita behov. Informanten förmedlade och 

förklarade vilket befintligt informationsmaterial som finns samt vad 

personalgruppen önskar i informationsväg. Informanten gav en tydligare bild av 

processen i helhet. Intervjuguiden finns i sin helhet i Bilaga 2. 

2.1.2. Intervju med barnmorska 

Katarina Nilsson är vårdenhetschef och barnmorska på Barnmorskeavdelningen 

på Mälarsjukhuset. Nilsson (2019) intervjuades via mejl med syfte att få en 

tydligare bild av processen, främst tidigt i vårdkedjan. Bedömningen i urvalet är 

att informanten är relevant på grund av att informanten möter personer som 

planeras föda barn på Mälarsjukhuset och har kunskap inom ämnet. 

Informanten kunde ge en större insikt i vad som är genomförbart från deras sida 

i informationsväg i förhand samt förmedla om målgruppen uttryckt önskemål 

till barnmorskorna. Intervjuguiden finns i sin helhet i Bilaga 4. 

2.1.3. Intervju med fader (Informant 1) 

Man, 29 år, ett barn, bosatt i Eskilstuna med svenska som modersmål. 

Detta var en intervju ansikte mot ansikte. Den här undersökningen är 

användarcentrerad och gestaltningen ska utformas med användaren i fokus. 

Informanten har vistats på Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset med sitt 

barn under mars 2018. Barnet är informantens första och räknades inte som 

prematur utan fullgången, det vill säga född i vecka 37. Familjen fick också åka 

vidare till ett annat sjukhus med specialkompetens. Informanten valdes utifrån 

erfarenheten av processen ur en faders perspektiv: före, under och efter 

vistelsen. Detta för att få en uppfattning om hur informationsmaterial 

förmedlas, upplevs och uppfattas. Detta för att få en tydligare bild av processen, 

behov och preferenser. Informanten fick explicit svara på öppna frågor och 

berätta om sina erfarenheter. Intervjuguiden finns i sin helhet i Bilaga 3. 

2.1.4. Intervju med moder (Informant 2) 

Kvinna, 24 år, ett barn, bosatt i Flen med svenska som modersmål. 
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Detta var en mejlintervju med en informant som har vistats på 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna med sitt första barn som 

föddes för tidigt i oktober 2017. Informanten valdes utifrån erfarenheten av 

processen ur en moders perspektiv: före, under och efter vistelsen. Detta för att 

få en uppfattning om upplevelsen och informationsöverföringen. Informanten 

fick explicit svara på öppna frågor och berätta om sina erfarenheter utifrån sina 

erfarenheter från vistelsen på Neonatalavdelningen som nyförlöst mamma utan 

förkunskap om neonatalvård eller avdelningen sedan tidigare. Intervjuguiden 

finns i sin helhet i Bilaga 3. 

2.1.5. Intervju med expert inom webbdesign 

Henrik Roos involveras i arbetet för expertråd. Roos (2019) har en 

kandidatexamen i Mediedesign vid Luleås tekniska universitet och arbetar som 

Art director sedan åtta år tillbaka. Expertens råd är relevanta för arbetet utifrån 

expertens yrkesroll inom området webbdesign. Dagligen arbetar informanten 

användarfokuserat i praktiken med bland annat användarupplevelser och 

användargränssnitt och fick frågan via mejl kring vad som är viktigt att tänka på 

vid utformning av informationsmaterial på webben samt om det finns något 

speciellt att tänka på vid information om en fysisk plats. 

2.1.6. Metodkritik 

Data från kvalitativa intervjuer är i form av ord eller visuella bilder 

(Denscombe 2016:383). Fynden baseras på belägg från den verkliga världen 

och tillåter flera förklaringar. Det bygger på ett litet antal enheter och analysen 

kan ta längre tid. Objektiviteten kan vara en negativ aspekt vid kvalitativa data 

på grund av forskarens egna identitet, bakgrund och vad forskaren tror spelar en 

roll i uppkomst och analys av data (Denscombe 2016:416). Det ansågs i detta 

fall för tidskrävande att transkribera de muntliga intervjuerna. Intervjuerna finns 

sammanställda och sammanfattade under rubriken Resultat. 

Informanterna svarade och berättade explicit utifrån sina egna erfarenheter. Det 

fanns restriktioner i metodvalen, exempelvis var observationer inte aktuella på 

grund av sekretess i sjukhusmiljön. Det hade eventuellt kunnat ge en annan 

inblick och bekräftat eller motsagt de explicita uttalandena. Resultaten kan 

heller inte ses som en statistisk sanning. Bedömningen är ändå att svaren i 

kombination med övrig empiri och även teori bidrar till en tydligare bild av 

bakgrunden, problem och behov. Detta var ett sätt att ta del av attityder hos 

användarna. Svaren ger en indikation på hur det skulle kunna vara. Urvalet av 

informanter är baserat på bland annat tid och resurser där jag som forskare var 

med och bestämde i urvalsprocessen och studien involverar nyckelinformanter 

som anses relevanta. En risk är då dock att informanterna kan ha haft en 

tidigare visualiserad bild av lösningen på problemet som kan ha påverkat 
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svaren. Denscombe (2016) menar att det också kan finnas en känsla av att 

behaga intervjuare vilket kan påverka resultatet (Denscombe 2016:278). De 

muntliga intervjuerna spelade in ljud via mobiltelefon. 

2.2. Textanalys 

Befintlig vårdinformation från Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i 

Eskilstuna undersöks. Textanalysen utgår från välkomstbroschyren som delas ut 

vid inskrivning på avdelningen. Detta för att få en insikt i sändarens uttryck i 

genren. Analysen utgår från boken Metoder för brukstextanalys av Hellspong 

(2001). En läsbarhetsanalys gjordes för att få en tydligare bild av den språkliga 

kontexten och av delar som påverkar begripligheten i vårdinformationen. 

Hellspong (2001) förklarar att läsbarhetsanalyser utreder hur tillgänglig texten 

är för läsaren, vilka krav som ställs och undersöker läsarens motivation och 

förkunskaper. Det ger även en bild av hur materialet upplevs att visuellt avläsa 

(Hellspong 2001:86). 

2.2.1. Metodkritik 

Materialet som analyseras är endast en broschyr av totalt fyra som inlagda på 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset får vid inskrivning. Tre är skapade av 

personalen och en handlar om RS-virus och är skapad av biopharmaföretaget 

AbbVie. Den broschyr som analyserats ansågs bäst lämpad för studien då 

informationen är generell kring avdelningen och berör vissa specifika 

vårdinsatser som är vanligt förekommande under vistelsen på 

Neonatalavdelningen. Enligt Hellspong (2001) kan analytikerns uppfattning om 

läsaren påverka resultatet (Hellspong 2001:85–86). 

2.3. Utprovning 

2.3.1. Kvalitativa intervjuer 
Martin & Hanington (2012) skriver att intervjuer är en undersökningsmetod 

som ger en direkt kontakt med deltagarna där man inhämtar erfarenhet, attityd, 

uppfattning och åsikter från en primär källa. Författarna anser att intervjuerna är 

mest lämpade att göra enskilda (Martin & Hanington 2012:102–103). För att 

undersöka upplevelsen av ett reviderat informationsmaterial genomfördes två 

utprovningar med informanter från målgruppen vilka kunde ge en indikation 

kring hur väl målgruppsanpassat materialet är. Informanterna är personer som i 

år planerar att föda barn på Mälarsjukhuset och har obefintlig eller låg kunskap 

om neonatalvård. De tycker till om såväl form som innehåll. Detta för att se om 

det finns något som till exempel bör förtydligas ytterligare i 
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informationsmaterialet. Vid utprovningarna fanns förutbestämda frågor att 

diskutera utifrån men samtalen var öppna för att till viss del styras av 

informanten. Två fysiska möten gav möjlighet att ställa följdfrågor och 

mötesplatserna valdes utifrån deltagarnas preferenser med syfte att skapa en så 

avslappnad situation som möjligt. Intervjuguiden finns som helhet i Bilaga 5. 

2.3.2. Prototyp 

Vid utprovning kan det vara effektivt att utgå ifrån en artefakt. Prototyper kan 

användas i olika stadier av en artefakt för att testa idéer inom design med 

användare. Det blir en form av kreativ översättning av forskningen som 

presenteras. Om prototypen är high-fidelity är den nära slutdesignens utseende. 

Detta är ett sätt att testa och få återkoppling från användare baserat på estetik, 

interaktion, form och användbarhet (Martin & Hanington 2012:138). En 

prototyp testas med informanter från målgruppen för att se om ny kunskap 

framkommer kring attityder och begriplighet kopplade till 

informationsmaterialet. 

2.3.3. Metodkritik 

Informanterna får tycka till om en prototyp utifrån sina egna åsikter och 

preferenser. Ett begränsat antal informanter ur den primära målgruppen fanns 

att tillgå under arbetets gång. Två mödrar deltar vilka gavs möjlighet att ge 

utförligare förklaringar kring åsikterna. En kritisk aspekt i detta fall är att de 

tekniska funktionerna i informationsmaterialet inte är fungerande utan främst 

undersöktes uppfattningar och attityder kopplade till prototypen. Det gav en 

indikation på hur målgruppen kan uppleva detta även om det inte är en statistisk 

sanning. Om fler informanter deltog i utprovningen kunde resultatet varit 

annorlunda, likväl ifall det till exempel funnits större variation i de 

demografiska profilerna. Vid korrigeringar av en prototyp bör slutresultatet 

testas igen med informanter från målgruppen för att se hur väl ändringen och 

helheten upplevs. 

2.4. Etiska aspekter 

Det finns flera etiska aspekter att ha i beräkning under detta arbete, till exempel 

på grund av att undersökningen använder intervjuer som metod och involverar 

andra människor. Denscombe (2016) skriver om forskningsetik och fyra 

huvudprinciper: det är frivilligt att deltaga, deltagarens intressen ska skyddas, 

forskaren bör undvika falska löften och undersökningen ska utföras med 

vetenskaplig integritet och nationella lagstiftningar ska efterföljas (Denscombe 

2016:428). Vidare rekommenderar författaren ett skriftligt samtycke samt att 

vara öppen med syftet för undersökningen och vad som önskas av deltagarna 

(Denscombe 2016:430–432). Samtliga informanter fick en blankett för 
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samtycke att läsa och skriva under före medverkan. Samtyckesblanketten finns i 

sin helhet Bilaga 1. Informanterna samtyckte bland annat till ljudinspelning och 

jag förmedlade att de när som helst fick avbryta och att deltagandet är frivilligt. 

Jag var även tydlig med studiens syfte. I förhand diskuterade vi att total 

anonymitet inte kan garanteras i arbetet. De som namnges i arbetet har gett 

särskilt godkännande till detta. De sakkunniga involverade skulle kunna 

identifieras i och med sin yrkesroll och utifrån sina svar, därför publicerades 

även namnen. 
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3.  Teori 

Detta avsnitt redogör för teoridelen som berör användarfokuserad design samt 

text och bild i samverkan i informationsmaterial, med syfte att kunna besvara 

forskningsfrågan och ge stöd åt gestaltningen. 

3.1. Användarfokuserad design 

Specifika förutsättningar skapas vid varje typ av kommunikation utifrån 

tidpunkt och plats vilket genererar olika språkliga uttryck. Det beror på den 

enskilda situationens omständigheter. Kommunikation utgår från sändarens 

villkor men mottagaren får inte glömmas bort i den aktuella situationen 

(Lagerholm 2008:58). Mottagarens förkunskaper, intresse, motivation och 

attityder mot sändaren påverkar begripligheten (Lagerholm 2008:228–229). 

Vad som skapar intresse och motivation hos mottagaren för det aktuella ämnet 

är både individuellt och skapat av en kultur (Lagerholm 2008:212–213). 

Norman (2002) skriver om Human Centered Design, ett begrepp inom 

designteori, som startar med en god förståelse för människor som möter design 

samt deras behov. Denna förståelse genereras via människorna själva och 

observation då de inte alltid själva vet vad de behöver eller är medvetna om 

problem. Informationsgestaltningar skapas utifrån människor och deras olika 

förutsättningar, behov och beteenden. Syftet är att underlätta för människor. Det 

är då viktigt att identifiera problem för att få en förståelse för dem och kunna 

göra något åt det (Norman 2002:8–9). 

3.1.1. Läsvärde, läsbarhet, läslighet 

Pettersson (2012) menar att informationsdesigns mål är klarhet i 

kommunikation och för att uppnå det behöver budskapet vara tydligt. Det 

behöver också överföras samt kunna tolkas och begripas korrekt av den avsedda 

mottagaren (Pettersson 2012:30). Det är viktigt att informationsmaterial har ett 

högt läsvärde, god läslighet och läsbarhet för att mottagaren ska ta kunna till sig 

budskapet (Pettersson 2012:40). I såväl verbalt som visuellt språk är tidigare 

erfarenhet och kontext viktigt för att uppfatta innehållet. För ett högt läsvärde i 

text rekommenderar författaren att innehållet är relevant för mottagaren och till 

exempel bilder visar intressant innehåll och undviker störande textjargong 

(Pettersson 2012:152–153). 

Läsbarhet handlar om textens yttre drag, dess språkliga faktorer och innehållet i 

texten (Wengelin 2015:3). Hur funktionell texten är för sitt syfte påverkas 

utifrån läsaren, till exempel dennes intresse, läsvana och kunskap om ämnet. 
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Texters svårighetsgrad bör anpassas efter målgruppen för att vara begripliga 

(Hellspong 2001:85) och mottagarens förkunskaper får inte överskattas. 

Läsbarhet och begriplighet hänger ihop och påverkas i mångt och mycket av 

delar kopplade till psykologi och kulturella frågor (Lagerholm 2008:211–212). 

För läsbarhet i text är det viktigt att innehållet upplevs sammanhängande. Detta 

genom att skriva enkelt, till exempel genom att utesluta onödiga detaljer och 

stavfel, samt att använda termer och begrepp korrekt (Pettersson 2012:103). 

Textens svårighetsgrad påverkas dock inte bara av läsbarheten utan även av 

läsligheten, vilket handlar om hur överskådlig texten är i dess grafiska 

utformning (Hellspong 2001:85). I grafiska meddelanden bidrar då yttre 

faktorer, till exempel texter och bilder kopplat till delar som kontraster och 

hierarki. Vid god läslighet är materialet lätt att läsa för mottagaren som både ser 

och kan urskilja meddelandets delar (Pettersson 2012:69–70). Det grafiska kan 

störa den visuella upplevelsen oavsett om innehållet och språket är bra, därav 

bör exempelvis lämplig styckeslängd med luft som skiljer styckena åt väljas 

samt ett teckensnitt som är lätt att urskilja. Detta i en läslig teckengrad med 

radavståndet anpassat efter detta (Lagerholm 2008:227). 

3.1.2. Språklig kontext 

Språket formas i olika sammanhang, utifrån givna situationer, och kan ses som 

ett redskap för olika verksamheter och deras mål (Lagerholm 2008:43). Viktiga 

faktorer är när och var språket brukas för det skapar olika förutsättningar. 

Ämnet påverkar stilen och en genre kan ses som en kontextuell omständighet, 

kopplad till en verksamhets sätt att kommunicera (Lagerholm 2008:54–58). Det 

finns vissa språkliga koder som skiljer sig från allmänhetens i vissa grupper och 

inom vissa ämnen, exempelvis facktermer men även övriga stilen med dess 

jargong. Det kan i vissa fall vara svårt att undvika fackorden, men det är viktigt 

att förklara dessa och ge stöd till läsarens förståelse annars finns risken att 

mottagaren stöts bort från informationen. Ibland går synonymer att använda 

som är mer konkreta och på så vis enklare att begripa (Lagerholm, 2008:217–

218). 

Texter har olika grundfunktioner. De kan till exempel vara informerande. De 

informerande texterna informerar om något som det är, varit eller borde varit. 

Ämnet, innehållet och omständigheterna är centrala. Språkligt är texter med 

informativ funktion mer eller mindre formella och ofta skrivna med verb i 

presens, påståendemeningar samt saknar värderande uttryck (Melin 2011:100). 

Språklag 2009:600 11 § säger att ”Språket i offentlig verksamhet ska vara 

vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600). Wengelin (2015) undersöker 

utifrån forskning om språkbearbetning och läsbarhet vilken evidens 

klarspråkråden har som utformats, avsedda för svenska myndigheter för att 

skriva just vårdat, enkelt och begripligt. Två stycken råd som verkar ha högre 
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giltighet än övriga: att skriva för mottagaren med vanliga ord samt att undvika 

alltför svåra meningar med bisatsinskott (Wengelin 2015:1). Det är dock inte 

alltid tydligt vilka ord läsare uppfattar som svåra. Om ordet upplevs bekant eller 

vanligt skiljer sig till exempel mellan olika åldersgrupper. Studier visar att det 

är enklare att förstå konkreta ord, men till exempel känsloord som sorg och 

glädje kan vara abstrakta. En del anser att ju svårare det är att skapa en mental 

bild av ett ord, desto mer abstrakt är det (Wengelin 2015:7). Konkretion i 

informationsmaterial kan underlätta läsarens förståelse på grund av igenkänning 

(Lagerholm 2008:216). Jones m.fl. (2012) har gjort undersökningar kring 

klarspråksriktlinjer internationellt, så kallat plain language, och effekter för 

läsarnas förståelse och uppfattning (Jones m.fl. 2012:332). Undersökningen 

visar att informationsmaterial bör hjälpa läsare genom att presentera det som är 

relevant. En alltför stor informationsmängd kan vara överväldigande (Jones 

m.fl. 2012:359). Undersökningen påvisar också en positiv inverkan vid 

tillfällen som informanterna kunde identifiera en tydlig sändare (Jones m.fl. 

2012:358) och att akronymer och teknisk jargong kan påverka texten och dess 

begriplighet (Jones m.fl. 2012:360). 

Disposition handlar om hur innehållet i delarna presenteras, vilket påverkar 

både textens funktion och läsaren. Om detta inte är genomtänkt kan texten bli 

svår att förstå, oavsett språkbruket i övrigt. Den tematiska dispositionen är 

vanligt förekommande och delar in huvudtemats innehåll i fler teman som var 

för sig behandlas, på ett begripligt sätt, samt visar hur delarna förhåller sig till 

varandra (Lagerholm 2008:145–146). Hellspong (2001) benämner det primära 

temat som makrotema och de mindre delämnena som mikroteman (Hellspong 

2001:35). Rubrikerna bör identifiera ämnena i informationsmaterialet 

(Pettersson 2012:141–142). Det kan vara ett pedagogiskt inslag att ställa en 

fråga i rubriken som sedan besvaras i texten (Lagerholm 2008:344). 

3.1.3. Tidigare forskning om neonatalvårdsinformation 

Tidigare forskning kring fäders uppfattning av svensk neonatalvårdsinformation 

visar att känslan av okontrollerbarhet och kämpandet för att återfå kontroll är 

vanligt förekommande på neonatalvårdsavdelningarna. Vid tillfällen då 

informationen upplevs omfattande och tillräcklig ökar kunskapen och på så vis 

skapas en känsla av kontroll. Det är viktigt för att kunna vara delaktig i barnets 

vård (Ignell Modé m.fl. 2014:131). En medicinsk jargong kan upplevas som ett 

hinder för deras involvering och medicinska termer krävde förklaringar efteråt 

(Ignell Modé m.fl. 2014:134). Delaktigheten i vården av nyfödda på 

neonatalavdelningar har gått ifrån att huvudsakligen skötas av sjuksköterskor 

till att involvera föräldrar, som ses som partners i vården av spädbarn. På plats 

får föräldrarna information om neonatalvård, behandlingar och möjliga 

utgångar. Informanter har uttryckt att denna information bör vara enkel och 

korrekt, ändock omfattande och exempelvis involvera risker och information 
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kring hur livshotande situationen är. Personalens tidsbrist och arbetsbelastning 

har en negativ konsekvens rörande information utifrån undersökningen (Ignell 

Modé m.fl. 2014:131–132). Under vistelser på neonatalavdelningar är 

informationsmängden stor vilket kan vara en bidragande faktor till förvirring. 

Det kan också vara svårt att bestämma vilken information som är relevant för 

en själv, trots att behovet av information är stort, då kunskapen om 

neonatalvård generellt är låg. En fader uttryckte att det var viktigt att vara 

medveten om de förväntningar som personalen hade på honom under 

sjukhusvistelsen (Ignell Modé m.fl. 2014:133). Ökad kunskap bidrar enligt 

undersökningen till upplevt välmående, säkerhet och minskade stressnivåer 

men informationsbehoven är individuella (Ignell Modé m.fl. 2014:134). 

Forskningen visar att det vore idealt att få neonatalvårdsinformation som 

förebyggande åtgärd före förlossningen och att fäder då skulle kunna fokusera 

på förlossningen och känna sig mer självsäkra vid barnets ankomst vilket i sin 

tur kan bidra till att de knyter an till sitt spädbarn efter förlossningen på ett 

psykiskt och socialt plan (Ignell Modé m.fl. 2014:133–134). Tidig information 

anses speciellt viktig även under sjukhusvistelsen, men den första 

informationen på plats på neonatalavdelningarna blev knappt ihågkommen 

uppger informanterna. Flera fäder menar att de hade svårt att vara fokuserade 

och lyssna och en fader förklarar att han missade all information på grund av att 

han var i ett chockartat tillstånd. En förmedlade också att han föredrog att få 

information tillsammans med sin partner för att kunna diskutera innehållet 

efteråt (Ignell Modé m.fl. 2014:134). Några berättar att de försökte söka 

information om neonatalvård på internet men informationen upplevdes svår att 

hitta och förstå, eller var irrelevant i just deras fall. Ett besök på avdelningen 

före förlossningen menar informanter gav en realistisk bild av vad de kunde 

förvänta sig vilket ledda till minskad oro hos dessa fäder. Både muntlig och 

skriftlig information på plats upplevdes värdefull och det är praktiskt att kunna 

läsa informationsmaterial i lugn och ro i efterhand. Om informationsmaterialet 

inte är uppdaterat eller förmedlar samma information som personalen har det en 

negativ inverkan enligt undersökningen (Ignell Modé m.fl. 2014:133–134).  

3.2. Bild och text i samverkan 

Holsanova (2010) menar att enbart språkliga beskrivningar inte alltid räcker till 

utan behöver bilder. Om mottagaren kopplar ihop bilden med texten kan det 

som står förstärkas eller så kan det bidra med ny kunskap. Bild och text i 

samverkan rekommenderas vid utformning av informationsmaterial då det kan 

bidra till en djupare förståelse hos mottagaren och ge tydligare bild av 

budskapet (Holsanova 2010:52–54). Bilder har direkt perceptuell verkan. Bilder 

konkretiserar, påvisar spatiala relationer och kan avlasta läsaren i avläsningen. 

Om text och bild placeras fysiskt när varandra kan de vara enklare att förstå 
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(Holsanova 2010: 139–141). Vidare skriver författaren om representationell 

funktion för bilder. Dessa bilder föreställer objekt med ett direkt förhållande till 

texten samt budskapets innehåll och gör innehållet mer konkret och tillgängligt 

(Holsanova 2010:67–69). Undersökningar visar att bilder som kompletterar 

texten har en positiv inverkan på information när de upplevs meningsfulla 

utifrån syftet och inte enbart är dekorativa (Jones m.fl. 2012:363). Eriksson 

(2017) skriver att bilden inte enbart bör betraktas som ett komplement, i varken 

delar eller helhet, utan är ett självständigt medium vilket således kan förmedla 

lika mycket kunskap som text (Eriksson 2017:46). 

För att uppmärksamma mottagare kan bilder på människor användas, speciellt 

porträtt (Pettersson 2012:142). Forskning kring bilder på människor i 

webbdesign visar att bilder av människor uppmärksammades och ingav en 

känsla av social närvaro. Det upplevdes tilltalande och gav ett varmt och 

trovärdigt intryck hos informanterna (Cyr m.fl. 2009:554). Människor i bild ger 

mycket information till mottagaren och skapar mening i strategiska 

sammansättningar av visuella presentationer (Cyr m.fl. 2009:555). Bilder 

skapar dock olika personliga associationer för mottagare (Pettersson 2012:142). 

Bildtexter bör understödja huvudbudskapets syfte och vara samstämmigt 

innehållsmässigt (Holsanova 2010:53–54). 

3.2.1. Visuell hierarki 

Melin (2011) menar att läsare är skannare som styrs av visuella signaler såsom 

rubriker, bilder och färger (Melin 2011:39). Både rubriker och bilder kan locka 

mottagare att påbörja läsning (Pettersson 2012:141–142). Ledtrådsstrukturerna 

signalerar hur materialet är organiserat och på så vis kan mottagaren ta till sig 

mer av budskapet. Exempel på ledtrådsstrukturer är rubriker och bildtexter som 

skiljer sig i teckenvariant från brödtexten. Detta indikerar möjliga läsvägar för 

mottagaren som således kan avgöra vad som är viktigt och intressant. 

Organisation av material är både grafiskt och retoriskt (Holsanova 2010:91) och 

utifrån sin empiriska forskning rekommenderar Holsanova (2010) att skapa 

läsvägledning och att följa genrekonventioner. En övergripande struktur är 

viktig. Olika delar bör belysas samt relationen mellan dessa (Holsanova 

2010:139–141). 

Genom att gruppera innehållet upplevs materialet mer koherent och läsaren kan 

på så vis lägga ihop de olika bitarna. Både närhet och distans via tomma ytor 

skapar grupperingar i formgivning. Om läsaren ser uppbyggnaden är chansen 

större att de läser vidare (Schriver 2013:391–392). Kontrast är grundläggande 

för mänsklig perception och attraherar ögat. Om kontrasten har ett syfte kan den 

skapa visuella hierarkier som hjälper läsare att se relation mellan delarna. Det 

skapas exempelvis via bilder som integreras och bilder i relation till text. När 

ögat ser kontraster skapas nyfikenhet. Svart på vit bakgrund är allra bäst för 
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kontrast i typografi vilket bidrar till bättre läslighet (Schriver 2013:392–393). I 

första hand är storlek och position de visuella ledtrådar som signalerar vad som 

är viktigt. Typografin kan signalera till exempel vad som är rubriker genom om 

de är likadana (Schriver 2013:396). Genom strukturella ledtrådar känner läsaren 

igen material vilket gör att de kan navigera i innehållet vilket troligtvis att de 

fortsätter läsa (Schriver 2013:398). Det är centralt inom 

informationsdesignsforskning att gruppera innehåll retoriskt, organisera 

innehållet visuellt för att skapa kontrast samt signalera relationer i strukturen. I 

retoriska kluster grupperas texten både fysiskt och innehållsligt nära för att 

hjälpa läsaren skapa mening i innehållet (Schriver 2013:390). Rubriker i olika 

hierarkiska nivåer kan sedan ge läsaren referenspunkter och kognitivt underlätta 

organisationen av informationen via igenkänning. Texten kan delas in i 

sektioner med underrubriker och stycken för att undvika stora textmassor 

(Pettersson 2012:160). 

När vi läser texter på internet är gränssnittet inte likadant som för papperstexter 

utan det finns annorlunda uppbyggnationer i form av till exempel menyer, 

länkar. Informationssökning på webbplatser sker inte lika linjärt som 

papperstexter på grund av att läsaren kan klicka sig vidare inom samma 

webbplats eller en annan (Lagerholm 2008:349–350). Vid utformning av 

information på webben bör materialet presenteras för mottagaren på ett sätt så 

som ger en överblick och är enkelt att navigera i. Både form och innehåll bör 

anpassas efter användaren (Holsanova 2010:134). För många 

navigeringsmöjligheter kan stressa användaren. Läsning på dator har tekniska 

fördelar som möjlighet att zooma, scrolla och hoppa mellan textpartier. En 

annan fördel är att man också snabbt kan söka efter ord (Melin 2011:29–30). 

3.3. Källkritik 

Thurén (2013) beskriver fyra källkritiska principer för att bedöma källors 

trovärdighet: äkthet, tidsamband, oberoende, tendens (Thurén: 7–8). Källorna 

har vetenskaplig förankring och refererar till andra källor för att stödja egna 

teorier. Endast primärkällor används vilka anses trovärdiga, transparenta och 

aktuella. 

Tidigare kurslitteratur för utbildningen och litteratur med koppling till 

utbildningen används. Dessa anses relevant för arbetet, med vetenskaplig 

grund, inom områdena användarfokuserad design, form och språkets inverkan. 

För detta användes böcker av professorerna Lagerholm (2008), Hellspong 

(2001), Norman (2002) och Eriksson (2017) samt docenterna Holsanova (2010) 

och Melin (2011). Artikeln av doktoranden Schriver (2013) är också tidigare 

kurslitteratur och relevant då den berör kognitiva aspekter som påverkar 

läslighet och läsbarhet. Artikeln är egentligen främst avsedd för teknisk 



 24 

kommunikation men ändock intressent i arbetet då den belyser principer inom 

informationsdesignsforskning. 

Vetenskapliga artiklar används också vilka är granskade av andra forskare. 

Ignell Modé m.fl. (2014) är skriven av forskare ihop med yrkessamma inom 

vårdsektorn och presenterar tidigare forskning inom neonatalvårdsinformation 

ur fäders perspektiv. Wengelin (2012) granskar kritiskt vilken evidens som 

finns i svenska klarspråkråd kopplat till forskning om läsbarhet och 

språkarbetning på lexikala och syntax nivå. Jones m.fl. (2012) riktar sig också 

mot undersökningar av klarspråksrekommendationer fast med en 

engelsktalande målgrupp och tryckt information på papper. Det innebär att 

resultaten kan skilja sig från avsedda mottagarna i detta arbete. Cyr m.fl. (2009) 

presenterar forskning kring bilder på människor i webbdesign och dess 

inverkan på mottagare vilket är passande för studien. 

Region Sörmland är inte en myndighet men en offentlig verksamhet vars 

informationsmaterial enligt lag ska vara enkelt, vårdat och begripligt (SFS 

2009:600). Därav var dessa undersökningar kring utvalda delar intressanta. 

Inom neonatalvården är forskningen begränsad kopplad till information. 

Ytterligare forskning inför en förlossning var svårt att hitta och utbudet var 

begränsat även kring påverkan av kris- och riskinformation oavsett om det var 

inom hälso- och sjukvårdsområdet eller inte. Det som hittades var främst 

kopplat till situationer där personer i förhand kan påverka sin hälsosituation 

själva genom vissa enskilda val relaterade till hälsa. Jag är medveten om 

möjligheten att ytterligare kunskap finns inom området som förmodligen vore 

av intresse och som skulle kunna motivera ett annat resultat. 
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4.  Resultat 

Detta avsnitt redogör för resultaten av metoderna som använts, det vill säga 

kvalitativa intervjuer, textanalys och utprovningen. 

4.1. Kvalitativa intervjuer 

Vid analyser av de kvalitativa intervjuerna delades empirin upp i delar utifrån 

processen: före, under och efter. Detta för att tolka materialet, se likheter och 

skillnader samt identifiera nyckelord. Resultatet är sammanställt och 

sammanfattat. Genom detta upptäcks uttryckta behov och preferenser som 

utifrån empirin anses relevanta för att kunna besvara forskningsfrågan och 

stödja gestaltningen. 

4.1.1. Intervju med undersköterska 

Hultberg (2019) är undersköterska och arbetar på Neonatalavdelningen på 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna och var själv inlagd på avdelningen med sitt andra 

barn innan hon utbildade sig till undersköterska. En vanlig uppfattning bland 

personer som kommer till avdelningen förklarar informanten är att läget oftast 

är livshotande, trots att det sällan är det. Vissa stannar några timmar, andra kan 

stanna drygt sju veckor. Få av de informanten möter vet vad neonatalvård är 

eller vad Neonatalavdelningen gör. En annan vanlig missuppfattning är att 

avdelningen enbart tar hand om små och för tidigt födda barn, så kallade 

prematurer som är födda innan vecka 37. Avdelningen tar dock även emot sjuka 

barn som passerat vecka 37 och räknas som fullgångna. På grund av att många 

ser situationen som livshotande vågar flertalet nyblivna föräldrar inte lyfta upp 

sina barn eller utföra vårdinsatser. Detta trots att personalens mål är: trygghet 

för patienter och närstående som ska vara en del så stor del av vården av sitt 

eget barn som möjligt och ta hand om det. När det fungerar frambringar det 

fördelar som att personalens arbetsbelastning minskar utöver att de inskrivnas 

upplevda kontroll ökar och på så vis även den upplevda tryggheten. Personalens 

uppgift kring information är att: ge information, som når fram och i vissa fall 

instruera. Avdelningens broschyrer tenderar att inte läsas. 

Erfarenheten är att information inte sprids om avdelningen innan eller under 

förlossningen. Neonatalavdelningen har inte något direkt samarbete kring 

informationsöverföring med till exempel Barnmorskeavdelningen som enbart 

informerar om neonatalvård om det finns anledning att misstänka att personerna 

kräver specialistvård. Det kan handla om situationer där de som ska ha barn 

väntar tvillingar eller har fått en prematur tidigare. De som är inskrivna på 
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Specialistmödravården får information och erbjuds till exempel en rundtur på 

avdelningen i syfte att öka tryggheten. En tiondel av alla barn som föds i 

Sverige behöver neonatalvård. Personal på Neonatalavdelningen på 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna har diskuterat att det vore bra att informera om 

avdelningen och neonatalvård för personer vars barn planeras födas på 

Mälarsjukhuset då de upplever att personer som har haft förkunskap om 

neonatalvård är tryggare, till exempel om de vet var avdelningen finns och vad 

de gör. Hultberg (2019) anser att neonatalvård som ämne generellt borde 

normaliseras genom att nämnas på olika sätt på flera olika ställen. Detta för att 

de som väntar barn ska kunna förbereda sig så gott de kan inför en förlossning 

samt för att eventuella avvikelser inte ska ”komma som en blixt från klar 

himmel”.  Viktigt att lyfta anser hon är att BB finns vägg i vägg med 

Neonatalavdelningen och att personal därifrån kan komma in och undersöka 

mödrar. Det är en vanlig fråga från inskrivna. Det är få som vet att det också 

finns en intensivvårdsavdelning och en familjevårdsavdelning. Utifrån sina 

yrkeserfarenheter upplever informanten att det vore bra med presentation av 

avdelningen samt att visa hur det ser ut, exempelvis utrustningen som hjälper 

personalen ska hålla koll på barnets mående. Sondmatning, CPAP och solning 

är exempel på vanligt förekommande behandlingar. CPAP är ett andningsstöd 

där barnet får en mössa på huvudet och slangset i näsan. 

Neonatalavdelningens kommunikationsgrupp engagerar personal med olika 

kompetenser på avdelningen. De har diskuterat både en applikation avsedd 

sjukhusvistelsen samt att normalisera ämnet mer genom att till exempel synas 

på sociala medier som andra neonatalavdelningar gör. Detta som komplement 

till den muntliga och tryckta informationen som finns i dag. Hultberg (2019) ser 

fördelar med applikationen från Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska 

Universitetssjukhuset 2018). Den presenterar delar som ”en dag på Neo”, 

vårdteamet runt ditt barn och barnets mognadsveckor. Under vistelsen förblir 

broschyrerna ofta orörda och personalen får ofta frågor kring delar som finns 

presenteras i innehållet. Det finns en välkomstbroschyr som skapades under 

2018 av personalgruppen. I den finns en presentation om avdelningen och 

neonatalvård. Hygienbroschyren handlar om vad som är viktigt att tänka på runt 

infektionskänsliga barn även som besökare. Syskon som kommer och hälsar på 

ska exempelvis varit hemma från förskola en viss tid. Det finns också en 

broschyr om specifika vårdinsatser inom neonatalvård och en broschyr om RS-

virus. På avdelningen finns planscher och tv-apparater i avdelningens korridor 

med information ihop med fotografier i ramar med barn som vistats på 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Informanten berättar att 

de ofta upprepar sin muntliga information och upplever att det ofta är svårt att 

nå fram med den. Muntligt förmedlar de grundläggande delar som var saker 

finns på avdelningen, att de inskrivna gärna får vara med så mycket de vill 

under vårdinsatserna och att personal från BB kan komma dit för att undersöka 
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mödrarna. En del av de informanten möter befinner sig i ett kristillstånd, ofta på 

grund av upplevd oro och ovisshet, och i dessa tillfällen har personalen extra 

svårt att få kontakt. Personalen upplever också att inskrivna på avdelningen vill 

dela med sig information till sina närstående samtidigt som många inte orkar 

föra informationen vidare eller vet hur. Frågor som personalen får är: Varför 

hamnar man här och hur länge stannar man? Vad händer på plats? Var ligger 

avdelningen? Får besökare komma? 

Hemgång sker oftast efter vecka 35 när läget är stabilt. Efter vistelsen förblir en 

del inskrivna för hemsjukvård. Personalen finns då tillgänglig via telefon och 

gör även hembesök. 

Informationen som finns tillgänglig för allmänheten på webben om avdelningen 

är bristfällig enligt avdelningens kommunikationsgrupp och de anser att 

informationen på plats borde digitaliseras för att göras mer tillgänglig. Ett 

problem på avdelningen är språkkommunikation. Personalen ringer ofta efter en 

tolk. Information som går att översätta till flera språk skulle öka 

tillgängligheten. Många har mobiltelefonen nära till hands under vistelsen 

uppger Hultberg (2019). Informationen går dock inte att standardisera nationellt 

då såväl information som rutiner är regionsspecifika. Informanten upplever att 

viss information om neonatalvård kan vara enklare att ta till sig via en video, till 

exempel att hur sakta en spruta ska dras ut vilket kan vara svårt att beskriva i 

text och bild, och ser det som en fördel att både kunna läsa och titta på 

informationsmaterial vid egenvalt tillfälle när tid och ork finns. 

4.1.2. Intervju med barnmorska 

Nilsson (2019) förklarar att det är runt tjugo barnmorskor som möter personer 

som planeras föda sitt barn på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Innan förlossningen 

ger de ingen information om Neonatalavdelningen men att det går att ta del av 

under föräldrautbildningar. Barnmorskorna ger enbart information om 

neonatalvård när de i förhand vet att barnet kommer hamna på 

Neonatalavdelningen så att personerna får veta var det ligger och vad det 

handlar om. Detta med syfte att öka tryggheten. Kunskapen är ofta obefintlig 

hos förstagångsföräldrar om neonatalvård. Informanten anser dock att det kan 

vara svårt att ta in för mycket information. Barnmorskorna fokuserar således på 

normalförlopp i vårdkedjan. Nilsson (2019) tror att det viktigaste att veta om 

Neonatalavdelningen är att de finns och vad neonatalvård innebär för föräldrar 

och barn. Informanten anser att det är bättre med tydlig och korrekt information 

på plats i en välkomstbroschyr men även en bra webbsida med information. Om 

det fanns ett kortare informationsmaterial att ge ut eller webbinformation att 

tipsa om kring Neonatalavdelningen och neonatalvård vore det möjligt att göra 

på Barnmorskemottagningens sida. 
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4.1.3. Intervju med fader (Informant 1) 

Före förlossningen fick informanten ingen information om neonatalvård eller 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och visste inte att de 

skulle hamna där. Genom sitt tidigare arbete som transportör på sjukhuset visste 

informanten var avdelningen låg och hade sett delar av miljön tidigare. Den 

kunskapen ingav viss trygghetskänsla. Informanten anser att personer vars barn 

planeras födas på Mälarsjukhuset bör få kortfattad information om neonatalvård 

i förhand. Information som de fick från barnmorskan innan förlossningen var i 

broschyrform och handlade om till exempel mattips och motorik för barn. Det 

upplevdes som mycket information på en gång vilken lades på hög och inte 

lästes. Informanten önskar hellre samlad, digital information med allmänna tips 

från Barnmorskemottagningen där Neonatalavdelningen även kan ha en egen 

del som mottagare kan läsa när de vill. Informanten anser att det vore 

betryggande att i förhand veta vad avdelningen gör, var den ligger och att det 

under vistelsen finns folk omkring, både personal och andra inlagda. 

Informanten upplever att de fick ”en glorifierad bild” av förlossningssituationen 

vilket skapade oro när deras situation inte följde det tidigare beskrivna 

förloppet. 

Under sjukhusvistelsen fick de kort, muntlig information av personalen om vad 

de gjorde där, vad masken barnet fick på sig var och liknande. Informanten 

kommer inte ihåg något skriftligt material på plats eller om det fanns någon 

information i sjukhusmiljön i övrigt men upplever att det var en tillräcklig 

informationsöverföring i helhet när de kom till Neonatalavdelningen. 

Informanten uppger dock att det då var svårt att fokusera på grund av oro. 

Känslan som infann sig under vistelsen när informanten kom till avdelningen 

med sitt barn var ovisshet. Detta upplevdes hemskt då det var svårt att föreställa 

sig vad man kunde förvänta sig. Barnets mor fick inledande inte följa med till 

Neonatalavdelningen på grund av egen vård. Informanten anser att det är lätt att 

stressa upp sig själv utan förkunskaper. Väl på plats upplevdes den kognitiva 

belastningen som stor och informanten kände sig inte mottaglig för information. 

Informanten prioriterade heller inte att söka upp den själv. Informanten ville 

dela med sig av deras situation till närstående under vistelsen genom 

information om det grundläggande fast utan att skrämma. I detta fall kunde en 

insatt närstående som arbetar på Förlossningsavdelningen förmedla information 

vidare till bekanta vilket var en upplevd trygghet. 

De fick ingen information efter vistelsen utav Neonatalavdelningen på 

Mälarsjukhuset Eskilstuna då de flyttades till ett sjukhus i Göteborg som är 

specialiserat inom kardiologi. 

Om informanten letar efter hälso- och vårdinformation generellt görs det via 

Google, främst för öppettider och liknande. Upplysningar är alltid bra enligt 

informanten samt möjligheten att läsa i lugn och ro. Det finns dock ytterligare 
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distraktioner nära till hands på webb, till exempel att öppna nya flikar eller 

applikationer. Om ålderdomliga ord används i informationen upplevs det 

negativt. Den information som finns på 1177 om Neonatalavdelningen på 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna anser informanten är otillräcklig på grund av att 

den är för kort och intetsägande med abstrakta ord som till exempel 

länsövergripande ansvar, vilket även upplevs som irrelevant information. 

Informationen ger inte så många svar enligt informanten som i förhand hade 

velat veta: varför man hamnar på Neonatalavdelningen Eskilstuna, hur många 

som gör det, vanligaste orsakerna och hur länge man får stanna där. Sedan anser 

informanten att man bör få se hur det ser ut för att känna sig mer bekväm samt 

att man innan får se teknisk utrustning vilket är en stor del av avdelningsmiljön. 

I hälso- och vårdinformation föredrar informanten informativa texter och bilder 

från verkliga situationer och platser. Detta i en lättöverskådlig struktur. 

4.1.4. Intervju med moder (Informant 2) 

Innan förlossningen visste inte informanten att de skulle hamna på 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och hade inte fått någon 

information i förhand från sin barnmorska. Den förkunskap som fanns innan 

förlossningen var att tidigt födda barn hamnar där, detta på grund av att en 

bekant vistats där precis innan de själva. Informanten visste inte hur det såg ut 

eller gick till på plats, eller att familjen bor tillsammans. Före förlossningen 

hade informanten velat se bilder från avdelningen, till exempel på den tekniska 

utrustningen, fått veta vad närstående till barnet kan sköta på plats samt att det 

sällan är livshotande och att personalen håller koll. Information anser 

informanten borde komma både tidigt och sent under graviditeten. I deras fall 

föddes barnet för tidigt och de hann inte gå på de senare mötena med 

barnmorskan. Att hamna på Neonatalavdelningen utan förhandsinformation var 

en hemsk upplevelse då de trodde barnet mådde dåligt innan motsatsen 

bevisades. Under vistelsen fick de skriftliga broschyrer att bläddra i. Innehållet 

upplevdes relevant, detaljerat och läsvärt. Informationen upplevdes i helhet 

välkomnande då den inkluderar bilder på andra som hade varit där, hur det ser 

ut, går till och vad de gör på avdelningen. Innehållet var uppdelat i kategorier 

vilket hade en positiv inverkan då del för del kunde bearbetas. Vid hemgång 

fick de skriftlig information med sig och personalen var tillgängliga via telefon 

och gjorde hembesök. Informanten anser att neonatalvårdsinformation bör 

upprepas, hellre för många gånger än för få, och att det bör finnas material att 

själv kunna gå igenom i lugn och ro med både text och bilder. För att hitta egen 

hälso- och vårdinformation söker informanten på Google eller frågar bekanta. 

4.1.5. Intervju med expert inom webbdesign 

Roos (2019) nämner två viktiga delar vid utformning av webb: tydlighet och 

igenkänning. Den viktigaste är tydlighet och rekommendationen är att 
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presenterar den mest väsentliga informationen tidigt, det vill säga högt upp på 

webbsidan, för att det sannolikt är där användaren går in. Detta för att inte 

riskera att tappa besökaren innan besökaren hittar det som eftersöks. Det är 

också viktigt att inte presentera för mycket information i ett första läge, utan att 

information även finns presenterad djupare in på sidan. Det bör vara ett val 

besökaren känner att den gör själv. Den andra viktiga delen vid utformning för 

webb är igenkänning. Om besökaren varit inne på webbplatsen, som 

exempelvis handlar om en fysisk plats, så är det viktigt att besökaren känner 

igen sig. På så vis vet besökaren att den hamnat på rätt ställe vilket skapar en 

upplevd trygghet. Igenkänning är fundamentalt vid uppbyggnad av varumärken 

och skapas genom bilder, textuella uttryck och grafiska uttryck till exempel 

färger (Roos 2019). 

4.1.6. Sammanfattning av de kvalitativa intervjuerna 

Fokus för intervjuerna var informationen i vårdkedjan och 

informationsöverföringen av neonatalvård. Detta för att få en bild av 

mottagarnas uppfattning och attityder kopplade till neonatalvårdsinformationen 

regionalt samt för att undersöka behov och preferenser kring hur och när 

befintlig information bör presenteras kopplat till vanor och förväntningar inom 

hälso- och vårdinformation. 

Intervjuerna indikerar att det finns ett behov av neonatalvårdsinformation innan 

en förlossning och att beskrivningar av avdelningens miljö, vanliga insatser och 

generell information om neonatalvård är att föredra. Det är även av vikt att 

belysa det faktum att läget sällan är livshotande och att neonatalvård inte enbart 

berör om prematurer. Vid frågeställningar kring vilket i medium informationen 

bör presenteras förmedlar informanterna olika medium, men samtliga förklarar 

att de oftast söker hälso- och vårdinformation via sökmotorn Google och främst 

via mobiltelefonen. Informationen bör kortfattat presentera innehållet med både 

text och bilder från avdelningen och verkliga situationer. Detta för att skapa 

upplevd trygghet inför en förlossning och eventuell vistelse på 

Neonatalavdelningen genom allmänt ökad kunskap om neonatalvård. Det 

viktigaste är utifrån dessa resultat att presentera var avdelningen ligger, hur den 

ser ut, vem som hamnar där och varför samt vilka vårdinsatser som är vanliga. 

Informanterna vill bli erbjudna information från vården innan förlossningen för 

att kunna välja själva om de läser vidare. De vill också ha möjlighet att kunna 

söka upp information själva om ämnet och avdelningen, I vissa fall önskas 

informationen kunna spridas vidare till närstående. Nyckelord som finns 

kopplade till neonatalvårdsinformation utifrån empirin är: oro, livshotande, 

tidpunkt, text, bild, broschyr, mobil, begriplighet, realistisk bild. 
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4.2. Textanalys 

Hur tillgänglig texten är för läsaren, vilka krav som ställs samt läsarens 

motivation och förkunskaper hjälper läsbarhetsanalyser till att utreda. Detta för 

att bidra till en bild av hur informationsmaterialet upplevs av mottagaren 

(Hellspong 2001:86). För att undersöka detta i befintlig vårdinformation 

Neonatalavdelningen som sändare och deras uttryck analyseras en 

välkomstbroschyr från 2018 (Neonatalavdelningen Mälarsjukhuset Eskilstuna 

2018). 

Syfte och lässituation 

Denna del undersöker textens språk, däribland innehållsstrukturen och tilltalet. 

Detta för att få en bild av situationen och målgruppen (Hellspong 2001:87–89). 

Broschyren är en av fyra som inskrivna på Neonatalavdelningen på 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna får av personalen när de kommer till avdelningen. 

Det är tryckt vårdinformation i pappersformat som behandlar neonatalvården i 

Region Sörmlands, både generellt och mer specifikt om vårdinsatserna. Texter, 

bilder och formgivningen är skapad av personal på avdelningen under 2018. 

Informationsmaterialet har en informativ funktion för mottagare med varierade 

förkunskaper om ämnet. Ämnet är medicinskt utan att vara skrivet som ett 

specialspråk. Innehållet presenterar avdelningen kort, neonatalvård samt hur 

barnen vårdas. Texten är förklarande. När mottagaren får materialet befinner de 

sig på Neonatalavdelningen där det finns andra människor runt om och även 

teknisk utrustning som kan avge ljud. Utifrån empirin kan det vara en orolig 

situation där det är svårt att ta till sig information. 

Avdelningen introduceras kort sedan är innehållet tematiskt uppdelat. Mot 

slutet av broschyren kommer konkreta tips kring Försäkringskassan och en 

grupp på Facebook kopplad till regionens neonatalvård. Vissa delar är mer 

tekniska, till exempel under rubriken OAE/Hörseltest av nyfödda, medan andra 

är mer vardagliga som Boende. Innehållet i informationen uttrycks med 

försiktighet, utan alltför stort sjukdomsfokus utan snarare fraser som: ”Till dig 

som har fått ett barn som behöver lite extra stöd vid livets start”. Texten 

använder ett du-tilltal vilket inger en personlig känsla och är avsett inskrivna på 

Neonatalavdelningen. Användandet av vi som avser sändaren inger även det en 

personlig känsla. Informationen avser neonatalvård och ämnet i texten anses 

således läsvärt i kontexten. 

Textens grafiska form 

Här belyses textens yttre vilket handlar om hur pass enkelt det är för mottagaren 

att läsa texten, till exempel orientering i informationsmaterialet samt 

användningen av bilder (Hellspong 2001:87). Enhetliga, tydliga och 

informativa rubriker för avsnitten hjälper vid överskådningen av materialet 

genom sin kontrast till brödtexten, i form av skilda storlekar och fetstilt 

teckenvariant, vilket gör så att mottagaren enkelt kan navigera i materialet och 
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välja vad de vill läsa om. Teckensnittet och dess utformning anses läsligt i vald 

teckengrad och tydligt radavstånd. Svart på vitt skapar tydliga också kontraster. 

Informationsmaterialet innehåller bilder från avdelningen som är tagna i 

verkliga situationer, exempelvis barn som genomgår specifika behandlingar. 

Bilderna är i färg, förutom på omslaget, med en gul ton som ger ett varmt 

intryck samt upplevs verklighetstroget. Bilderna stödjer informationen och text 

och bild samverkar. Budskapet dubblas och förstärks och förtydligas på så vis. 

Vid beskrivningar av hörseltest visas till exempel en bild från en verklig 

situation. Det finns tillhörande kursiva bildtexter till vissa bilder. Dessa lockar 

ögat och har en förklarande funktion för bildens innehåll. Det finns missad 

interpunktion i texten och dubbla mellanslag men det är inget som stör 

läsningen avsevärt. 

 

Textens språk 

Denna del handlar om vad som krävs av mottagaren och om texten är anpassad 

efter mottagaren (Hellspong 2001:87). Sändaren har specialistkunskap men 

anses anpassa språket efter mottagaren. Texten förklarar svårare uttryck och 

ord. Den är skriven under 2018 på svenska och innehåller främst vanligt 

förekommande ord förutom vissa initialförkortningar, mer eller mindre 

vardagliga, såsom BB (barnbördshus) och KMC (Kangaroo Mother Care). 

Svårare fackord förklaras och det förekommer utan att vara initialförkortningar, 

till exempel ord som neonatal, handdesinfektion och intensivvårdssal. I detta 

fall anses specialord nödvändiga, till exempel vid namn på behandlingarna. 

Detta påverkar stilen. Textstycken med många fackord blir svårare att läsa 

vilket ställer högre krav på läsaren. Delarna med färre fackord skapar bättre 

läsflyt i det här fallet ihop med meningslängdernas variation i längd. Orden 

upplevs valda med omsorg då främst är försiktigt uttryckta med en informativ 

och beskrivande funktion. Ord används som observera, vilket upplevs mer 

formellt än till exempel talspråksvarianten ”hålla koll” på barnet. Fraser som 

”extra stöd i livet” kan upplevas abstrakta men används förmodligen då 

insatserna är individuella. Det finns vissa garderingar som uttrycks med ordet 

om och ”Dom flesta barn” vilket indikerar att alla barn inte genomgår samtliga 

vårdinsatser som broschyren nämner. Det påvisar dock även att all information 

inte är relevant för målgruppen. 

4.2.1. Sammanfattning av textanalysen 

Materialet är uppdelat i en tematisk disposition med informativa rubriker vilket 

gör informationsmaterialet överskådligt. Den visuella hierarkin upplevs tydlig 

med fetstilta rubriker i större teckengrad samt med kontrast mellan texter och 

bilderna som stödjer varandra och förstärker budskapet som upplevs uttryckt 

med viss försiktighet. Informationsmaterialet anses överlag passande för 

mottagare i den givna situationen, till exempel då fackord förklaras. Vissa 
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vanliga akronymer som till exempel BB förkortas inte. Styckena blir mer 

informationstunga med många specialord. Broschyren informerar om 

neonatalvård och avdelningen allmänt men gör nedslag i vissa vanligt 

förekommande behandlingar och vårdinsatser. På så vis torde innehållet vara 

relevanta för mottagaren. Informationen anses dock till viss del vara alltför 

ingående kring behandlingar om syftet är att sprida generell kunskap om ämnet 

eller avdelningen, till exempel innan en vistelse där. 

4.3. Utprovning 

Under utprovningarna genomfördes två kvalitativa intervjuer, semistrukturerad, 

med två informanter från den tänka primära målgruppen där intervjun till 

största del utgick ifrån en uppvisad prototyp. Intervjuguiden finns i Bilaga 5 

och då inga större justeringar gjordes efter utprovningen finns slutgestaltningen 

i sin helhet i Bilaga 6 och motiveras under rubriken Gestaltning. 

En high-fidelity prototyp används vid utprovningen där form och innehåll 

presenteras digitalt via mobiltelefon i bildform via skärmdumpar avsedda att 

likna scroll-funktionen och öppnade länkar. Detta då tanken är en digital 

gestaltning, en revidering av sidan på 1177.se, som tillhör Neonatalavdelningen 

på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. De tekniska funktionerna fungerar dock inte, 

till exempel att öppna nya stycken och navigera fritt på webbsidan, vilket inte 

skapar en interaktion med användaren eller är jämställt med en verklig 

situation. 

4.3.1. Utprovning 1 (Informant 3) 

Informanten är en 30-årig fyrabarnsmor med svenska som modersmål som vid 

utprovningstillfället är gravid i vecka 39. Förkunskapen om neonatalvård är låg 

och informanten har inte varit på Neonatalavdelningen tidigare. 

Informanten anser att information om neonatalvård samt regionens avdelning 

har högt läsvärde, speciellt för de som väntar barn, och menar att det vore bra 

att vara förberedd ifall det skulle inträffa. Kortfattad information vore att 

föredra, i samband med övrig information om förlossningen. Informanten söker 

generellt upp hälso- och vårdinformation via Google och hamnar oftast på 

1177.se. Webbplatsen anses ge utförlig med allmän information om både 

sjukhusavdelningar samt sjukdomar och förväntningarna på hälso- och 

sjukvårdsinformation är att den både ska vara korrekt och uppdaterad. Detta för 

att skapa trovärdighet och upplevd relevans. Från avdelningar vill informanten 

se bilder på hur det ser ut på avdelningen, till exempel ett samlings- och 

behandlingsrum. 
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Informanten upplever prototypen som tilltalande på grund av dess 

överskådlighet, bilderna samt innehållets urval. Det är naturligt att uppleva via 

mobiltelefonen och upplevs positivt att texten är uppdelad och det är lätt att 

navigera i det olika avsnitten samt med tydliga rubriker som skiljer sig i färg 

eller storlek. Pilfunktionen i rubrikerna anses tydlig och vanligt förekommande 

i webbdesign. De tillagda språk- och ljudikonernas funktion begreps. 

Läsligheten är hög enligt informanten och frågorna i rubriken hade en positiv 

inverkan då de informativt besvaras i stycket under med relevant innehåll. Då 

informanten har fyra barn sedan tidigare upplevs informationen kring 

syskonbesök och övernattningar särskilt intressant. Läsbarheten upplevs även 

den hög och texten enkel att förstå. Informanten uttryckte: ”Det är svenska på 

riktigt, inga sjukhustermer eller krångligt”. Text och bilder anses komplettera 

varandra. Efteråt uppgav informanten att den upplevda tryggheten inför 

förlossningen ökat, även om de hamnar på Neonatalavdelningen efteråt. 

Attityden till informationsmaterialet var positiv och informanten skulle 

rekommendera andra som väntar barn att läsa informationen samt egna 

kompisar om informanten själv hamnar där. Informantens inställning är 

generellt att alltid vilja vara medveten möjliga risker och information ska gå att 

hitta själv enkelt. Informanten anser att ämnet bör normaliseras och att 

information likt detta bör finnas på webben och kan tipsas om via 

föräldrakurser och från Barnmorskeavdelningen. Informantens egen kunskap 

ökade efter att ha tagit del av materialet, både om neonatalvård som ämne samt 

om Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset. 

4.3.2. Utprovning 2 (Informant 4) 

Informanten är en 25-årig kvinna med svenska som modersmål som väntar sitt 

första barn och är gravid i vecka 17. Informanten uppger att det inte finns någon 

förkunskap kring neonatalvård eller Neonatalavdelningen sedan tidigare och 

informanten har inte hört begreppet. Vid sökning av hälso- och vårdinformation 

generellt används Google där informanten anser att det finns väldigt mycket 

information. Det viktigaste att veta generellt om avdelningar och vårdämnen är 

enligt respondenten vad det är och varför man hamnar där då det upplevs 

lugnande. Vid en sjukhusvistelse ser informanten fördelar med att ha hört talas 

om ämnet och avdelningen tidigare men vill inte få all information på en gång. 

Prototypen anses tydlig för någon som inte vet vad neonatalvård och 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna är. Informanten får ett 

positivt intryck av informationsmaterialet och är bekant med formatet och 

mobiltelefon använder informanten själv oftast vid informationssökning. 

Informanten tycker det är positivt att man skulle kunna söka i informationen då 

det är ett digitalt format. Information likt denna skulle informanten kunna 

rekommendera andra att läsa, speciellt de som väntar barn och främst de som 
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inte vet vad neonatalvård är eller att avdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna 

finns. Informantens kunskap kring ämnet och den regionala avdelningen ökade 

efter att ha tagit del av informationsmaterialet. Informanten anser att det kan 

vara svårt att formulera frågor och leta upp svaret själv. I ämnen som inte berör 

neonatalvård har informantens barnmorska rekommenderat vidare läsning inom 

olika områden på webbplatsen 1177.se. Informanten upplever neonatalvård som 

viktigt och något som bör upplysas om i förhand. 

Frågeformuleringarna i rubrikerna upplevs positivt, likaså textens tydliga 

uppdelning i ämnen som upplevs relevanta, lagom långa samt viktiga att veta i 

förhand. Bilderna föredras i färg då de upplevs mer autentiska. Bilderna gör 

läsningen mer intressant och bildtexterna anses läsliga och lockande. 

Videoformat är inget som saknas och pilarna var bekanta och upplevdes enkla 

att begripa. En förklaring till vad CPAP står för önskas dock. 

4.3.3. Sammanfattning av utprovningarna 

Utprovningarna genomfördes för att få en djupare förståelse och inblick i hur 

den primära målgruppen upplever materialet genom att ta del av deras åsikter 

och på så vis kunna upptäcka behov och preferenser. Förkunskaperna i ämnet är 

låga och informationen anpassad därefter. Innehållet har en positiv inverkan på 

informanterna under utprovningen och upplevdes som helhet enkelt att ta till sig 

och utformat i lagom längd. Innehållet upplevdes tillräcklig och materialet hade 

högt läsvärde. Den tematiska dispositionen upplevdes enkel att överskåda samt 

att navigera i via rubrikerna med tillhörande pilar. Det var positivt att inte få all 

text löpande på en gång. Hierarkierna upplevdes tydliga på grund av kontraster 

i storlek, färg och teckenvariant och bilderna adderar ytterligare kunskap utifrån 

utprovningen. Text i kombination med färgbilder från avdelningen uppskattas.  

Utprovningen indikerar att informationsmaterialet upplevs intressant och ökar 

den upplevda för de som väntar barn. Orden var begripliga och informationen 

både läsbar och läslig. En av informanterna önskade att ha hela benämningen av 

CPAP utskriven. 

Informanterna uttrycker att det är vanligt förekommande att de söker 

information inom hälso- och vårdsektorn via mobiltelefonen. Det faktum att 

prototypen är en revidering av informationen på webbplatsen för Vårdguiden 

1177 upplevdes positivt då vissa designlösningar var kända av användarna 

sedan tidigare och tydliga. Barnmorskor hänvisar till 1177 inom andra 

ämnesområden. Neonatalvård anses vara viktigt och något som också bör 

upplysas om i förhand. Informanterna upplever en trygghet i och med den nya 

kunskapen. 
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5.  Gestaltning 

Detta avsnitt redogör för den praktiska delen av arbetet via beskrivningar av 

designprocessen samt tillhörande designmotiveringar. 

5.1. Designprocess 

Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015) liknar en designprocess vid ett 

antal steg med aktiviteter för att uppnå ett mål (Wikberg Nilsson, Ericson & 

Törlind (2015:28). Denna designprocess har varit icke-linjär och iterativ, det 

vill säga och gått fram och tillbaka mellan olika faser. I denna iterativa process 

visade det sig att delarna påverkar varandra och har en relation. Processens steg 

liknar de som Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015) presenterar: planera 

projekt, utforska kontext, skapa idéer och prototypa koncept (Wikberg Nilsson, 

Ericson & Törlind 2015:29). 

 

 
 
 

Bild 2 Min iterativa designprocess har jag bland annat genomgått de steg som 
presenteras i boken Design: process och metod av Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 
(2015:29). 

 

Planera projekt och utforska kontext 

För att planera projektet utformades en plan för hur information skulle 

införskaffas via vald strategi utifrån syftet, inom given tidsram, och blev till en 

veckovis tidsplan med resurser i beräkning. 
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Omvärldens information om neonatalvård undersöktes samt den befintliga ifrån 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Jag gjorde en fördjupning 

i tidigare forskning inom ämnet, målgruppen samt designteorier. Egen 

empiriska data samlades också med syfte att få en utökad förståelse för 

sammanhanget samt identifiera behov. För att få en tydligare bild av processen 

sammanställdes frågor att undersöka: 

• Vilka förkunskaper finns om neonatalvård och om avdelningen? 

• Hur är det att hamna på Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset? 

Vilken neonatalvårdsinformation överförs i vårdkedjan och hur upplevs 

den? Är informationen uppdaterad? När får mottagarna den? Vad anses 

viktigt och relevant? Vilka avgränsningar bör göras? 

• Vilka behov och preferenser finns rörande neonatalvårdsinformation? 

Vid vilken tidpunkt torde mottagarna vara som mest mottagliga för 

informationen? I vilken kanal och vilket medium? Hur bör 

informationsmaterialet utformas? 

Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015) skriver om human centered design 

som handlar om anpassningar efter människans förutsättningar och behov. Det 

finns olika behov kring design som tillfredsställer människan: emotionella, 

kognitiva och fysiska. För att skapa utifrån detta måste vi förstå och designa 

med hänsyn till exempelvis erfarenheter, kognitiva förmågor och mål (Wikberg 

Nilsson, Ericson & Törlind 2015:22–24). Vidare skriver författarna att ett 

processorienterat arbete tillåter alternativa lösningar där man inte bestämmer 

sig för snabbt för en lösning. Först mot slutet, utifrån de lösningar man hittar, 

tas beslut utifrån vad som är mest lämpat för situationen (Wikberg Nilsson, 

Ericson & Törlind 2015:31). Detta arbete har varit processinriktat och haft 

användaren i fokus. Personer som genomgått processen involveras för att ge 

mig en uppfattning om situationen. Sakkunniga som möter målgruppen 

involverades. De kan ha uppmärksammat implicita behov hos målgruppen. De 

förmedlade även vilken befintlig information som finns, deras uppfattning om 

informationen samt vad som är genomförbart framöver gällande 

informationsmaterial i vårdkedjans olika skeden. Rapporter från Sveriges 

Kommuner och Landsting gav tidigt en tydligare bild av problemet och 

förutsättningarna för att ta emot information i denna kontext som jag ville 

undersökas vidare. Det befintliga materialet från avdelningen undersöktes vilket 

påvisar att webbinformationen är bristfällig. 

Skapa idéer 

För- och nackdelar med olika kanaler och medier undersöktes under 

idégenereringsfasen. Inspiration kring digitala designlösningar kommer bland 
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annat ifrån webbplatsen 1177.se och extern neonatalvårdsinformation, bland 

annat från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 2019) och Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska 

Universitetssjukhuset 2018). Dessa gav inspiration kring form och innehåll, 

exempelvis hur förklaringar av behandlingar är formulerade. 

 

 

 

Bild 3 Den skriftliga, generella informationen som inskrivna får när de kommer till 
avdelningen analyserades. Detta gav en insikt i regionsspecifika delar inom 
neonatalvården och hur sändaren uttrycker sig. Materialet är skapat av personal på 
avdelningen under 2018. Fotografierna är tagna av Petra Broberg. 
 

Idégenereringsfasen genererade olika idéer och flera möjliga lösningar. För att 

skapa en gestaltning behövdes designavgränsningar. Att skapa en gestaltning 

med standardiserad neonatalvårdsinformation är svårt och vore en alltför stor 

uppgift. Mitt arbete är sålunda avgränsat utifrån förutsättningarna till en 

gestaltning för ett informationsmaterial tidigt i vårdkedjan med generell 

information kring Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna med 

utvalda vårdinsatser beskrivna. Detta med stöd i empiri och teori. Mottagarna 

för informationen har varierad kunskap kring neonatalvård och avdelningen så 

syftet med informationen är att öka kunskapen och på så vis även påverka den 

upplevda tryggheten i en positiv riktning för personer som väntar barn som 

planeras födas på Mälarsjukhuset samt de som hamnar på Neonatalavdelningen. 

Dessa är den primära målgruppen och tanken är att de ska kunna hitta 
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webbinformationen vid egna sökningar samt via rekommendationer exempelvis 

under föräldrautbildningar och från Barnmorskemottagningen. 

Skapa prototyp 

Utifrån teori och empiri ihop med övrig inspiration från idégenereringsfasen 

påbörjades skapandet av prototypen med syftet att testa på den primära 

målgruppen vid en utprovning utifrån identifierade behov och preferenser. 

Utifrån rapporter, tidigare forskning samt empiri finns fördelar med 

neonatalvårdsinformation i förhand. Det är vanligt förekommande att söka 

hälso- och vårdinformation på webben, därav en gestaltning i form av digital 

lösning. Webbinformationen bidrar till ökad tillgänglighet då mottagarna 

exempelvis kan översätta och lyssna på materialet. Rapporter från SKL visar att 

samlad information önskas inom vårdinformation (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2018b:60–61). Region Sörmland vill samla verksamhetens 

information och upplevas som en trovärdig avsändare (Region Sörmland 2019). 

Därav är prototypen en tänkt revidering av den befintliga webbsidan för 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset på webbplatsen 1177.se. 

På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns information om hälsa och vård, 

man kan läsa sin egen journal vid inloggning samt göra vårdärenden (1177 

Vårdguiden 2019a). Det är en samlingsplats för hälso- och vårdinformation där 

svenska sjukvården samverkan genom samtliga regioner (1177 Vårdguiden 

2019c). Informationen på webbplatsen innehåller dock inte mycket bilder och 

textlängderna varierar bland sidorna, alltifrån ett par rader till långa stycken 

med flera sidor information. Informationen från Neonatalavdelningen på 

Mälarsjukhuset är utifrån empirin bristfällig på 1177.se. 

 

 

 

Bild 4 Skiss över viktiga frågor som bör besvaras kring Neonatalavdelningen på 

Mälarsjukhuset samt neonatalvård utifrån teori och empiri. 
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Bild 5 Den första skissen ledde även vidare till ytterligare en skiss över upplägget 

utifrån teori och empiri. 

 

Bilderna är utifrån empiri och teori tänkta att representera: 

• avdelningsmiljön, till exempel med teknisk utrustning 

• bebisar under vanligt förekommande behandlingar såsom sondmatning, 

sollampor och CPAP 

• personalen 

• barn och närstående tillsammans. 

En undersköterska på Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset faktagranskade 

innehållet i informationsmaterialet innan utprovningen. Utifrån det tog jag bort 

yrkesgruppen Barnmorskor med tillhörande förklaring då det vore missvisande 

på grund av att avdelningen inte har egna barnmorskor anställda utan lånar från 

andra avdelningar när det behövs. En förklaring lades även till; att barn som 

solar även har sollampor över sängen, inte bara i en kuvös vilket jag 

missuppfattat under informationsinsamlingen. Slutligen fick två personer som 

varken är insatta i neonatalvård eller informationsdesign läsa materialet innan 

utprovningen för att se om det fanns några oklarheter som behövde förtydligas. 

Därifrån ändrade jag en felaktig användning av ordet uppsyn till tillsyn som 

uppmärksammades. Jag vred och vände länge på rubrikalternativ som ”Vem 

hamnar här?” eller ”Vem hamnar på Neonatalavdelningen?”. Den kortare anses 

passa det begränsade utrymmet bäst. 
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Användare kan involveras under den senare delen av designprocessen för 

intervjuer med syfte att ge sina synpunkter på ett utvecklat koncept (Wikberg 

Nilsson, Ericson & Törlind 2015:83). Sammanställt blev empirin och teorin en 

kreativ designöversättning i form av en prototyp. Under utprovningen fick 

målgruppen förmedla deras synpunkter, attityder och förståelse av 

informationsmaterialet. Prototypen presenterades vid utprovningarna för den 

tänka primära målgruppen med syfte att ta reda på hur mottagarnas uppfattar 

och upplever såväl form som innehåll. Då jag endast gjorde två mindre 

korrigeringar av prototypen efter utprovningen är prototypen motiverad under 

rubriken Designmotiveringar och slutgestaltningen finns i sin helhet i Bilaga 6. 

 

 
 

Bild 6 För att intervjuerna skulle ske i en bekväm miljö fick informanterna bestämma 

både plats och tid för utprovningen. Informanterna tyckte till om informationsmaterialet 

och jag ställde frågor. 

 

Det framkom under utprovningen att en sökfunktion var viktig i webbmaterial, 

därav lades en sådan ikon till tydligare ihop med funktionerna för uppläsning 

och översättning. Hela benämningen för förkortningen CPAP eftersöktes och 

därför ändrades bildtexten. 

 

 
Bild 7 Vid utprovningstillfället stod det endast att ”Trycket under behandlingen hjälper 

barnets lungor” i bildtexten. 
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5.2. Designmotiveringar 

5.2.1. Format 

Till gestaltningen har jag valt ett mindre skärmformat för mobiltelefon, 

specifikt iPhone 8s, då det är vanligt förekommande utifrån denna 

undersökning att målgruppen använder mobiltelefonen när de söker hälso- och 

vårdinformation och anser att det fungerar bra. Målgruppens behov och 

preferenser visar utifrån empirin att informationen bör finns tillgänglig på 

webben. Rapporter visar att nio av tio internetanvändare söker information om 

medicin och hälsa i allmänhet på webben (Internetstiftelsen, 2018b:8) och 

webben har tekniska fördelar vid läsning som att kunna zooma, scrolla och 

snabbt söka på ord (Melin 2011:29–30). Revideringen av innehållet och till viss 

del även formen är avsedd Neonatalavdelningen på Mälarsjukhusets i 

Eskilstunas webbsida på 1177.se. Gestaltningen presenterar ett mer omfattande 

material än det befintliga. 

 

 
 

Bild 8 Texten är skriven på svenska men har tillagda funktioner för ökad tillgänglighet. 

Här syns tillagda ikoner med uppläsnings-, översättnings- och sökfunktion. Dessa 

ansågs begripliga vid utprovningen. 

 

 

För att skapa igenkänning till det välbesökta, befintliga forumet 1177.se 

harmoniserar prototypen med befintlig informationsstruktur och utseende samt 

Region Sörmlands grafiska profil vilka vid utprovningen anses använda ett 

läsligt typsnitt med tydliga visuella hierarkierna genom kontraster i färg, storlek 

och teckenvarianten fetstilt. Region Sörmland (2019) rekommenderar i sin 

grafiska profil att använda standarstypsnittet Arial som är vanligt 

förekommande i webbtexter (Region Sörmland 2019). De språkliga 

rekommendationerna för verksamheten är att tonaliteten ska vara lagom 

personlig och informell, vilket anses passa bra till hälso- och vårdinformation, 

och att undvika facktermer om det finns en osäkerhet kring om de är begripliga 

för målgruppen. Språket ska upplevas förklarande, hjälpande och positivt så att 

mottagaren enkelt kan ta kontakt, känna sig välkommen och inkluderande 

(Region Sörmland 2019). Arbetet avgränsas på grund av sen tillkommen 
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information ifrån vissa tekniska begränsningar för webbplatsen 1177.se, 

exempelvis kring maxantal för tecken i styckena och antal bilder. Logotypen 

för Region Sörmland bör finnas med i informationsmaterialet på varje sida likt 

befintligt material för att indikera vem sändaren är då det är ett 

trovärdighetsattribut vilket empirin indikerar. Information är heller inte 

nationellt standardiserad. Då det är jag som skapat denna gestaltning och inte 

Region Sörmland används dock inte logotypen. 

Varje sida har inte rum för hur mycket text som helst. Teckenstorleken måste 

också vara läslig och radlängderna begränsas således i formatet. Gestaltningen 

har i genomsnitt runt 45 tecken per rad och är vänsterställda med avstavningar 

såsom webbplatsen i dag vilket anses vara en vanligt förekommande lösning för 

mobilwebb. Lagerholm (2008) skriver att styckeslängderna bör vara tydligt 

separerade med luft och att texten har ett teckensnitt som är lätt att urskilja i en 

så pass stor teckengrad så att den har god läslighet. Därefter anpassas 

radavståndet (Lagerholm 2008:227). Informanterna förmedlade under 

utprovningen att läsligheten upplevs hög och att bildtexternas utformning 

skapar kontrast via storlek vilket attrahera ögat och att placeringen nära 

bilderna signalerar samhörighet. Schriver (2013) menar att när ögat ser 

kontraster skapas nyfikenhet (Schriver 2013:392–393). Utprovningens resultat 

indikerar att texterna är enkla att begripa och i ett igenkänt format för 

vårdinformation. 

5.2.2. Informationsurval och uppbyggnad 

Tidigare forskning och empiri visar dock att information likt detta bör levereras 

i tidigt i vårdkedjan, redan innan en förlossning. Gestaltningen är en generell 

information för en målgrupp där flertalet har obefintlig eller låg kunskap inom 

området. Informationen beskriver därför inte lika detaljerade delar som den 

tryckta välkomstbroschyren om till exempel ett hörseltest. Enligt Nilsson 

(2019) är det en balansgång gällande förhandsinformation om neonatalvård för 

att inte skrämma målgruppen som i förhand inte är mottagliga för en större 

informationsmängd heller (Nilsson 2019). 

Informationsmaterial bör hjälpa läsaren genom att inte presentera en alltför stor 

informationsmängd och inkludera det som är relevant (Jones m.fl. 2012:359). 

Informationsurvalet gjordes utifrån identifierade behov och preferenser hos den 

tänka målgruppen utifrån tidigare forskning samt empiri från kvalitativa 

intervjuer med mottagare av informationen och sakkunniga. Innehållet är 

uppdelat i en tematisk disposition med fem undersidor som besvarar viktiga 

frågor som framkommit vid insamling av empiri. Enligt Lagerholm (2008) är 

den tematiska dispositionen vanligt förekommande och informationen delas då 

upp i mindre delar och behandlas var för sig på ett begripligt sätt samt påvisar 

relationen till varandra (Lagerholm 2008:145–146). 
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Bild 9 Startsidan har en kort avdelningspresentation, viktig kontaktinformation och 

rubriker som delar upp informationsmaterialet för att hjälpa läsaren att navigera vidare. 

 

Rubrikerna är formulerade som frågor vilka utifrån tidigare forskning upplevs 

mest relevant att besvara för någon med obefintlig eller låg kunskap inom 

området. Empirin visar att det viktigaste att besvara i förhand är frågor som: var 

avdelningen ligger, hur den ser ut, vem som hamnar där, varför man hamnar där 

och vilka vårdinsatser som är vanligt förekommande. Tidigare forskning av 

Ignell Modé m.fl. (2014) visar att ökad kunskap om neonatalvård ökar 

välmående och upplevd trygghet under vistelsen på neonatalavdelningarna samt 

minskar stressnivåer (Ignell Modé m.fl. 2014:134). 
 

 

Bild 10 Rubrikerna visar informationsmaterialets uppdelning och hjälper mottagaren att 

navigera i materialet. Vid utprovningen framkom det att pilarnas funktion var begriplig. 

De öppnar sektionen för vidare läsning vilket ansågs vara en igenkänd designlösning 

som även förekommer på den befintliga webbplatsen 1177.se. 
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Webbinformation bör presenteras överskådligt så att mottagaren enkelt kan 

navigera i materialet (Holsanova 2010:134). Roos (2019) nämner tydlighet som 

en viktig del vid utformning för webb. Den viktigaste informationen presenteras 

högt upp på webbsidan där användaren sannolikt går in. Där bör det inte vara 

för mycket information utan mottagaren ska hjälpas vidare. Vid utformning av 

webb är också igenkänning viktigt vilket kan bidra till ökad upplevd trygghet 

(Roos 2019). Därför används bilder från avdelningen i gestaltningen och 

besökaren möts till exempel först på webbplatsen av den dörr som in till 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 

Grupperingar skapar koherens i innehållet vilket hjälper läsaren att lägga ihop 

bitarna. När läsare ser uppbyggnader och genom strukturella ledtrådar skapar 

det igenkänning och ökar chansen för vidare läsning. Storlek och position är 

exempel på visuella ledtrådar som signalerar vad som är viktigt och kontraster 

attraherar ögat och kan skapa relationer mellan delar. Kontrasten svart på vitt 

typografiskt bäst för läsligheten (Schriver 2013:391–398). Svart text på vit 

bakgrund har majoriteten av texten i gestaltningen. Den blåa och röda färgen 

skapar ett enhetligt uttryck till den tänkta revideringen av webbsidan på 

1177.se. Under utprovningen förmedlade båda informanterna att färgerna var 

behagliga och skapade tydliga rubriker. 

 

 

 

Bild 11 Enligt Pettersson (2012) kan texten delas in i underrubriker och stycken för att 

undvika stora textmassor (Pettersson 2012:160). Det gör materialet överskådligt och 

skapar ingångar. 

Läsare styrs av visuella signaler såsom rubriker, färg och bilder (Melin 

2011:39) och även tomrum signalerar relationer (Pettersson 2012:155). Yttre 

faktorer som påverkar är till exempel text- och bildelement som skapar 

kontraster och hierarkier (Pettersson 2012:69–70). Ledtrådsstrukturer kan göra 

så att mottagaren tar till sig mer av budskapet då möjliga läsvägar presenteras. 

Då kan mottagaren enklare avgöra vad som är av intresse (Holsanova 2010:91). 

Rubrikernas utformning skiljer sig från brödtexten vilket bidrar till hierarkiska 

nivåer. Det gör att mottagaren kan orientera sig i ett tydligt material vilket var 

ett önskemål utifrån empirin och något att tänka på enligt Roos (2019) för att 

underlätta för mottagaren. 
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Bild 12 Enligt Pettersson (2012) ger hierarkiska nivåer läsaren referenspunkter vilket 

kognitivt underlättar information och skapar igenkänning (Pettersson 2012:160). I 

denna bild finns tre olika rubriknivåer som skiljer sig i storlek, färg och teckenvariant för 

att skapa tydliga läsvägar via visuell hierarki. 

I uppdelningar likt detta bör dock viss upprepande information finnas på 

undersidorna då besökare på webbplatser kan komma från olika ingångar och 

möter denna icke-linjära information. Det är möjligt att direkt hamna på en 

undersida via till exempel Google i stället för startsidan. På sidorna Hur bor 

man? och Får man ta emot besök? nämns därför till exempel informationen om 

familjevårdsrum. Rubrikerna övervägdes flertalet gånger, till exempel om det 

skulle stå Hemgång eller formuleras som en fråga likt När åker man hem? men 

Lagerholm (2008) menar att frågeställningar i rubriken kan ha en pedagogisk 

funktion (Lagerholm 2008:344). 

 

 
 
Bild 13 Pettersson (2012) rekommenderar rubriker som presenterar ämnet och är 

relevanta (Pettersson 2012:141–142). Rubriken har en tydlig distans till pilen för att 

inte smälta ihop men har samma färg för att indikera tillhörighet. Pilen öppnar och 

stänger sektionen. 
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5.2.3. Språk 

Förkunskaper och intressen påverkar begripligheten i språksituationer 

(Lagerholm 2008:228–229). För att texten ska vara läsbar måste 

svårighetsgraden anpassas efter målgruppen (Hellspong 2001:85) Språket har 

anpassats utifrån målgruppens förkunskaper och intressen. Innehållet uttrycks 

med viss försiktighet för att inte upplevas skrämmande, exempelvis så beskrivs 

neonatalvården som till för ”barn som behöver extra stöd vid livets start” i 

stället för att använda uttryck likt ”sjuka barn behöver neonatalvård”. 

Variationerna i behandlingar och tiden för vistelsen beskrivs i materialet för att 

presentera en realistisk bild. Texten har ett informativt syfte med en 

beskrivande och förklarande funktion och är skriven i en enklare stilgrad. Melin 

(2011) skriver att texter med informativ funktion ofta är skrivna med 

påståenden och verb i presens samt saknar värderande uttryck. De är mer eller 

mindre formella (Melin 2011:100). Så är även denna informativa text utformad 

vilket under utprovningen upplevdes både begripligt och relevant. 

Undersökningar påvisar en positiv inverkan vid tillfällen då informanterna 

tydligt kan identifiera en sändare (Jones m.fl. 2012:358). En personlig känsla 

skapas i gestaltningen då sändaren främst benämns som vi men 

Neonatalavdelningen är också tydligt presenterad. Då webbtexten även avser att 

nå personer utöver den primära målgruppen så utelämnas du-tilltal. I stället 

används ordet man. Det är inte säkert att mottagaren av informationen hamnar 

på Neonatalavdelningen och webbinformationen når även personer som 

exempelvis vill läsa i egenskap av bekant till någon som vistas där. 

Pettersson (2012) menar att det är viktigt att skriva enkelt för läsbarheten, bland 

annat genom att använda termer och begrepp korrekt (Pettersson 2012:103) och 

undersökningar visar att en teknisk jargong kan påverka texters begriplighet 

och bör vara begränsad (Jones m.fl. 2012:360–363). Ett för detaljerat innehåll 

kan bli informationstungt vilket kan påverka begripligheten. Vissa fackord 

ansågs dock nödvändiga då de är vanligt förekommande i verksamheten och 

förekommer även när personalen förmedlar sin muntliga information. Tidigare 

forskning inom neonatalvård visar att medicinska termer kräver förklaringar 

efteråt (Ignell Modé m.fl. 2014:134). I befintligt informationsmaterial ger 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset förklaringar vilket upptäcktes vid 

textanalysen. Empirin visar att fackord och termer kan påverka begripligheten. I 

gestaltningen finns vardagligare fackord såsom tillväxthämmande, vilket jag 

valde att ha med vid utprovningen för att testa begripligheten hos den primära 

målgruppen. De utvalda fackorden var begripliga och uppmärksammades inte 

nämnvärt under läsningen. Undersökningen av Jones m.fl. (2012) visar att 

akronymer kan påverka texten och dess begriplighet (Jones m.fl. 2012:360). I 

gestaltningen används förkortningen BB, som även används i avdelningens 

befintliga välkomstmaterial, vilket oftare förekommer än utskrivningen 

barnbördshus. Ovanligare fackord som CPAP skrivs dock ut och förklaras. 
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Både personal och de som vistats på Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i 

Eskilstuna använder mer vardagliga fraser som ”hålla koll på” i stället för ord 

som observera, trots att det står i deras befintliga informationsbroschyr som 

inskrivna får vid ankomst till Neonatalavdelningen. 

 

 
 
 

Bild 14 Bildtexten har en förklarande funktion och just glasögon är benämningen som 
personalen använder. Det är viktigt att texten talar samma språk som personalen på 
plats för att undvika förvirring. 

5.2.4. Bildval 

Bilder i relation till text skapar nyfikenhet genom kontraster som lockar ögat 

(Schriver 2013:392–393). Igenkänning via bland annat bilder är fundamentalt 

och viktigt vid utformning av webb, speciellt om det handlar om en fysisk plats 

enligt Roos (2019). Igenkänning skapas i detta fall via bland annat bilder från 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset som är tagna på avdelningen under 

verkliga situationer. De föreställer sjukhusmiljön, personal och familjer som får 

neonatalvård. Bilderna dubblerar textens budskap och har en informativ 

funktion. Holsanova (2010) skriver att det ibland inte räcker med enbart 

språkliga beskrivningar utan informationen behöver kompletteras med bilder 

som hjälper mottagaren att skapa mening. Det kan förstärka budskapet eller 

bidra med ny kunskap. Bild och text i samverkan kan skapa en djupare 

förståelse hos mottagaren samt ge tydligare bild av budskapet (Holsanova 

2010:52–54). 
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Bild 15 Prototypen är skapad i InDesign med texter och bilder som samverkar. 

Enligt informanter i de tidiga kvalitativa intervjuerna samt utprovningen 

upplevs färgbilder mer verklighetstrogna och trovärdiga vilket passar syftet. De 

visar även detaljer tydligt och ger mottagaren information, exempelvis det blåa 

ljuset vid solning. 

 

 

Bild 16 Bilden på startsidan avbildar dörren vid ingången till avdelningen vilket är det 

första man möter även i den fysiska miljön vilket skapar igenkänning. 
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Bilder med representationell funktion återger objekt som har direkt förhållande 

till texten och budskapet vilket gör innehållet mer konkret och tillgängligt 

(Holsanova 2010:67–69). I gestaltningen har bilderna en representationell 

funktion. Utifrån teori och empiri valdes bilder baserat på vad personalen anser 

är viktigt att visa och vad de som genomgått processen upplever relevant att se. 

Sammantaget önskas bilder på omgivningen, till exempel teknisk utrustning 

och personalen. Under utprovningen framkom det att bilderna hade en positiv 

inverkan hos informanterna. Informanterna upplevde större trygghet inför sin 

förlossning och ifall de hamnar på Neonatalavdelningen på grund av bilderna 

trots att det i detta arbete fanns ett begränsat bildutbud på grund av sjukhusets 

sekretess och arbetets tidsram. Jag hade önskat fler bilder från miljön som visar 

hur familjerna bor samt föräldraköket för att kunna ge en ännu mer rättvis 

helhetsbild av platsen. Bilderna i gestaltningen används med tillstånd. De är 

tagna av bekanta som vistats på avdelningen samt en fotograf som även arbetar 

på Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset, Petra Broberg, som önskade bli 

namngiven i informationsmaterialet. 

 

 
 

 

Bild 18 Människor i bild ger mycket information till mottagaren (Cyr m.fl. 2009:555). Då 

bilderna inte ska dominera det mindre skärmformatet för mycket är höjden kapad en 

bit. Det var dock viktigt att välja ett mått som passade samtliga bilder för enhetlighet 

och se till så att väsentlig information inte försvann. 

Mottagare uppmärksammar bilder, speciellt porträtt (Pettersson 2012:142). 

Forskning visar att webbmaterial med bilder av människor inger en social 

närvaro. De upplevs även mer trovärdiga, tilltalande och varma (Cyr m.fl. 

2009:554) vilket är känslor passande för detta informationsmaterial som ska 

sprida kunskap utan att uppfattas som skrämmande.  
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6.  Slutsats och diskussion 

Detta avsnitt är en avslutande del som sammanfattar studien och inkluderar 

egna reflektioner. 

Den huvudsakliga tanken med gestaltningen är att mottagarna ska kunna ta del 

av samt förstå informationen. Syftet med studien var att undersöka processen 

kring informationsöverföringen genom vårdkedjan inom neonatalvården. Detta 

för att kunna skapa ett målgruppsanpassat informationsmaterial samt få ett 

möjligt svar på forskningsfrågan: 

På vilket sätt kan text och bild i samverkan påverka upplevd trygghet i samband 

med en förlossning? 

Underfråga: 

• Vid vilken tidpunkt bör informationen nå målgruppen? 

Arbetet ger en indikation på hur forskningsfrågan kan besvaras. Resultatet visar 

att information med texter och bilder tidigt i vårdkedjan kan öka den upplevda 

tryggheten för personer som väntar barn och för de som hamnar på 

Neonatalavdelningen. Neonatalvårdsinformation med ett vardagligt språk som 

förklarar nödvändiga fackord och bilder med en representationell funktion kan 

öka kunskapen inom ämnet och underlätta begripligheten av informationen. 

Detta torde även hjälpa avdelningspersonalen att nå målet kring närståendes 

ökade delaktighet i barnets vård. 

Under arbetets gång upplevdes hälso- och vårdinformationen bristfällig på flera 

ställen på både nationell och regional nivå. Benämningarna i befintlig 

neonatalvårdsinformation tål att ses över, till exempel då nyförlösta benämns 

som kvinna fastän personen i fråga eventuellt inte identifierar sig som kvinna. 

Den generella benämningen av närstående till barnet är föräldrar, fastän andra 

vuxna närstående till inlagda barn vistas på Neonatalavdelningen. Utifrån denna 

studie finns två identifierade områden som är viktiga rörande information om 

neonatalvården: tidpunkt och begriplighet. En slutsats som dras är att 

tidpunkten för informationen kan vara avgörande för om målgruppen kan ta till 

sig materialet. Informationen bör nå fram tidigt under graviditeten, till exempel 

ifall barnet föds för tidigt och de senare mötena med barnmorskan inte hinns 

med. Den befintliga webbinformationen upplevs otillräcklig och fyller inte 

målgruppens behov och preferenser. 

Webbmaterial är tillgängligt för sekundärgruppen såsom närstående, 

sjukhuspersonal och allmänheten. Texter och bilder samverkar i gestaltningen 

för att förtydliga budskapet samt göra det meningsfullt. Språkligt bör materialet 
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presenteras på ett begripligt sätt, där exempelvis ovanliga fackord förklaras. 

Detta baseras på empirin, rapporter från SKL och tidigare forskning om 

neonatalvårdsinformation. Teorier inom informationsdesign lyfter tidpunkt och 

begriplighet som viktiga aspekter vid utformning av text och bild. 

Informationsbehovet finns tidigt i vårdkedjan. Enligt undersökningen av Ignell 

Modé m.fl. (2014) vore det idealt att få neonatalvårdsinformation som 

förebyggande åtgärd före förlossningen. De inlagda skulle då kunna känna sig 

mer självsäkra vid barnets ankomst vilket i sin tur kan ge möjlighet att knyta an 

till barnet efter förlossningen på ett psykiskt och socialt plan (Ignell Modé m.fl. 

2014:133–134). Kunskap inom området är kopplat till upplevd kontroll och 

trygghet (Ignell Modé m.fl. 2014:131). Generellt verkar den tidigare 

forskningen till stor del fokusera på fäders upplevelse av information inom 

neonatalvården och främst på hur informationen upplevs under 

sjukhusvistelsen. Det är viktigt att informationen finns tillgänglig för 

målgruppen. Informationen bör komma vid rätt tillfälle, med genomtänkt form 

samt begripligt och relevant innehåll. De attityder som uttrycktes kring 

informationsmaterialet vid utprovningen av prototypen var enbart positiva. 

Barnmorskemottagningen uppger att de inte vill skrämma de som planerar att 

föda barn på Mälarsjukhuset genom att presentera neonatalvården med ett 

sjukdomsfokus. På plats är det en stressig situation och svårt att ta till sig 

information. Resultatet från de kvalitativa intervjuerna understryker och 

utprovningen påvisar dock vikten av att presentera en realistisk bild av 

neonatalvård för de som väntar barn. 

Mot slutet av mitt arbete, efter påtryckningar från personalen på 

Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset, uppdaterades avdelningens 

information på 1177.se. Den felaktiga informationen som tidigare fanns 

korrigerades och viss information adderades. Informationen är dock fortfarande 

kortfattad och i linje med denna undersökning är informationen ännu inte 

målgruppsanpassad utifrån identifierade behov och preferenser. Då torde den 

vara mer omfattande och innehålla bilder. 

Andra sätt att angripa och avgränsa arbetet finns, det är jag medveten om, och 

det skulle kunna påvisa andra resultat. Egna undersökningar skulle till exempel 

kunna utförts på Neonatalavdelningen men det adderar ytterligare en rad olika 

etiska aspekter då de som hamnar där befinner sig i en stressad situation. 

Huruvida resultatet varit annorlunda genom andra metoder är svårt att säga. Det 

var en svår primärmålgrupp att nå under tidsramen så exempelvis fokusgrupper 

var inte aktuellt. Det upplevs dock värdefullt att utprovningen involverade 

informanter ur den primära målgruppen. Material bör dock även testas med fler 

personer då slutgestaltningen har mindre korrigeringar, endast två personer 

deltog vid utprovningen ur den primära målgruppen och informanterna hade 

även enbart svenska som modersmål. Resultatet kan då se annorlunda ut.  
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Bilaga 7 Slutgestaltningens text i helhet 
 

Neonatalavdelningen Mälarsjukhuset, Eskilstuna 

 

Till oss kommer nyfödda barn som behöver extra stöd vid livets start. Vår personal 

håller koll på barnets utveckling, följer upp och kontrollerar. 

 

Bildtext: Neonatalavdelningen ligger vägg i vägg med BB på Mälarsjukhuset. 
 

Hitta hit 

Mälarsjukhuset 

Eskilstuna, Södermanlands län 

Huvudentrén, hiss C, plan 6  

 

Kontakta oss 

016-10 45 46 

 

Varför hamnar man här? 

Ett av tio nyfödda barn i Sverige behöver neonatalvård. Ungefär en 

tredjedel av dessa föds innan vecka 37 och räknas som prematur, 

det vill säga för tidigt född. För de flesta är läget inte livshotande. 

 

Om barnet kommer tidigare än vecka 28 eller behöver särskild 

specialistvård transporterar vi barnet vidare till ett sjukhus som är 

specialiserat inom området. Hos oss stannar barnen annars alltifrån 

några timmar till flera veckor. Det beror på vilka insatser de behöver. 

Vi gör alltid provtagningar för att få en korrekt bedömning av hur 

barnet mår. 

 

Vi vill att alla som kommer hit vårdar sitt eget barn så mycket som 

möjligt. Det innebär närhet, tröst och annan grundläggande 

omvårdnad som till exempel tvätt, matning och blöjbyten. Vi stöttar 

och vägleder. 

 

Vanligt hos oss på Neonatalavdelningen är: 

 

Sondmatning 

De flesta barnen behöver extra mycket näring men orkar inte äta så 

mycket som de behöver. Därför får många en sond. Det är en tunn 

plastslang som går genom näsa eller mun till mage. Tack vare 

sonden kan barnet lägga all sin kraft och vakna tid på att lära sig 

amma eller äta med nappflaska. 

 

Bildtext: I första hand får barnet urpumpad bröstmjölk. Alla som kommer till 

oss ska känna sig trygga kring hanteringen av sonden. Foto: Petra Broberg. 
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Solning 

Gulsot orsakas av bilirubin, ett gulfärgat ämne, som kan vara svårt för 

nyfödda att bryta ned. Då får de sola, antingen i en kuvös eller med 

sollampor över sängen. 

 
Bildtext: Under tiden barnen solar har de på sig dessa glasögon. 

 

CPAP 

Vissa barn behöver andningsstöd efter förlossningen. Med hjälp av CPAP 

syresätter sig lungorna. Under behandlingen har barnet på sig en mössa 

och vid näsan placerar vi antingen en mask eller en prong, det vill säga 

silikondelar som vi fäster vid näsborrarna. Dessa blåser sedan upp 

luftvägarna, öppnar stängda lungdelar och gör så att lungblåsorna inte 

faller ihop. 

 

Bildtext: Continuous Positive Airway Pressure förkortas CPAP och hjälper barnets 

lungor. 

 

Hur bor man? 

Vårt mål är att hela familjen ska kunna vara tillsammans. Oftast 

hamnar barnet först på vår intensivvårdssal. Under tiden får 

föräldrarna ett anhörigrum. När läget är stabilt flyttar familjen 

sedan till ett familjevårdsrum. På avdelningen finns även ett 

gemensamt kök där man kan förvara sin mat, dricka kaffe och titta 

på tv. 

 

Bildtext: Så här ser en akutplats ut på vår intensivvårdssal. För många är 

det en ovan miljö med all teknisk utrustning som hjälper oss att hålla koll 

på barnen. 

 

Får man ta emot besök? 

Vuxna anhöriga och syskon är välkomna till familjevårdsrummen dit 

familjerna kommer när läget är stabilt. Syskon måste vara hemma från 

förskolan i fem dagar innan besöket för att minimera infektionsriskerna. 

 

För att få besöka intensivvårdssalen måste anhöriga först diskutera med 

personal. Detta på grund av att flera infektionskänsliga barn vårdas på 

samma sal. 

 

Bildtext: Syskon får sova över. Här är gosedjur, filtar och mobiler tillåtna. Foto: Petra Broberg. 

 

Det är viktigt att tänka på att Neonatalavdelningen vårdar barn som är för 

tidigt födda eller sjuka. De är extra infektionskänsliga. Vi har en 

hygienguide som alla måste följa. 
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Vilka jobbar här? 

Vi som arbetar här är ett vårdteam med olika kompetenser där alla vill att 

både barn och närstående mår bra. Varje förmiddag går vi igenom barnets 

mående och planerar för fortsatt vård. 

Bildtext: Varje förmiddag går vårdteamet rond. Foto: Petra Broberg. 

 

Läkare 

Våra läkare gör medicinska avvägningar och bedömningar. De tar beslut 

om läkemedel, undersöker och behandlar. 

 

Sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna har många olika arbetsuppgifter. De planerar omvårdnad 

utifrån varje situation, hjälper föräldrar att ta hand om sina nyfödda barn 

och samordnar både undersökningar och behandlingar på andra delar av 

sjukhuset om det behövs. 

 

Undersköterskor 

Våra undersköterskor håller koll på hur ditt barn mår genom att exempelvis mäta, väga 

och undersöka blodtrycket. De ger stöd till föräldrar och råd kring delar som amning 

och matning med nappflaska. 

 

Extra stöd 

Vi erbjuder extra stöd i form av kuratorer och psykologer. Att bli förälder är en stor och 

betydelsefull händelse i livet, en omställning. Vår kurator hjälper även till praktiskt om 

man vill, till exempel med Försäkringskassan. 

 

Hos oss finns dietister, apotekare, sjukgymnast, avdelningsassistenter och 

annan vårdnära service. Neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i 

Eskilstuna ligger också vägg i vägg med BB. Därifrån kommer personal till 

oss för att kontrollera och vårda nyförlösta, om det behövs. 

 

När åker man hem? 

De flesta blir utskrivna direkt när behandlingen är klar om barnet mår bra, 

äter själv och har passerat vecka 37. 

 

Vissa barn blir överskrivna till hemsjukvård sista vårdtiden. Hemsjukvården 

är till för barn som behöver fortsatt uppföljning en viss tid men ändå är 

stabila nog att vara hemma.  

 

Bildtext: De flesta barnen blir utskrivna direkt, vissa får hemsjukvård sista 

vårdtiden. 


	Bildtext: Syskon får sova över. Här är gosedjur, filtar och mobiler tillåtna. Foto: Petra Broberg.

