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Abstract 

Karolinska University Hospital has noted that there is a problem with patient 
information. This study addresses the information that goes out to children and 
their parents in connection with a calling to Astrid Lindgrens Children’s Hospital. 
The problem is regarding the fact that the information does not reach the target 
group and that this becomes time consuming for healthcare professionals. This is 
due to the fact that they have to repeat the information at a doctor's visit.	
Karolinska University hospital has asked for a more target group-adapted 
information material that will easily reach the target audience.	

The patient information that is being sent in connection with the call is based on 
the medical staff's previous experiences. There is also information that must be 
included because patients have the right to decide on their own health care, 
treatments and samples.  

Research has shown that people exposed to stress have more difficulty to 
remember information and to focus their attention. It has also been found that 
patients who get the right information feel like they are a part of their treatment and 
that it increases a sense of confidence to the care provider. 

This study has been conducted using various theories focusing on crisis 
communication, cognition and textual hierarchies. To find out how these theories 
are perceived by the target group, a test has been conducted using a survey. The 
study also conducts a functional text analysis and an interview. 

The conclusions of the study are that it is important that the target group is 
personally approached to involve them in an open dialogue. It has also proved to be 
important with concrete information. However, the most considerable	conclusion 
from this work is that it shows that the most crucial information is placed at the 
beginning of the information material, since the parents' ability to concentrate is 
affected by stress.	
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Sammanfattning 

Karolinska Universitetssjukhuset har uppmärksammat att det finns en problematik 
gällande patientinformationen. Detta arbete riktar sig till den information som går 
ut till barn och deras föräldrar i samband med en kallelse på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus. Problemet handlar till största del om att informationen inte når ut till 
målgruppen och att det blir tidskrävande för vårdpersonalen. Det beror på att de 
måste upprepa informationen vid läkarbesöken. Karolinska Universitetssjukhuset 
har bett om ett mer målgruppsanpassat informationsmaterial som lättare ska nå ut 
till målgruppen.  

Idag baseras patientinformationen som skickas ut i samband med kallelse på 
vårdpersonalens tidigare erfarenheter. Det finns information som måste finnas med 
eftersom patienter har rätt att bestämma över sin egen vård, behandlingar och 
prover enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Men hur kan man skräddarsy 
informationen för patienter och föräldrar som befinner sig i en utsatt situation?  

Forskning har visat att människor som utsätts för stor stress får svårare att lägga 
information på minnet och att fokusera sin uppmärksamhet. Det har även visat sig 
att patienter som får rätt information känner sig deltagande i sin behandling och att 
det skapar en trygghet och ett förtroende för vårdgivaren.  

Denna studie har utförts med hjälp av olika teorier med fokus på 
kriskommunikation, kognition och textuella hierarkier. För att ta reda på hur 
teorierna uppfattas av målgruppen har jag utfört en utprovning med hjälp av en 
enkätundersökning utförts. Jag har även utfört en funktionell textanalys och en 
intervju.  

De slutsatser jag har kommit fram till är att det är viktigt att målgruppen är 
personligt tilltalad för att involvera och öppna upp för dialog. Det har även visat sig 
vara betydelsefullt med konkret information. Men den primära slutsatsen från detta 
arbete är att det är viktigt att den mest betydelsefulla informationen placeras i 
början av informationsmaterialet eftersom föräldrarnas koncentrationsförmåga 
påverkas av stress.  
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1. Inledning 

Forskning har visat att känslor kan påverka vår förmåga att bearbeta information. 
En orsak till detta har visat sig vara att Hippocampus, som sitter i hjärnan och 
påverkar vår minnesfunktion, är extremt känslig för stress. Om en person går 
genom ett trauma eller utsätts för hög stressnivå kan minnet påverkas negativt, 
vilket i sin tur gör att man får svårare att bearbeta information (Jonsdottir och 
Ellbin, 2007, s.104–105).  

Karolinska Universitetssjukhuset har uppmärksammat en koppling mellan 
återkommande frågor och vårdnadshavare vars barn vårdas på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus. Problematiken bottnar i att vårdnadshavare till sjuka barn har svårt att 
ta till sig och bearbeta information som handlar om allmän information inför första 
läkarbesöket. Konsekvenserna av detta blir att de anställda på sjukhuset får svara 
på samma frågor flera gånger, vilket är tidskrävande för personal, vårdnadshavare 
och barn.  

I denna studie har jag undersökt hur sådan information bör utformas med hjälp av 
kriskommunikation, kognitiva aspekter och hierarki. Jag har även undersökt hur 
information bör förmedlas för att minska följdfrågor och skapa trygghet för såväl 
läkare som föräldrar och barn.    

1.1 Problembeskrivning  
Karolinska Universitetssjukhuset har uppmärksammat ett problem gällande 
patientinformation. Idag skickas ett informationsblad hem till patienter i samband 
med en kallelse. I denna situation upplevs föräldrarna vara stressade eftersom de i 
många fall har ett barn med svårare sjukdom som ska behandlas på sjukhuset. 
Läkare, sjuksköterskor och annan personal på Astrid Lindgrens barnsjukhus har 
noterat att information som är avsedd för patienten och föräldrarna ofta tycks vara 
svår att komma ihåg. Ofta behöver personalen besvara samma frågor flera gånger 
innan föräldrarna lyckas förstå informationen (Jonas Appelberg, 2018-04-02).  

Idag använder sig sjukhuset av ett skriftligt informationsmaterial som skickas hem 
till patienten innan första sjukhusbesöket. Detta material innehåller information 
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gällande hur man går till väga för att avboka eller omboka ett besök via 1177, men 
också information gällande vad som händer med blodprover och dylikt. Det finns 
även ett avsnitt i texten där sjukhuset informerar om barnets och föräldrarnas 
rättigheter gällande vårdfrågor. Det har visat sig att detta informationsblad inte når 
ut till målgruppen, vilket är föräldrarna till de sjuka barnen. En konsekvens av detta 
blir att personalen på sjukhuset måste besvara frågor som redan blivit besvarade i 
skriftlig form. Men den mest centrala konsekvensen är att föräldrarna upplever en 
stress och en oro att få information som de inte förstår. Detta problem behöver 
dock inte vara specifikt för Karolinska Universitetssjukhuset utan kan förekomma 
på alla sjukhus där man vårdar svårt sjuka barn.  

1.2 Bakgrund  
Karolinska Universitetssjukhuset är beläget i Stockholms län och har två 
storsjukhus, ett i Solna och ett i Huddinge. Till storsjukhuset i Solna tillhör även 
Karolinska Universitetssjukhusets barndivision, Astrid Lindgrens barnsjukhus. På 
sjukhuset har föräldrar och andra närstående möjlighet att övernatta tillsammans 
med patienten. Varje enkelrum är försett med en extra säng och på 
neonatalmottagningen finns det möjlighet för samvård när mor och barn behöver 
vårdas i ett gemensamt rum (Karolinska.se).   

Sjukhuset bildades år 1998 när landstinget i Stockholms län beslutade sig för att slå 
samman tre barnkliniker. Sjukhuset döptes efter den kända svenska författaren 
Astrid Lindgren. Stiftelsen för Astrid Lindgrens barnsjukhus är ideell och strävar 
efter att påskynda barnens tillfrisknande. För att uppnå målet ska Astrid Lindgrens 
barnsjukhus arbeta för att främja bra miljöer med patienterna i åtanke. Det kan röra 
sig om bra redskap, men också att det ska vara så trevligt som möjligt för barnen 
som vårdas på sjukhuset. För att kunna genomföra detta skänker stiftelsen material 
och hjälper till att anordna aktiviteter för barnen som de gynnas av. Stiftelsen 
hjälper även till att arrangera insamlingar för att kunna ge tillbaka till patienterna i 
form av bra material och/eller aktiviteter (Astrid-barn, 2018).    

De patienter som behandlas på Astrid Lindgrens barnsjukhus har oftast drabbats av 
en svår skada eller sjukdom. Detta kan i många fall betyda att patienten kommer 
behöva vårdas på sjukhuset under en längre period. Därför anordnas olika typer av 
aktiviteter för att barnen ska få ha roligt, trots att omständigheterna runt omkring är 
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tuffa. En annan orsak till detta är att påskynda tillfrisknandet hos barnen 
(Karolinska.se, 2018).   

Under december 2017 fick jag kontakt med Jonas Appelberg som arbetar som 
kommunikatör vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stab, Kvalitet och 
patientsäkerhet. Han påtalade då att personalen har uppmärksammat ett problem 
med den skriftliga informationen som tilldelas målsman för patienter som ska 
vårdas på Astrid Lindgrens barnsjukhus.   

Mitt examensarbete kommer därför gå ut på att studera det befintliga 
informationsmaterialet för att kunna utvärdera dess för- och nackdelar. Jag kommer 
med hjälp av olika teorier granska hur man kan förbättra informationsmaterialet för 
att det ska nå ut till målgruppen på bästa sätt. Jag kommer att gå djupare in på detta 
under rubriken Teorier.   

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kognitiva aspekter och 
kriskommunikation påverkar vårdnadshavares förmåga att förstå 
patientinformationen. Eftersom problemområdet är brett kommer jag inte kunna 
lösa alla problem som är kopplat till det. Målet med denna studie är att bidra till 
förbättringar som gör att vårdnadshavare lättare kan ta till sig informationen.  
Eftersom problemområdet är stort har jag behövt göra avgränsningar vilket jag 
kommer gå djupare in på under nästkommande rubrik.  

1.4 Avgränsningar 
En av de avgränsningar jag gjort är att fokusera mitt problemområde till Astrid 
Lindgrens barnsjukhus. Karolinska Universitetssjukhuset har påpekat att problemet 
sträcker sig över ett flertal andra sjukhus och behandlingsområden, men att 
problemet främst visar sig på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Eftersom problemet 
visar sig tydligast hos föräldrar har jag valt att bortse från de andra sjukhusen och 
fokusera min studie  enbart föräldrar.  

En annan avgränsning jag valt att göra är att förhålla mig till ett informationsblad 
som innehåller information inför första besöket på Astrid Lindgrens barnsjukhus. 
Den främsta anledningen till denna avgränsning är att Karolinska 
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universitetssjukhuset har sett en specifik koppling till patientinformation gällande 
barn och stressen inför första besöket.  

1.5 Frågeställning 
Forskningsfråga: 

”Hur kan man målgruppsanpassa textuell patientinformation för föräldrar i kris, 

med hjälp av teoribildning inom kognitiv psykologi och kriskommunikation?” 

1.6 Material  
Idag skickas ett informationsblad från Astrid Lindgrens barnsjukhus hem till 
patienten i samband med en kallelse. Syftet med detta informationsblad är att 
informera barnen och föräldrarna om hur de avbokar eller ombokar en tid, vad som 
händer med prover och vart de kan vända sig om de vill tala med olika avdelningar 
angående vårdfrågor. Materialet består av information som måste finnas med, 
enligt Jonas Appelberg (2018). Den textuella utformningen är gjord av personal på 
Astrid Lindgrens barnsjukhus.   

1.7 Målgrupp och medium  
Under denna rubrik kommer jag motivera val av målgrupp och medium. Jag 
kommer dessutom diskutera fördelar och nackdelar med de båda valen. 

Eftersom informationsmaterialet från Karolinska Universitetssjukhuset berör barn 
som vårdas på Astrid Lindgrens barnsjukhus har jag valt att ha föräldrar som den 
primära målgruppen. Anledningen till detta beslut är att barnen oftast har en 
förälder med sig till sjukhuset. Det är även denne som behöver ha förståelse för 
processen ens barn ska gå igenom för att kunna ge stöd och fatta eventuella beslut.  

Valet att ha föräldrar som primär målgrupp skulle kunna upplevas som märklig 
eftersom det är barnen som är patienten och alltså är i fokus under sjukhusvistelsen. 
Jag valde att frångå detta eftersom föräldern ska fungera som ett stöd för barnet. 
Det är även föräldern som har förståelse för vad som händer i en större utsträckning 
än barnen beroende på deras ålder. En annan anledning till att detta val gjordes var 
att det är föräldern som har den huvudsakliga kontakten med sjukhuspersonal och 
läkare. Istället blir barnen den sekundära målgruppen. Om föräldrarna får en större 
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förståelse för vad som händer kan de i sin tur få barnen att känna sig tryggare och 
möjligen besvara deras eventuella frågor. 

Eftersom materialet jag fått från Karolinska Universitetssjukhuset är i pappersform 
kommer detta arbete att fortsätta på samma spår. Materialet är tänkt att skickas hem 
till patienten i samband med kallelse, vilket gör det logiskt att arbeta med ett tryckt 
material.  

1.8 Målgruppsanalys 
Larsson (2014, s. 175) menar att det är viktigt att förstå sin målgrupp för att kunna 
planera sitt kommande arbete. Han menar att det är viktigt att ta reda på hur 
människor upplever information och vilken förmåga eller oförmåga de har att ta till 
sig den. Det är alltså väsentligt att förstå människors upplevelse för att kunna 
planera arbetet.  

Vid intervjuer med målgruppen framkommer det att det är svårt för föräldrarna att 
ta in mycket information på en gång. Deras upplevelse är att det ofta uppstår frågor 
efter ett möte och att det kan vara svårt att få möjlighet att ställa följdfrågor. En 
annan synpunkt som framkommit är att föräldrarna ofta har svårt att förhålla sig till 
mindre viktig information. De vill gärna ha den viktigaste informationen lämnad 
först, så att de vet vad de ska fokusera på.  

Den genomsnittliga åldern på föräldrarna som besöker sjukhuset med sina barn är 
30–50 år. Eftersom Astrid Lindgrens barnsjukhus behandlar svår sjuka patienter 
kan barnen och deras föräldrar bo och arbeta på andra orter än i Stockholms län. 
Det är jämnt fördelat mellan mödrar och fäder vid läkarbesöken.   

1.9 Etiska aspekter 
Eftersom jag ska undersöka föräldrars förmåga att bearbeta information gällande 
deras sjuka barn är det viktigt att tänka på de olika etiska aspekter som måste tas i 
hänsyn inom vården. 

Det är framförallt viktigt att tänka på att personalen på sjukhuset arbetar under 
tystnadsplikt, vilket gör att jag bör följa samma riktlinjer. Jag kommer därför inte 
fråga om patienternas specifika sjukdomar eller allvarsgraden i diagnosen. Detta 
beror på att patienterna själva måste ge samtycke för att jag ska få ta del av denna 
information (Vårdgivarguiden, 2018). Jag måste även tänka på hur jag ställer mina 
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frågor och i vilken miljö intervjuerna- och utprovningarna ska genomföras. Detta 
för att försökspersonerna ska känna sig trygga när de talar om ämnet.  

Enligt Vetenskapsrådet (2017, s.40) får inte personer som arbetar inom exempelvis 
sjukvård gå in på sjukdomar eller provsvar eftersom de arbetar under tystnadsplikt. 
Det är även viktigt att alla uppgifter behandlas med konfidentialitet. Det innebär att 
alla uppgifter som kommer fram under en undersökning inte sprids vidare. Jag 
kommer att tala med föräldrar vars barn är sjuka, därför är det viktigt att jag inte 
går in på sjukdomarna utan fokuserar på informationen och hur personerna förstår 
den. Jag kommer dock ändå utföra undersökningarna konfidentiellt eftersom ämnet 
fortfarande kan vara känsligt trots att vi inte diskuterar den specifika sjukdomen.  

1.10 Kommunikation i vården 
Sveriges Kommuner och Landsting (2011, s. 3) beskriver att kommunikationen 
mellan vårdgivare och patient samt närstående är avgörande för behandlingen. I 
kommunikationen är det förståelsen som spelar en avgörande roll. Om patienten 
och/eller den närstående förstår informationen leder det till att de känner sig 
delaktiga och följer rekommendationerna. För att öka patientsäkerheten bör man 
använda sig av en dialogisk kommunikation så att patienten och de anhöriga känner 
sig inkluderade.  

Vidare förklaras att viktiga delar i att föra en dialog mellan vårdpersonal och 
patient är att lyssna och öppna upp för frågor. Detta leder i sin tur att det är lättare 
att föra en dialog kring målet med behandlingen (Sveriges Kommuner och 
Landsting 2011, s. 11).  

Patientcentrering är en viktig del av vårdkommunikationen menar Internmedicin 
(2018). Detta innebär att patienten är delaktig i dialogen med läkaren och att denne 
försöker se problematiken ur patientens perspektiv. Här påtalas också att även om 
en läkare har lång erfarenhet så betyder det inte nödvändigtvis att hen har god 
förmåga att konsultera med patienten. Det har visat sig att kommunikationen 
mellan patienter och läkare ofta går förbi varandra. Detta resulterar ofta i att 
patienten känner sig missförstådd och att läkaren känner att informationen inte 
nådde fram till patienten. Patientcentrerad kommunikation kan användas både vid 
lättare och svårare samtal och minskar risken för missförstånd.  

I en artikel av M, Cushing förklaras att patientcentrerad kommunikation innebär att 
patienten får förståelse för sin behandling och att patienten själv får vara med och 
bestämma över sin vård. Patientcentrering innebär också att läkaren skapar sig en 
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förståelse för patientens tankar och känslor. Med andra ord kan patientcentrerad 
kommunikation beskrivas som en human dialog där läkaren visar respekt och 
empati för patienten. Som vårdgivare är det viktigt att få en uppfattning om vad 
som är fel med patienten och vad som har betydelse för patienten (M. Cushing, 
2015, s. 1236).  

Socialstyrelsen (2015, s.12, 14) tar upp att alla patienter har rätt att bestämma över 
sin egen vård. För att kunna göra det är det viktigt att patienten får ta del av 
väsentlig information. Utan detta begränsas patientens delaktighet i vården och på 
så vis minskar möjligheten att kunna fatta egna beslut. De tar också upp att det är 
viktigt att patienten har förstått informationen som tilldelats dem och att de fått en 
bild över eventuella konsekvenser. De påtalar dock att patienter som upplever en 
kris kan ha svårt att förstå och bearbeta information. Om patienten befinner sig i 
kris kan dessutom personens värderingar skifta vilket gör att läkare kan ha svårt att 
avgöra om patienten har tillräcklig beslutskompetens.  
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2. Teori  

Under kommande avsnitt kommer jag gå in på olika teorier som är relevanta för 
denna studie. Varje teori kommer att urskiljas med en egen rubrik för att förtydliga 
strukturen.   

2.1 Kognitiv psykologi  
Jag ska undersöka hur känslor spelar in i människors förmåga att bearbeta 
information därför kommer jag att gå in djupare på kognitionspsykologi. För att 
begränsa mig har jag valt ut delar av den kognitiva psykologin som har mest 
relevans för stress och informationsbearbetning.   

Enligt Groome (2010, s. 27) definieras kognitiv psykologi som den mänskliga 
förmågan att bearbeta information. Med informationsbearbetning menas att en 
person tar in information från sin omvärld, bearbetar den och nyttjar informationen. 
Kognition är alltså ett vitt begrepp och delas upp i olika kategorier. Nedan har jag 
delat upp de kognitiva processer som jag kommer utgå från i denna studie.  

2.1.1 Kognitiv bearbetning  
När en person möts av inkommande information behöver informationen först möta 
perceptionen, alltså tolkas av personen som tar emot informationen. I detta skede 
jobbar hjärnan för att förstå informationen som presenterats. Detta görs genom att 
skapa en mening med informationen. När hjärnan har skapat en mening med 
informationen och förstått informationen lagras den i minnet. Detta leder i sin tur 
till att informationen kan plockas fram vid behov. Framplockningens huvudsakliga 
egenskap är att en person lättare kan forma en tankeprocess och vi använder våra 
tidigare erfarenheter för att relatera till nya problem. Detta kan även kallas 
tänkande (Groome, 2010, s. 28).   
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2.1.2 Kognitiv emotionsteori  
Cassidy (2003, s. 21–23) förklarar den kognitiva emotionsteorin som att kognitiva 
processer sammankopplar den fysiska reaktionen och känslorna. Författaren tar upp 
ett exempel där en person konfronteras med en björn. Människan får en fysisk 
reaktion genom att se björnen, men en kognitiv bedömning meddelar hjärnan om 
man ska fly (bli rädd) eller stanna (bibehålla lugnet). Vår fysiska reaktion och vår 
känslomässiga upplevelse baseras på situationen vi befinner oss i och våra tidigare 
erfarenheter. Vi gör med andra ord en kognitiv bedömning innan vi reagerar.  

Automatisk och kontrollerad informationsbearbetning skiljer sig åt när man pratar 
om kognitiv psykologi. Människor kan, genom att byta från automatisk 
informationsbearbetning till kontrollerad informationsbearbetning, styra sina 
känslor. Genom att kontrollera informationen kan vi reglera känslorna och 
reaktionerna eftersom vi då kan framkalla känslor som är rimliga (kontrollerade) 
istället för spontana (automatiska) (Psykologiguiden, 2018).   

2.1.3 Pop-out 
Ware (2008, s. 29) förklarar pop-outs som ett element som skiljer sig från 
mängden. För att detta ska kunna uppnås bör alla andra objekt vara likadana eller 
likna varandra till utformningen. Detta gör i sin tur att det objekt som skiljer sig 
från mängden drar till sig betraktarens uppmärksamhet. Detta kallas för pop-out. 
Det som skapar en pop-out är färganvändning, storlek, eventuell rörelse och/eller 
djup. Ware förklarar också att en pop-out upptäcks fort av betraktaren och att det 
bara krävs en ögonrörelse för att en pop-out ska dra till sig uppmärksamheten 
medan det krävs flera ögonrörelser för objekt utan pop-out-effekt.  

En visuell pop-out är ett föremål som sticker ut från övriga och som gör att 
människans fokus hamnar där. I en studie av Hsieh, Colas och Kanwisher har det 
visats att människors uppmärksamhet riktas till föremål med pop-out effekt. Det 
visade sig dock att uppmärksamheten inte riktade sig till pop-out-föremålet när det 
visades i en sekvens av flera bilder. Det indikerar på att människor behöver en 
helhetssyn av ett föremål för att kunna lägga märke till pop-outs. Det innebär att 
när betraktaren ser något i sin helhet (exempelvis en text) kan denne också se vad 
som sticker ut från mängden (Hsieh, Colas och Kanwisher, 2011, s.1220).   
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2.2 Kriskommunikation  
Ordet kris har sitt ursprung från grekiskan och betyder: viktigt beslut. En kris 
innebär i sin tur att en företeelse skiljer sig från en persons ”normala” livsmönster 
och att denna företeelse för med sig allvarligare konsekvenser. Detta kan orsaka att 
en persons värderingar rubbas och att man utsätts för stress och ovisshet. Detta 
gäller för både enskilda individer och på ett bredare samhällsplan. Författaren tar 
även upp att en oavsiktlig kris oftast innefattar exempelvis: naturhändelser, olika 
typer av sjukdomar eller hälsorisker eller produktionsfel (Larsson 2015, s. 299, 
303).  

Vigsø (2016, s. 13) definierar ordet kris som något som kan drabba så väl på ett 
personligt plan som ett företag eller globalt. Författaren menar att när man talar om 
en kris så talar man om en vändpunkt där läget antingen kan bli bättre eller sämre. 
Det som är mest centralt i ett läge av kris är osäkerheten, eller ovissheten som 
människor upplever. På en individnivå kan en kris exempelvis vara när en patient 
får ett besked om hens öde och personen i fråga inte vet om hen kommer bli frisk.  

En viktig aspekt att ha i åtanke är hur intresset för krisinformation varierar 
beroende om man upplever en kris eller inte. Detta gäller oavsett om krisen är på 
en individnivå eller inom en organisation. Det har dock visat sig att när en 
människa upplever kris reagerar man konstruktivt, vilket innebär att informationen 
man vill åt ska leda till en lösning. En annan kvalitét som har visat sig hos 
människor som upplever kris är att den psykologiska reaktionen är kortsiktig och 
går över med tiden (Larsson 2015, s. 306).  Vidare beskriver Larsson att 
informationsbehovet ökar drastiskt när en kris uppstår. Detta kan ställa en 
organisation mot väggen om de inte är förberedda på informationsbehovet. Den 
bästa typen av information i ett sådant här läge är målgruppsanpassad information. 
Beroende på kris och angelägenhet kan detta dock falla mellan stolarna om det är 
viktig information som ska ut till en större grupp människor (Larsson, 2015, s. 
313).  

Även Flodin (1999, s. 20–21) beskriver att informationsbehovet ökar drastiskt när 
en kris uppstår. Han menar att det är svårt att få människor att intressera sig för 
kriskommunikation innan en faktisk kris uppstår. Vidare påstår författaren att 
kommunikationen från organisationer och myndigheter ofta går ut direkt till 
medborgarna. Författaren menar att detta inte räcker för en dialog utan att man 
även måste öppna upp för att medborgarna ska kunna kommunicera med 
organisationerna eller myndigheterna när de får behov av det.    
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2.3 Språk  

2.3.1 Läsbara texter 
Vid utformningen av multimodala texter där syftet är att exempelvis informera eller 
instruera är målet ofta att materialet är estetiskt tilltalande. För att lyckas med det 
bör materialet utformas efter målgruppens behov. De ska alltså uppleva att 
materialet hjälper dem att exempelvis förstå eller utföra en uppgift. Förutom att 
materialet bör vara utformat med struktur i åtanke är det även viktigt att tänka på 
att det finns andra aspekter att ta hänsyn till. Materialet är även utformat för att ge 
mottagaren stöd i tolkningsprocessen (Holsanova, 2010, s. 90).  

Syftet med brukstexter att upplysa och att läsaren ska bli tilldelade ny information. 
Oftast läser vi en text med ett bestämt läsmål. Vi läser exempelvis en kokbok för 
att ta reda på hur en speciell maträtt bör tillagas. För att läsaren ska nå sitt mål och 
finna rätt information använder sig läsaren av en lässtrategi. Denna kan variera 
från person till person, och det finns således flera olika lässtrategier. Lässtrategin 
kan även variera beroende på vilken typ av text man läser. Ibland behöver en 
person fokusera mer, medan personen vid andra tillfällen kan få en snabb överblick 
av en text menar Hellspong (2012, s. 85).  

Hellspong tar även upp att läsbarheten av en text baseras på hur väl läsaren lyckas 
använda texten. Med det menas att läsbarheten avgörs av hur väl läsaren uppnår sitt 
läsmål, men också på hens förkunskaper. Svårighetsgraden kan alltså variera 
beroende på textens ämne. Om en person exempelvis är insatt i lagtexter kan en 
sådan text upplevas som läsbar för den personen, medan en lekman kan uppleva 
texten som obegriplig. Läsbarheten beror alltså på vilken målgrupp texten riktar sig 
till. Men det är inte enbart det textuella innehållet som avgör läsbarheten. Andra 
faktorer som grafisk form och val av typsnitt är viktiga för textens läslighet 
(Hellspong 2012, s. 85).  Även Mellin (2011, s 30) talar om läsbarhet och vilket 
typsnitt som passar bäst för att skapa en läsbar text. Han påtalar att längre texter 
bör ha ett serifftypsnitt eftersom det är lättare att läsa.  
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Reichenberg (2013, s 70) menar att man kan uppnå god läsbarhet genom att skapa 
ett flöde i texten. Författaren förklarar att man skapar ett flöde genom att 
kombinera långa och korta meningar. En annan faktor som kan påverka läsbarheten 
till det bättre är att skriva i aktiv form. Avsändaren bör även använda sig av ett 
personligt tilltal för att läsaren ska kunna förhålla sig bättre till texten.   

Hellspong (2001, s. 49) talar om sociala ramar och hur man som avsändare kan 
skapa ett förhållande till läsaren. Detta kan skapas genom att avsändaren använder 
sig av ett textjag och ett textdu. Det innebär att man skapar en personlig relation 
mellan avsändare och mottagare. Genom att skriva ”du” i en text inger avsändaren 
ett förtroende till mottagaren.   

2.3.2 Disposition och hierarki 
Lagerholm (2008, s. 145) menar att det är viktigt att det finns struktur i text. Detta 
beror på att det hjälper läsaren att uppfatta texten som enhetlig och funktionell. Om 
en text är strukturerad underlättar det förståelsen av innehållet för läsaren. Om en 
text är ostrukturerad blir konsekvensen att texten blir svår att förstå även om texten 
är välskriven. Strukturen hos en text kan även påverka uppfattningen av textens 
stil. När en text exempelvis skrivs i kronologisk ordning är det ofta en berättelse.  

Författaren beskriver hur olika dispositioner kan användas till olika saker. Han tar 
bland annat upp tidsdisposition som vanligtvis används i exempelvis sagor. 
Dispositionen har alltså en ordningsföljd med en tydlig början och ett tydligt slut. 
En annan typ av disposition är rumsdispositionen. När en sådan typ av disposition 
används är texten ofta mer statisk och läsaren kan förflytta sig mellan olika delar i 
texten. Rumsdisposition används ofta i exempelvis facktexter (2018, s. 146).    

Lupton (2010, s. 132) menar att man använder hierarkier för att organisera text. 
Hon menar att detta görs genom att använda olika typsnitt, färg och/eller 
teckengrad för att markera det som är viktigast respektive mindre viktigt. Ofta är 
den viktigaste texten placerad högt upp på en sida medan den mindre viktiga texten 
placeras längre ned.  

En annan aspekt som är viktig att ha i åtanke är att form och innehåll går hand i 
hand. Det ena kan inte existera utan det andra menar Bergström (2015, s. 216). 
Vidare berättar författaren att det är viktigt att tänka på att en bra formgivning inte 
kan dölja ett mindre bra innehåll eller vise versa (2015, s. 216).   
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2.4 Källkritik  
När man använder sig av källor bör man försäkra sig om att källan är autentisk, 
representativ, har en tydlig innebörd och att den är trovärdig. Det innebär att källan 
ska vara äkta, fullständigt, tydlig och korrekt (Denscombe, 2016, s. 326).  

Alla de böcker som använts som källor är skrivna av sakkunniga. De flesta 
författare är doktorer, docenter eller professorer. Trots detta har litteraturen 
granskats och innehåll, sakregister och källhänvisningar har studerats närmre. 
Något annat som undersökts är om litteraturen är granskad av sakkunniga och 
vilket år litteraturen gavs ut. Detta har gjorts för att kunna avgöra hur relevant 
litteraturen är för denna studie.  

En av källorna som använts är: Tillämpad kommunikationsvetenskap som är 
skriven av Larsåke Larsson och utgiven 2014. Författaren är professor i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet och forskar även i bland annat 
public relations och kommunikation. Denna bok är både tydlig, trovärdig och har 
tydlig relevans. I den här studien finns dock ett behov av att kritisera källan 
eftersom dess huvudsyfte är att informera om kommunikation på webben. 
Materialet jag arbetar med i denna studie är för tryckt material, vilket gjort att viss 
sållning gjorts i informationen för att hitta relevans för detta arbete. Jag har skrivit 
om kriskommunikation vilket har gjort att jag behövt titta på de delar som kan 
appliceras på såväl organisationskommunikation som för privatpersoner. Jag valde 
dock att ändå använda mig av källan eftersom avsändaren är Astrid Lindgrens 
barnsjukhus och mottagarna är föräldrar.  

En annan källa som använts för denna studie är Effektiv visuell kommunikation av 
Bo Bergström, utgiven år 2015. Även denna litteratur använder sig av 
källhänvisningar och sakregister. Den är även både innehållsligt och tidsmässigt 
relevant. Det som gör att jag förhåller mig kritiskt till denna bok är att författaren 
har en kandidatexamen, vilket innebär att han inte har en hög akademisk status. I 
boken används inte heller vetenskapliga källor, vilket bör lyftas. Boken är 
dessutom baserad på egna erfarenheter vilket påverkar tillförlitligheten. Men 
eftersom han undervisar i visuell kommunikation på internationell nivå bedömer 
jag ändå boken som användbar inför min kommande gestaltning. Boken kommer 
dock inte användas för att besvara min forskningsfråga.   

Jag har även använt mig av: Planlagd kriskommunikation som är författad av Bertil 
Flodin och utgiven 1999. Denna litteratur valde jag att ha med som stöd eftersom 
den tar upp liknande punkter som Larsåke Larsson. Jag förhåller mig dock 
kritisktill denna litteratur eftersom den saknar en förstasida med tryckort, 
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utgivningsår och författarens namn. Denna information finns dock på baksidan där 
det även framkommer att boken är den andra i en utbildningsserie. Boken saknar 
även sakregister men har ett litteraturregister. Jag bedömer ändå boken som 
tillförlitlig eftersom den tar upp liknande information som Larsåke Larsson och för 
att den har använts i utbildningssyfte. Jag är dock medveten om att bokens ålder 
minskar textens relevans när det kommer till information i olika kanaler.  

2.5 Tidigare forskning  
Under detta arbete har jag använt mig av två forskningsartiklar. Den ena handlar 
om hur stress påverkar vår minnesförmåga och den andra handlar om klarspråk och 
hur det används idag.  

2.5.1 Stress och minnesfunktion   
Det har visat sig att stress kan ha en negativ inverkan på människans kognitiva 
förmågor och minnesfunktion. Människor som lever med psykisk ohälsa till följd 
av långvarig stress har visat sig ha nedsatt minnesförmåga. Det har även visat sig 
att detta symtom upplevs som en av de törsta problematiken kring den psykiska 
ohälsan. Den del av hjärnan som hjälper oss att bearbeta information är 
Hippocampus. Denna del kallas även ”Gate way to memory”, eftersom all 
information som ska läggas på minnet måste passera här (Jonsdottir och Ellbin, 
2007, s. 102–103).  

Vidare berättar författarna att kliniska iakttagelser har bekräftat att människor som 
utsatts för långvarig stress får försämrade kognitiva funktioner. Det innebär att 
dessa människor får svårare att bearbeta och tolka information. En annan 
konsekvens av denna typ av stress är att personer som lider av detta har svårt att 
fokusera sin uppmärksamhet (2007, s. 104–105).  

2.5.2 Patientens upplevelse av delaktighet i vården  
Kiessling och kjellgren (2004, s. 31) talar om att det är viktigt att involvera 
patienterna i vården. Författarna menar att patienter har rätt att bestämma över sin 
egen vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Med det menas att patienten kan avstå 
vård. Det finns dock vissa undantag där patienten inte själv får bestämma. Som 
patient har man däremot inte rätt till att kräva viss vård eller specifika 
behandlingar.  
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Författarna tar även upp att patienter kan uppleva att det är besvärligt att vända sig 
till den avdelning hen behandlas på för att lämna klagomål. Detta beror främst på 
att patienten är i beroendeförhållande med sjukhuset och dess personal. Det har 
dock visat sig att denna beroendeställning inte upplevs som betungande om 
patienten behandlas med hänsyn och respekt. Om vårdgivaren inte visar respekt 
och hänsyn kan det ge motsatt effekt och patienten riskerar att upplevas som 
motstridig och besvärlig (2004, s.31).  

Utöver detta har även informationen som patienterna får ta del av en betydande roll 
för patientens rätt att bestämma över sin egen vård. Om patienten får rätt- och 
tydlig information öppnar vårdgivaren upp för att patienten ska kunna vara delaktig 
i diskussionen om sin egen vård. Detta ökar patientens upplevelse av delaktighet 
(2004, s. 31). 

2.6 Källkritik av tidigare forskning  
Denscombe (2016, s. 326–327) berättar att akademiska tidskrifter oftast är 
granskade innan de blir publicerade. Författaren menar att detta gör att läsaren kan 
förlita sig på att tidskriften uppnår en viss nivå av kvalitet. Han påtalar dock att 
man ändå bör studera texten mer ingående då det inte kan garanteras att tidskriften 
har god kvalitet även om den är granskad av experter. Författaren förklarar att man 
bör titta på texten med kritiska glasögon. Det man bör titta efter är: utgivare, 
nationell benämning, förteckning, hur länge tidskriften har funnits, samt om det 
står att den är granskad. Med nationell benämning menas exempelvis: British 
Medical Journal.  

2.6.1 Stress och minnesfunktion 
Denna tidskrift är utgiven år 2007 och publicerad på Socialmedicinsk tidskrift. 
Eftersom den är utgiven 2007 påvisar det att den är relevant, då den är relativt ny. 
Jag har även granskat var tidskriften är publicerad för att se om utgivaren är seriös. 
Socialmedicinsk tidskrift är en tidskrift vars syfte är att förmedla vetenskapliga 
resultat inom en rad olika områden, exempelvis inom hälso- och sjukvårdsfrågor. 
(socialmedicinsktidskrift.se, 2018-04-19). Det som gör att jag förhåller mig kritisk 
till denna tidskrift är att det inte framgår att den är granskad, och i så fall av vem. 
Jag bedömer den dock ändå som trovärdig eftersom tidskriften är både aktuell och 
utgiven av socialmedicinsk tidskrift.  
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2.6.2 Patientens upplevelse av delaktighet i vården 
Denna artikel är publicerad 2004, vilket gör att den är relevant för tiden då den inte 
är allt för gammal. Artikeln är utgiven av SAGE journals, vilket tyder på att 
artikeln är pålitlig. Den bör dock granskas med viss kritisk syn då det, likt artikeln 
ovan, inte framkommer om den är expertgranskad eller inte. Något annat som bör 
lyftas är att artikeln är skriven av två sjuksköterskor, en är dock även 
universitetslektor. Detta kan påverka trovärdigheten i artikeln, eftersom det inte är 
forskare som skrivit den. I artikeln använder man sig dock av referenser och 
vetenskapliga källor.    

 

3. Metoder 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för mina utvalda metoder. Syftet med 
metoderna är att de ska föra mittarbete vidare i processen att besvara min 
forskningsfråga. Varje utvald metod kommer att presenteras med en egen rubrik.  

3.1 Intervju  
För att ta reda på mer om problematiken kring det befintliga materialet från Astrid 
Lindgrens barnsjukhus har jag utfört webbaserade intervjuer med uppdragsgivaren. 
Syftet med detta var att få ut mer information om den nuvarande produkten och 
varför den inte når ut till målgruppen. 

Denscombe (2016, s. 264) menar att man i början av ett forskningsprojekt bör 
analysera om den eller de man behöver intervjua är kontaktbara. Förutom det 
behöver man även se över så att företagets eller organisationens regler tillåter 
intervjuer. I vissa fall kan det krävas särskilda tillstånd, exempelvis om personerna 
man behöver intervjua anses som utsatta. Ett exempel där man behöver tänka på 
detta extra mycket är vid intervjuer med barn.  

Vidare berättar författaren en intervju inte måste ske ansikte mot ansikte. Ett 
alternativ till en fysisk intervju är en webbaserad intervju. Författaren menar att en 
webbaserad intervju är lämplig vid exempelvis insamling av enklare information 
(2016, s. 265) 
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Nilsson, Ericsson och Törlind (2015, s. 83) tar upp att intervjuers syfte är att samla 
in information från experter inom ett område, eller att ta reda på olika personers 
upplevelser kring en produkt eller tjänst. Om man använder intervjuer som metod i 
början av en av en process används den ofta för att samla in viktig information. 
Informationen handlar oftast om hur något används i dagsläget och deras 
upplevelse gällande produkten. Martin och Hannington (2012, s. 102) menar att 
intervjuer är ett bra val som komplement till andra metoder. Författaren menar 
också att intervjuer kan vara mer givande när de används i samband med en 
artefakt.  

3.1.1 Semistrukturerad intervju  
En semistrukturerad intervju innebär att intervjupersonen har ett formulär med 
färdiga frågor, men att det finns utrymme att samtala fritt om frågorna. Med andra 
ord är det inte nödvändigt att frågorna ställs i en viss ordning. Personen som blir 
intervjuad får även utveckla sina tankegångar och tala mer fritt om ämnet 
(Denscombe, 2016, s. 266).  

Anledningen till att jag valt denna metod är att jag behövde ta reda på mer 
information om problematiken kring mitt uppdrag. Jag intervjuade därför Jonas 
Appelgren som är min kontaktperson på Karolinska universitetssjukhuset. 
Intervjuerna var webbaserade och syftet var att samla in information för att kunna 
se en helhet i problematiken kring det skrivna materialet som jag ska utgå ifrån.  

3.2 Textanalys  
För att skapa mig en bild över det befintliga materialet har jag utfört en funktionell 
analys.  

Hellspong (2001, s. 82) förklarar att den funktionella analysen oftast utförs på 
brukstexter. Med det menas att en brukstext ofta har för syfte att hjälpa en person 
att nå ett specifikt mål. Det kan exempelvis handla om att få en person att utföra en 
uppgift på rätt sätt. För att brukstexten ska uppnå sitt syfte måste texten ha rätt 
inverkan på läsaren. Avsändaren måste därför fråga sig om texten exempelvis ska 
ge läsaren förståelse för ett ämne, skapa nyfikenhet eller göra läsaren uppmärksam.  

Författaren menar också att en brukstext även kan innehålla hjälpfunktioner. Med 
det menas att en text har flera syften. Det huvudsakliga syftet, exempelvis att hjälpa 
en person att utföra en uppgift. En hjälpfunktion kan då vara att man lyfter upp 
fördelarna med att lyckas med uppgiften (Hellspong 2001, s 82).   
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Textanalysen genomfördes för att kunna strukturera upp de olika delarna av texten 
och för att se vilka nackdelar som finns med den. Syftet var att kunna sortera de bra 
och mindre bra delarna med texten och kunna se vad som behöver förbättras. 
Eftersom texten är väldigt informationstät och syftet är att informera och instruera 
läsaren valde jag att utgå från den funktionella analysen. Detta val gjorde jag för att 
analysera rätt delar av texten och för att tyngden skulle ligga på rätt saker.  

3.3 Enkätundersökning  
Eftersom jag inte har möjlighet att närvara vid utprovningen av min artefakt på 
grund av etiska skäl kommer jag att få hjälp av personalen på sjukhuset. Jag 
kommer att utforma en enkät med öppna frågor, för att få kvalitativa svar gällande 
min artefakt.  

Öppna enkätfrågor går ut på att samla in kvalitativa data. Utformningen av en 
sådan enkät brukar bestå av en fråga följt av en textruta, där personerna som provar 
artefakten kan svara fritt. Detta resulterar ofta i att svaren blir unika och att 
eventuella frågetecken som personerna kan ha beskrivs med egna ord. Detta kan 
även användas som komplement till den traditionella enkäten, där man får flera 
alternativ att välja mellan (surveymonkey.com, 2018) 

Även Martin och Hanington (2012, s.172) skriver att enkätundersökningar används 
som metod när man vill ta reda på människors inställning, tankar och åsikter kring 
något specifikt. De nämner även att enkätundersökningar oftast genomförs på 
större grupper för att få ett så bra resultat som möjligt.  

Vetenskapsrådet (2017, s.12) menar att forskningsetik handlar om etiska krav på 
den som utför forskningen. Författarna berättar att det är ytterst viktigt att tänka på 
hur medverkande i forskningsprocessen, så som försökspersoner, får behandlas. De 
medverkande ska alltid skyddas från kränkningar eller annan skadlig påverkan.  

Detta har jag behövt ha i åtanke under mina val av metoder eftersom min målgrupp 
befinner sig i en utsatt situation. Detta innebär att min närvaro kan upplevas som 
stressande och kränkande, eftersom informationen jag ska behandla under detta 
projekt handlar om barn med allvarliga sjukdomar. Vid en intervju med Jonas 
Appelberg (2018-04-16) framkom det att jag inte kan medverka vid utprovningen 
av min artefakt av de etiska skälen som jag nämnt ovan. Därför valde jag att 
använda mig av en enkät med öppna frågor för att få fram kvalitativa resultat utan 
att behöva vara närvarande vid utprovningen.   
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3.4 Prototyp 
För att komma fram till hur den slutliga artefakten bör vara utformad kommer jag 
att använda en prototyp som målgruppen kommer att få prova. I samband med 
denna utprovning kommer jag använda mig av en enkät med öppna enkätfrågor, 
som jag beskriver under föregående rubrik.  

För att testa en idé kan man använda sig av en prototyp, vilket kan liknas med ett 
fysiskt material. Syftet med detta är att ta reda på mer information om sin idé, även 
kallat koncept. Genom en prototyp kan man få svar på eventuella frågetecken. 
Resultatet kan även visa vad som fungerar och inte. Prototypen ska med andra ord 
ge information om hur det pågående arbetet bör fortskrida och vilka förändringar 
som bör utföras (Wikberg, Ericsson och Törlind, 2015, s. 154).  

Författarna tar även upp olika former av prototyper, bland annat fysiska prototyper. 
En slags fysisk prototyp kan exempelvis vara ett papper som ska uppfylla någon 
slags funktion eller lego som ska användas för att bygga något. Syftet med en 
fysisk prototyp är bland annat att ta reda på hur prototypen upplevs, hur människan 
använder prototypen ur kognitiva aspekter och vad testpersonen förstår med hjälp 
av tidigare erfarenheter (Wikberg, Ericsson och Törlind, 2015, s. 157, 159).    

Martin och Hannington (2012. s. 138) talar om hi-fi prototyper respektive low-fi 
prototyper. Det innebär att en prototyp kan vara mer eller mindre utvecklad. En hi-
fi prototyp liknar artefakten medan en low-fi prototyp skulle kunna vara en skiss 
eller en mindre utvecklad modell. 

Till min utprovning kommer jag att använda mig av en fysisk prototyp som är av 
hi-fikvalitet. Detta beror på att materialet jag utgår från är i tryckt A4-format med 
en bild och består till största del av text. Jag kommer därför ha möjlighet att skapa 
en prototyp som ser ut som ett färdigt material.     

3.5 Metodkritik  
Intervjun jag valde att göra skedde via mejl, vilket är en webbaserad intervju. Vid 
insamling av viktigare information, eller där man kan vinna information genom att 
se den man talar med, rekommenderas inte detta. Men eftersom min intervju 
användes tidigt i processen valde jag att göra en webbaserad intervju. I mitt fall var 
fysisk närvaro inte relevant eftersom den handlar om enklare fakta kring 
Karolinska Universitetssjukhuset. En annan anledning till att jag valde att ha med 
en webbaserad intervju är att det skulle krävas mycket tid för att ordna ett möte. De 
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som arbetar på sjukhuset är ofta väldigt upptagna och på så sätt kunde jag tillåta 
dem att svara när det passar dem.  

När det kommer till min utprovning kan det kritiseras att jag inte fick närvara vid 
själva genomförandet. Detta skulle kunna orsaka att jag missar möjligheten att 
observera och på så vis får ett visst informationsbortfall. Jag var dock tvungen att 
respektera detta eftersom det finns etiska anledningar som måste följas. Jag fick 
därför tänka om och använda mig av en enkät med öppna frågor som följde med 
tillsammans med prototypen jag utformat. Nackdelen med detta tillvägagångssätt 
skulle kunna vara att jag inte har så mycket kontroll över när utprovningen utförs 
och hur snabbt jag får ta del av resultatet. Jag måste alltså förlita mig väldigt 
mycket på vårdpersonalen och att de engagerar sig i mitt arbete. Detta blir även ett 
extramoment för dem, eftersom detta inte ingår i deras ordinarie arbetsuppgifter.   
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4. Resultat  

Nedan följer resultatet av de metoder jag har valt att ta med i detta arbete. Varje 
resultat kommer att delas in under separata rubriker för att förtydliga och 
strukturera resultaten.  

4.1 Intervju  
Precis som Denscombe (2016, s. 264) beskriver är det nödvändigt att fastställa att 
den man ska intervjua är anträffbar. Eftersom personen jag intervjuade ofta har 
mycket att göra valde jag att utföra en intervju via mejl.   

4.1.1 Kvalitativ intervju  
I en intervju berättar Jonas Appelberg (2018) att det tidigare saknats resurser för att 
bearbeta informationen med hjälp av forskning. Det har dock funnits resurser för 
att anpassa vuxeninformationen till barn och deras anhöriga. Han berättar även att 
informationen som finns idag är baserad på vårdpersonalens tidigare erfarenheter. 
Vidare berättar Jonas att det pågår ett större utvecklingsarbete angående att 
utveckla information som är anpassad för barn och anhöriga.  

Jonas Appelberg (2018) påpekar även att all information till den här målgruppen 
behöver förbättras och att det därför krävs ett helhetstänk när man ser 
informationsmaterialet. Det är alltså inte vissa delar av materialet som upplevs 
problematiska, utan all information behöver bearbetas. Han berättar även att det 
inte gjorts någon uppföljning på informationsmaterialet och att det som finns idag 
är baserat på ett informationsmaterial som är utformat för vuxna patienter. 

4.2 Textanalys  
För att komma fram till vad som fungerar bra respektive mindre bra med det 
befintliga materialet från Astrid Lindgrens barnsjukhus, har jag utfört en 
funktionell analys.  

Originaltexten har flera situationer där den kan komma till användning. Texten 
informerar om:  
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• Vad man ska göra om man behöver avboka, eller boka om en tid  

• Säkerhet och sekretess  

• Vad som händer med blodproverna  

• Kvalitetsregister och forskning  

• Vårdgaranti 

• Att ingrepp kan ställas in  

• Att sjukhuset är rök- och parfymfritt  

• 1177 och 1177.se  

Samtliga av dessa informationsdelar handlar om information inför första besöket på 
Karolinska universitetssjukhuset. En speciellt central del av informationsmaterialet 
är 1177 och alla tjänster som 1177.se erbjuder. Vissa delar av texten, så som vad 
som händer med blodproverna samt forskning är mindre centrala eftersom det är 
allmän information om sjukhuset.  

Det förekommer mycket information under flera av rubrikerna om 1177. 
Informationsbladet har totalt åtta mindre stycken och 1177 benämns under fyra av 
dem. Det finns även två separata rutor som informerar om 1177, se bild nedan. 

 

Bild 1: Informationsrutor om 1177.se 
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Mottagargruppen är främst föräldrar till sjuka barn, men också de barn som är 
tillräckligt stora för att kunna läsa texten själva eftersom avsändaren använder ett 
personligt tilltal.  

Texten kan upplevas som något ostrukturerad eftersom de olika delarna av texten 
är utspridda. Textens funktion är att informera, men eftersom textens olika delar är 
utspridda ger den ett ostrukturerat intryck. Texten är dock skriven med ett 
personligt tilltal vilket visar att texten är avsedd för mottagaren.   

 

Bild 2: Exempel på personligt tilltal 

Texten har en del brister. Innehållsmässigt är den väl skriven eftersom de förklarar 
ingående vad de menar med svåra ord och var man kan läsa mer. Men vid 
utformningen förekommer avstavningar och länkar till 1177 i flytande text. Texten 
saknar en tydlig disposition och hierarki vilket gör att läsaren kan få svårt att förstå 
vad som är viktigt respektive mindre viktigt. Det förekommer även mycket 
upprepningar då 1177 nämns under hälften av rubrikerna. Utöver detta finns även 
två separata informationsrutor om 1177.  

För att förbättra detta informationsblad skulle jag vilja arbeta mer med struktur och 
hierarki. Jag skulle även vilja åtgärda de avstavningar som finns och minimera 
upprepningarna som förekommer genom hela texten. Det finns även information 
som inte behöver finnas med eftersom det går att läsa om dessa ämnen på 
karolinska.se. Det befintliga materialet är skrivet med ett personligt tilltal vilket jag 
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kommer att behålla. Jag kommer dock att använda ordet ”du” istället för ”ni” 
eftersom det tilltalar läsaren mer direkt.  

4.3 Enkätundersökning och prototyp 
Enkäten jag gjort utformades med åtta öppna frågor och lämnades tillsammans med 
informationsmaterialet till de personer som skulle medverka i utprovningen. 
Eftersom jag själv inte kunde närvara vid utprovningen av etiska skäl fick 
vårdpersonalen på Astrid Lindgrens barnsjukhus agera mellanhand. De 
tillhandahöll föräldrarna med min prototyp och enkäten för att sedan ta emot svaren 
och lämna tillbaka dem till mig. Jag var även noggrann med att i enkäten informera 
föräldrarna om deras anonymitet och vad svaren ska användas till. Jag påpekade 
även att de när som helst kan ångra sig och välja att inte delta i undersökningen. 
Detta gjorde jag för att försökspersonerna ska känna sig trygga och för att de inte 
ska uppleva utprovningen som ett tvång.  För större bild, se bilaga 3.  

 

Bild 3. Enkätens förstasida 
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Det var totalt fem personer som svarade på enkätfrågorna. Jag har valt att inte ställa 
fråga om kön på de svarande i denna enkätundersökning då det inte har relevans för 
mitt resultat. Enkäten lämnades tillsammans med en prototyp där de som 
medverkade i undersökningen först fick läsa igenom materialet och därefter svara 
på enkätens frågor.  

Det som blev extra tydligt efter utprovningen var att det fanns två 
informationsdelar som föräldrarna ansåg var viktigast. Den första som talar om att 
Astrid Lindgrens barnsjukhus har flera avdelningar och att man bör titta på sin 
kallelse för att hitta rätt. Och den andra där informationen om 1177 och 
karolinska.se, eftersom föräldrarna ansåg att denna information var nyttig vid 
exempelvis avbokning av tid. Det som var gemensamt för samtliga fem svarande 
var att de upplevde att den viktigaste informationen levererades i början av texten.  

Vid frågan om det finns någon information som upplevs som onödig eller mindre 
viktig var svaren spridda. Vissa upplevde att informationen om missnöje och 
ersättning var onödig eftersom de lätt kan leta upp den informationen på egen hand 
om det behövs. Andra svarade att all information kändes relevant. Samtliga 
svarande tyckte att den blå färgen som använts till rubriker var tydlig och lätt att 
läsa.  

När det kommer till det textuella var det flera av de svarande som hade önskat mer 
styckesindelningar. En av de svarande motiverade detta med att det blir tungt och 
svårt att läsa när styckena är för långa. Det var även en av de svarande som tyckte 
att vissa ord behövde förklaras mer ingående. Det lämnades dock inget exempel på 
vilka ord som skulle behöva förtydligas. Utöver det så tyckte kandidaterna att 
texten var lättläst och att språket var lätt att ta till sig. Det visade sig även att det 
fanns önskemål om att telefonnumren till de olika avdelningarna som nämns på 
informationsbladet förtydligas.  

På enkäten ställdes även en fråga om föräldrarnas upplevelse att ta in information 
när man upplever stress eller andra typer av starka känslor. Denna fråga lämnade 
ett tydligt svar från samtliga av de svarande. De beskrev det som att informationen 
inte når fram när de upplever stress och att de vill åt den viktiga informationen 
snabbt.  

4.3.4 Prototyp  
Till utprovningen gjordes en prototyp som målgruppen fick läsa och utvärdera i 
kombination med enkätundersökningen som förklaras ovan. Detta gjordes för att 
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visa vad som har förbättras eller försämrats- och vad som behöver förbättras 
ytterligare.  

Vid utformningen av prototypen utgick jag från textanalysen och de resultat som 
visades där. Jag utgick även från de teorier jag använt vilket ledde till att jag 
arbetade om layouten för att skapa en tydligare hierarki. Detta gjorde jag genom att 
förminska Karolinskas logga, öka teckengraden på rubriken och dela upp texten i 
två spalter istället för tre. Jag tog även bort information som upprepades och 
förtydligade rubrikerna för att underlätta för läsarna.  

Jag har även ändrat ordningsföljden på rubrikerna för att det viktigaste ska komma 
först och det minst viktiga ska komma sist. Utöver det la jag även stort fokus på att 
ändra tilltalet i texten från ”ni” till ”du” vilket överensstämmer med både min teori 
och den medicinska kommunikationen. Eftersom den medicinska 
kommunikationen går ut på att föra en dialog mellan vårdpersonal och patient har 
jag använt ett ”du”-tilltal för att involvera läsaren.  

En annan teori som jag utgått från i utformningen av min prototyp är 
kriskommunikationen och kognitionen. Jag har framförallt fokuserat på att leverera 
den viktigaste informationen först och att markera vad som är viktigt med hjälp av 
punktlistor och olika typsnitt. Detta kallas 
för pop-outs och används för att dra till sig 
läsarens fokus.  

Jag valde att frångå Karolinskas grafiska 
profil när det kommer till brödtexten. Enligt 
den grafiska profilen ska Open Sans 
användas i 12 punkter i brödtexten, men 
eftersom det är ett teckensnitt med 
sanserifer kan det upplevas som svårt att 
läsa i ett tryckt material. Jag använder mig 
istället av Minion Pro i 11 punkter, vilket är 
ett seriffteckensnitt. Jag har dock använt 
mig av färgen blå som tillhör Karolinskas 
grafiska profil. Resultatet av dessa 
ändringar blev att informationsbladet blev 
en sida med text istället för två. För större 
bild, se bilaga 2.                                                   Bild 4. Prototyp  
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5. Gestaltning 

Under detta avsnitt kommer jag att motivera mina designval och argumentera för 
de olika besluten. Jag kommer även gå in på min designprocess och visualisera hur 
den sett ut.  

5.1 Designprocess 
En process är ett förlopp som sker med mer eller mindre eftertanke. Det kan handla 
om att man utför en uppgift i en viss ordningsföljd eller att man gör något per 
automatik, som exempelvis att utföra sin vardagliga morgonrutin. När man utför en 
handling medvetet för att utveckla en situation till det bättre kallas det för att 
designa. Det som skiljer sig åt är att handlingen har ett mål, ett specifikt utförande 
och att processen har ett tydligt syfte. Detta kallas för designprocess (Wikberg, 
Ericsson och Törlind 2015, s. 28–29).  

Min designprocess har haft ett tydligt mål och syfte. Den började med att jag tog 
reda på fakta om problematiken och kontexten där informationsmaterialet befinner 
sig i. Jag definierade målgrupp och vilka metoder som lämpar sig bäst för 
problematiken. Därefter började jag leta efter lämpliga teorier och litteratur för att 
kunna ta mig vidare i processen. Jag använde mig även av ett tidsschema för att ha 
en tidsram att förhålla mig till. Jag skapade även en prototyp baserat på en av de 
valda metoderna samt de valda teorierna. Denna prototyp testades sedan på 
målgruppen. Detta ledde mig vidare i att skapa en artefakt. Nedan visualiseras hur 
min designprocess har sett ut:  

 

 

Bild 5: Visualisering av min designprocess 
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5.2 Layout  
Efter att ha genomfört utprovningen i samband med enkätundersökningen gjordes 
en ny gestaltning (1) utifrån prototypen. Jag gjorde även en rekommendation 
(gestaltning (2)) som är avsedd för personalen på Karolinska universitetssjukhuset, 
detta kommer jag förklara utförligare under nästa rubrik. Ändringarna som gjordes 
på prototypen (1) grundas i en kombination mellan teorierna och mina resultat och 
mina teorier. Dessa förklaras mer ingående nedan.  

Något som visade sig tydligt i min utprovning är att föräldrarna vill komma åt den 
viktigaste informationen först. Därför lät jag prototypens början förbli densamma i 
gestaltningen (1). Detta kan även kopplas till (Larsson 2015, s. 306) som tar upp att 
människor som upplever en kris vill komma åt användbar information snabbt. I 
mitt arbete är den första informationen som läsaren möts av en notis om att 
uppmärksamma vilken avdelning patienten ska till och att läsa noga på kallelsen. 
Därefter följer information om 1177 och Karolinska.se, vilket också är information 
som läsaren kan använda rent konkret. De kan bland annat använda denna 
information till att avboka eller boka om en tid eller få mer utförlig information.  

Utöver detta har jag även fokuserat på att använda textuell hierarki för att 
förtydliga och strukturera textens disposition. Detta menar Lupton (2010, s. 132) 
bör utföras genom att använda olika teckensnitt, teckengrad och färger. Detta 
hjälper till att förtydliga texten och framhäva vad som är viktigt respektive mindre 
viktigt. I min gestaltning användes detta genom att placera den viktigaste 
informationen först. Enligt min utprovning tyckte deltagarna att informationen om 
att Astrid Lindgrens barnsjukhus har flera avdelningar som den mest viktiga. Jag 
har markerat denna text genom att göra den i samma blå färg som rubrikerna. I 
både min prototyp och slutgestaltning (1) är denna text blå och i större teckengrad 
än övrig brödtext. I övrigt har jag markerat de olika rubrikerna med samma blå färg 
som originalet, men jag har disponerat texten och förtydligat rubrikerna.      

Vid utprovningen visade det sig att de olika rubrikerna uppskattades och att 
färgvalet uppfattades som tydligt. Eftersom texten är statisk användes en rumslig 
disposition vilket Lagerholm menar ofta används i facktexter Lagerholm (2008, s. 
146). Jag har dock valt att använda mig av en kombination mellan en rumslig 
disposition och en tidsdisposition eftersom jag har lagt den viktigaste 
informationen först och den mindre viktiga sist. I detta avseende har jag dock 
ändrat några detaljer från prototypen till slutgestaltningen (1). Jag har delat upp 
texten i flera stycken eftersom det efterfrågades av testpersonerna.  
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Bild 6: Ett exempel från gestaltning (1) där jag delat in texten i stycken. 

Jag har förhållit mig till Karolinskas grafiska profil när det kommer till den 
textuella layouten. Jag har använt mig av Open Sans i formaten regular och/eller 
bold i samtliga rubriker. I deras grafiska profil vill de använda samma typsnitt i 12 
punkter till brödtexten. Jag har dock valt att frångå detta eftersom jag arbetar i ett 
tryckt material. Mellin (2011, s. 30) berättar att ett teckensnitt med seriffer skapar 
bättre läsbarhet i längre brödtexter. Jag har därför valt att använda Minion Pro i 11 
punkter i min slutliga gestaltning (1).  

5.3 Information  
Den information som finns med i min gestaltning är sådan information som måste 
finnas med. Detta beror på att alla patienter, och i detta fall, deras föräldrar, måste 
ha fått ta del av informationen (Jonas Appelberg, 2018-04-16). Jag har dock tagit 
bort onödiga upprepningar och förkortat ned informationen till en mer koncis text.  

Vid utprovningen visade det sig att den information som finns med upplevs som 
relevant och saklig, men att vissa kontaktuppgifter behövde förtydligas. Detta tog 
jag hänsyn till och ändrade i gestaltningen (1) så att målgruppen lättare ska finna 
det de eftersöker.  Utöver att detta var en synpunkt från utprovningen tog jag även 
hänsyn till det Hellspong (2012, s. 85) säger om läsmål och lässtrategier. 
Författaren menar att mottagaren ofta söker viss information, med andra ord har ett 
läsmål. Detta informationsblad har för syfte att uppge information till målgruppen. 
Att de lätt får en överblick över kontaktuppgifterna är således en del av läsmålet.  
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Bild 7: Exempel från slutgestaltning (1) där kontaktuppgifterna förtydligats 

Jag har även valt att ändra tilltalet i texten i både min prototyp och gestaltning (1). I 
originaltexten användes ”ni” för att tilltala läsaren. Jag har valt att frångå detta och 
istället använda ”du”. Tanken med detta var att både föräldrar och äldre barn ska 
kunna läsa texten och känna att de blir personligt tilltalade. Hellspong (2001, s. 49) 
menar att man kan skapa ett förtroende mellan avsändaren och mottagaren genom 
att använda ordet ”du”. I och med detta valde jag att byta ut ”ni” till ett mer direkt 
personligt tilltal, eftersom det är viktigt att föräldrarna (och barnen) känner ett 
förtroende för Karolinska som vårdgivare.  

En annan viktig aspekt som jag tagit hänsyn till är hur kommunikationen bör se ut 
mellan vårdgivare och patient enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2011, s. 
3). De menar att det är viktigt att ha ett dialogiskt förhållningssätt mellan patient 
och vårdgivare och att detta resulterar i att patienter följer ordinationerna bättre. 
Detta är något jag utgått från när jag utformat min prototyp och gestaltning (1). 
Som jag nämnde i rubriken ovan har jag använt mig av ett ”textdu” för att 
involvera läsaren. Detta öppnar även upp för ett dialogiskt förhållningssätt till 
läsaren eftersom hen blir involverad i texten.  

Denna information ledde mig även till utformningen av den andra delen av min 
gestaltning (2), att skapa riktlinjer för hur patientinformationen bör utformas. Där 
tar jag upp hur informationen bör levereras för att den på bästa sätt ska tas emot av 
målgruppen. Jag går även in på layout till viss del, men huvudfokus ligger på 
informationen och hur den bör presenteras. Gestaltning (2) är uppbyggd i samma 
form som gestaltning (1), men består av information i hur man bör utforma 
materialet. Detta visas i bildexemplen nedan:  
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Bild 8: Bild på dokumentets inledning 

 

Bild 9: Instruktionsstycke från gestaltning (2)  

5.3.1 Kriskommunikation      
Vid utprovningen ställde jag en direkt fråga om vilken information som de 
deltagande ansåg som den viktigaste. Då framkom det att deltagarna gärna ville ha 
den viktigaste informationen först. Jag har därför valt att ha kvar informationen 
från prototypen i min gestaltning (1) eftersom det var den information de ansåg 
vara viktigast.  

Larsson (2015, s. 306) menar att informationsbehovet ökar när en kris uppstår. Det 
är då vanligt att människor söker konstruktiv information som ska leda till en 
lösning. I min enkätundersökning visade det sig att den information som deltagarna 
upplevde som viktigast var den information som kunde kopplas till en handling. 
Exempelvis: om du vill avboka en tid kan du besöka 1177.se; eller informationen 
om att titta en gång till på sin kallelse för att hitta till rätt avdelning. Resterande 
information på informationsbladet är enbart upplysande. Detta fick jag även 
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synpunkter på då de deltagande gärna ville ha tydliga kontaktuppgifter till de olika 
avdelningarna som nämns i slutet av informationsbladet. Jag har därför lagt till 
telefonnummer till de olika avdelningarna i fet stil i gestaltning (1). Utöver det har 
jag även tagit upp detta i gestaltning (2) där jag beskriver vart den viktigaste 
informationen bör ligga och varför. 

Larsson (2015, s. 299 och 303) berättar också att när en kris uppstår är det vanligt 
att personer avviker från sitt normala beteende. En persons värderingar ser 
annorlunda ut när en kris kan innebära konsekvenser och personen är utsatt för 
stress. Även detta visades i min enkätundersökning när jag ställde en fråga om 
svarspersonernas upplevelse av ny information när hen är utsatt för stress eller 
andra starka känslor. Resultatet blev att de hade svårt att ta till sig information i 
största allmänhet. En av svarspersonerna svarade att de ville ha mer praktisk 
information. Även detta resultat gjorde att jag valde att lägga till telefonnummer till 
de olika avdelningarna i fet stil i gestaltning (1). Om det hade funnits mer tid hade 
jag velat undersöka detta närmre på fler svaranden för att se vilken typ av praktisk 
information de efterfrågar eftersom det inte framgick i min enkätundersökning. 
Under nästa rubrik kommer jag gå in djupare på hur informationsuppfattningen kan 
hanteras utifrån ett kognitivt perspektiv.  

5.3.2 Kognition 
Som jag nämnde ovan hade jag i min enkät en fråga där jag uppmanade de 
svarande att uttrycka sin upplevelse av att bearbeta information när de är utsatta för 
stress eller andra starka känslor. Svaren jag fick var inte formulerade med samma 
ordval, men betydelsen av svaren var enhälliga. Samtliga föräldrar svarade att de 
har väldigt svårt att ta in ny information. Detta ledde även till att de ville ha den 
viktigaste informationen i början av informationsbladet. Detta styrks av min 
forskning där (Jonsdottir och Ellbin, 2007, s. 104–105) beskriver att stress har 
visats negativt för människans förmåga att förstå information. Författarna beskriver 
också att långvarig stress ger upphov till sämre koncentrationsförmåga.  

Groome (2010, s. 28) menar att den kognitiva bearbetningen handlar om 
människors förmåga att se ett sammanhang och skapa en mening med 
informationen de möts av. Denna information kan senare plockas fram ur minnet 
vid behov och användas. I min undersökning framkom det att det efterfrågades 
konkret information, vilket påvisar att föräldrarna eftersöker betydelsefull 
information som kan användas rent konkret. De efterfrågade exempelvis om 
telefonnummer som går att ringa vid behov. Detta har jag tagit med som en 
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riktlinje i den andra delen av min gestaltning (2), eftersom det upplevs som viktigt 
för målgruppen.   

Hsieh, Colas och Kanwisher, (2011, s.1220) menar att pop-outs har en effekt på 
människors fokus. De menar att om ett föremål sticker ut ur mängden så hamnar 
fokus där. I den första delen av min gestaltning (1) har jag använt mig av 
punktlistor, markerat telefonnummer med fetstilt teckensnitt. Jag har även förstorat 
informationen om att uppmärksamma vilken avdelning barnet och föräldrarna ska 
till. Detta är så kallade pop-outs eftersom uppmärksamheten fokuseras till de objekt 
som sticker ut från mängden. Detta kan även underlätta för läsaren att hitta ett 
läsmål, som jag tog upp under föregående rubrik, eftersom de delar som har mer 
relevans markeras och sticker ut.  

Genom att använda pop-outs kan vi styra läsarens uppmärksamhet och där med 
signalera vilken information som är viktigast. På så sätt kan vi minska målgruppens 
stress eftersom de kommer åt den viktigaste informationen snabbt och det blir 
tydligt vart fokus ska ligga. (Psykologiguiden, 2018) tar upp att man kan reglera 
känslor genom att kontrollera informationsbearbetningen. Detta är även något som 
visats på min utprovning då det visade sig att deltagarna känner sig stressade och 
att de vill komma åt den viktigaste informationen först.  
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6. Diskussion och slutsats  

Under denna rubrik kommer jag diskutera vad arbetet har lett fram till. Jag 
kommer att gå in på de olika metoderna för att sedan dra en slutsats av arbetet.  

6.1 Diskussion  
Problematiken kring det befintliga informationsmaterialet beskrevs av Jonas 
Appelberg (2018-01-31) som att det inte nådde ut till målgruppen. Problematiken 
cirkulerade även kring informationens utformning, eftersom målgruppen inte 
kunde ta till sig informationen. För att få en översikt av problemet utförde jag en 
analys av det befintliga materialet. Jag valde att göra en funktionell analys eftersom 
textens syfte är att uppfylla en funktion och instruera till handling i viss mån. Detta 
visas bland annat genom att hänvisa till olika hemsidor och telefonnummer.  

Resultatet av analysen blev att texten i sig var svår att läsa eftersom den var 
ostrukturerad och innehöll många upprepningar. Ur ett layoutperspektiv så förekom 
mycket avstavningar och texten saknade en tydlig disposition och hierarki. Om jag 
haft mer tid hade jag velat göra en ytterligare analys, en läsbarhetsanalys. Detta 
beror främst på att jag tror det hade kunnat gynna min slutliga gestaltning och gett 
mig mera underlag till varför jag valt att omformulera texten. Som det ser ut nu 
motiverar jag mina val med hjälp av teorier, vilket också fungerar.   

Eftersom jag inte kunde närvara vid min utprovning av etiska skäl fick jag utforma 
en prototyp och en enkät med öppna svarsfrågor. Detta resulterade i att jag fick ett 
kvalitativt resultat. I mitt fall var detta önskvärt eftersom jag ville ta reda på 
föräldrarnas personliga upplevelse av min prototyp. Under utprovningen deltog 
fem personer som först läste min prototyp och sedan besvarade åtta enkätfrågor. 
Om detta skulle studeras vidare hade jag behövt samla in svar från mer än fem 
personer eftersom svaren varierar från person till person. Men trots att de använde 
sina egna ord var kontentan på många frågor densamma, vilket jag tyckte var 
intressant.  

Intervjun jag genomförde var med min handledare Jonas Appelberg, som arbetar på 
Karolinska Universitetssjukhuset. Intervjun som genomfördes var webbaserad, 
eftersom frågorna var övergripande och generella. Detta ansåg jag fungerade bra, 
även om det gav utrymme för att länka vidare till informationen via externa 
webbsidor istället för att få ett personligt svar. Trots detta fick jag ut informationen 
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jag ville komma åt och intervjun gynnade mitt arbete, på så vis att jag fick en bättre 
uppfattning om problematiken.  

När det kommer till teorier upplevde jag en viss problematik med att välja ut vad 
som var relevant och vad som inte skulle tillföra något till mitt arbete. Det var först 
i slutskedet av mitt arbete, när jag skrev om min gestaltning, som jag kunde se vad 
som behövdes plockas bort. Jag valde att frångå fokus på bilden i 
informationsbladet eftersom den varken tillförde eller gynnade informationen. 
Detta stärktes även i min enkätundersökning då föräldrarna i största allmänhet var 
neutrala till bilden. 

Omfattningen av den första delen av min slutgestaltning blev inte så stor som jag 
hade räknat med. De flesta av de svarande på enkäten tyckte att det mesta 
fungerade bra. Jag fick en del respons om att informationen inte var så givande och 
att styckena var för långa. Det förekom även kommentarer om att vissa 
kontaktuppgifter saknades. Då jag inte kan påverka informationen mer än jag redan 
gjort, eftersom den måste finnas med, kunde jag inte ändra den till min slutgiltiga 
gestaltning. Däremot kunde jag ändra styckesindelningarna och lägga till de 
kontaktuppgifter som saknades.  

En annan punkt som jag vill lyfta är att jag är medveten om att jag inte kan lösa 
problemet med förståelsen av patientinformation med detta arbete. Jag kan dock 
bidra till att förbättra patientinformationen. Jag vill även lyfta att resultatet av 
denna studie inte nödvändigtvis behöver appliceras på Karolinska 
Universitetssjukhuset då problematiken kan finnas på fler sjukhus där barn 
behandlas.  

Eftersom jag kan bidra med relevant information angående hur denna typ av 
patientinformation bör utformas gjorde jag även en andra del av min slutgestaltning 
(2). Detta är en ”rekommendation” eller en ”guideline” för hur just detta 
informationsblad bör utformas. Tanken med detta är att konkretisera och utforma 
ett material som skulle kunna användas av personalen på Karolinska 
universitetssjukhuset.  

Något annat som jag fann intressant var teorin om kriskommunikation och hur den 
kom till användning. Det visade sig att informationsbehovet ökar drastiskt när en 
människa befinner sig i kris. Men det visade sig också att människor lätt avviker 
från sina ”normala” värderingar. Det som visade sig var att de upplevde att den 
viktigaste informationen var den som hänvisar till vilken avdelning de ska till och 
kontaktuppgifterna till de olika avdelningarna. Även detta är något som kan 
kopplas till kriskommunikationen eftersom det är vanligt att människor i kris vill 
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ha handfast och konkret information. En intressant tanke jag haft är att man skulle 
kunna göra samma utprovning på föräldrar som inte befinner sig i kris. Ett 
eventuellt resultat skulle då kunna bli att de upplever någon annan information som 
den viktigaste. Då skulle man även kunna koppla varför just konkret information är 
viktig för föräldrar som befinner sig i kris.   

Något annat som visades under min gestaltningsdel ovan, var att långvarig stress 
hos människor har en negativ effekt på våra kognitiva förmågor. Människor får 
svårare att koncentrera sig vilket påverkar deras kapacitet att ta till sig och förstå ny 
information. Det visade sig även att föräldrarna vill läsa betydelsefull information 
som de kan lägga på minnet. Detta indikerar på att de använder sin kognitiva 
bearbetning för att skapa en mening med informationen för att kunna lägga den på 
minnet och skapa en mening med den. Det visade sig även att pop-outs underlättar 
för människor att skapa ett fokus. 

6.2 Slutsats  
Under detta arbete har jag utgått från frågeställningen:  

 ”Hur kan man utforma patientinformation för föräldrar i kris utifrån teoribildning 

inom kognitiv psykologi och kriskommunikation?” 

Denna studie har med hjälp av metoder och teorier visat att disposition och 
kriskommunikation har betydelse i skriftlig patientinformation för föräldrar. Men 
för att kunna garantera att gestaltningsförslag (1) och (2) är utformade på rätt sätt 
skulle en till utprovning behöva genomföras.  

Det har genom metoderna och teorierna visats att det finns ett samband mellan 
läsmålen, hierarkin och pop-outs genom att de bidrar till en helhet. Hierarkin som 
är en väsentlig del av kriskommunikationen förstärks i sin tur av pop-outs som 
kommer in under den mänskliga kognitionsbearbetningen. Det bidrar även till att 
läsmålet blir tydligare för föräldrarna eftersom de förstärks med hjälp av pop-outs. 
Utöver det har tilltalet visat sig vara väsentligt för att involvera läsaren i texten.  

Det man kan säga är alltså att genom att skapa pop-outs i texten vägleder man 
läsaren för att de direkt ska se vilken information som är viktigast. Man utmärker 
med andra ord läsmålen. Det har visat sig att föräldrar i kris vill åt den viktigaste 
informationen först, vilket också stärker att pop-outs bör användas. Man kan alltså 
dra slutsatsen att kriskommunikation och kognitiv psykologi kan användas för att 
skapa tydligare patientinformation som är avsett för föräldrar i kris.  
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Genom att förtydliga relevant information minskar föräldrarnas stress då de får en 
tydlig överblick av vad som är viktigt. De kan även skapa en mening med 
informationen för att sedan lägga den på minnet och ”plocka fram” vid behov.  

Ett förslag till vidare studier är att undersöka om föräldrar som befinner sig i kris, 
och föräldrar som inte befinner sig i kris, upplever samma information som den 
mest relevanta.  
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