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Abstract

The examination work concerns how non Swedish speaking patients, ad-
mitted to the geriatrics easier can communicate how much in pain they are, 
where they feel the pain and what kind of pain they are feeling, to the nursing 
staff. An analysis was made on the material that is used in hospital to commu-
nicate pain. The material was the VAS scale that is used to measure how much 
pain the patient feels. And the other is a paper of a body where the patient 
marks where the pain is hurting and what kind of pain he feels. A draft was 
made of how a visual communication system for non Swedish speaking pa-
tients, could look based on the material that is used today. The draft is based 
on literature, research articles and result from interviews and testing´s. This 
draft is only the beginning of a solution of the problem. I believe that a more 
optimal solution could be made if you continue the research for the solution. 
During this project have I come to the conclusion that pain is very difficult to 
illustrate, as pain is a subjective experience. 



Abstrakt 

Rapporten redogör för ett arbete om hur man med visuella medel kan hjälpa 
icke svensktalande patienter som ligger inlagda på geriatriken att kommu-
nicera hur ont de har, vart de har ont och vilken typ av smärta de känner, till 
vårdpersonalen. Analyser har gjorts av det befintliga kommunikationsmate-
rialet som används på sjukhus. Baserat på det materialet har det tagits fram 
ett förslag på ett visuellt kommunikationssystem som är anpassat efter äldre 
icke svensktalande patienter. Förslaget har grundats på litteratur, forsknings 
artiklar, intervjuer och utprovning. Förslaget är bara en början på lösnin-
gen av problemet och jag anser att man skulle kunna ta fram ett optimalare 
förslag om man utforskar vidare på en lösning. Under arbetet kom det fram 
att det är svårt att illustrera smärta, då det är en subjektiv upplevelse. 

Jag vill tacka Sven Holmberg som har handlett mig under projektets gång. 
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1

1.2

1.1

Inledning

Bakgrund

Det skapar en stor osäkerhet inom individer när de inte kan kommunicera 
det de vill, och när de inte förstår det andra försöker kommunicera till dem. 
Denna osäkerhet kan leda till att de känner sig exkluderad. Vissa individer 
kanske kan acceptera exkluderingen så som när de inte förstår vad en teknik 
försäljare säger på grund av att han/hon nämner termer som är främmande 
för dem. Eller när de är utomlands och frågar någon om vägen till en viss 
butik och den personen inte förstår vad de säger. I vissa fall kan exkluder-
ing leda till större konsekvenser. Exempelvis inom vården. Där kan ett miss-
förstånd i kommunikationen leda till en negativ påverkan på människors 
hälsa. Min utgångs punkt är att alla borde ha rätten att känna sig inkluderade 
när de ligger som patienter på ett sjukhus. Om man kommer från ett annat 
land och inte kan språket kan det bli problematiskt att förstå samt svårt att 
göra sig förstådd till vård personalen. Det här arbetet syftar till att presentera 
ett system som får icke svensktalande patienter att känna sig inkluderade i 
kommunikationen gällande sin egen vård, så att de känner sig tryggare under 
sina vistelser på sjukhusen i Sverige.

Målgrupp

Målgruppen är patienter av utländsk härkomst som inte förstår eller pratar 
svenska. Där ingår de patienter som har varit i Sverige ett tag och pratat och 
förstår en del svenska, men som fortfarande kan ha svårigheter att kommu-
nicera med vårdpersonalen på grund av språket. Kommunikationen mellan 
icke svensktalande patienter och sjukvårdspersonal är viktig inom alla avdel-
ningar, arbetet avgränsas till patienter vid geriatriken. Geriatriken är den 
avdelning på sjukhus där äldre människor läggs in. Jag antar att många äldre 
invandrare inte ser någon större nytta i att lära sig det svenska språket än 
vad de yngre gör som måste anpassa sig till samhället. Det är även svårare att 
lära sig ett nytt språk som äldre. I och med att min målgrupp är patienter vid 
geriatriken så dem en äldre målgrupp. Åldersgruppen är ca 65-100 år. 

Det visuella kommunikationssystemet som skall skapas genom examenarbe-
tet skall i förstahand rikta sig till patienterna. Det är vårdpersonalen som är 
den indirekta målgruppen. 
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1.6

1.5

1.4

1.3

Frågeställning

Hur utformar man ett visuellt kommunikationssystem som hjälper icke 
svensktalande patienter inlagda på geriatriken och sjukvårdspersonalen att 
kommunicera med varandra? 

Syfte

Syftet med arbetet är att skapa ett visuellt kommunikationssystem som kan 
användas av ickesvensktalande patienter vid geriatriken när de 
kommunicerar med sjukvårdspersonalen, med hjälp av ett visuellt 
kommunikationssystem.

Problembeskrivning

Icke svensk talande patienters hälsa påverkas på grund av missförstånd 
mellan patienter och sjukhuspersonalen. Förstår inte sjukhuspersonalen om 
patienten har ont så kan inte heller patienten få behandling för den smärtan. 
Missförstår sjukvårdspersonalen hur ont patienten har så kan patienten få en 
för låg respektive för hög dos medicin för smärtan. Får patienten för låg dos 
så hjälper medicinen inte så effektivt som den skulle kunna göra. Och om
 patienten får en för hög dos under en längre tid så kan det var skadligt för 
patientens hälsa. Patienterna måste inte enbart kunna kommunicera om de 
har ont utan även om de är i behov av något som till exempel gå på toa, äta 
eller dricka med mera. Det är viktigt att patienterna kan kommunicera vad de 
vill äta samt dricka. Får patienterna i sig något som de är allergiska mot kan 
det vara farligt för patienten. Men jag vill även påstå att det är viktigt att 
patienten får rätt mat med hänsyn till deras kultur. I vissa kulturer och 
religioner är det förbjudet att äta vissa livsmedel, för exempelvis äter inte 
muslimer griskött. 

Avgränsning

Systemet kommer bara att hjälpa patienterna att kommunicera smärta, då 
tidsramarna för examenarbetet begränsar mig från att ytligare skapa ett 
kommunikationssystem som kommunicerar patienternas behov, så som 
toalettbehov och hunger. Hur jag kom fram till att välja smärta som inriktning 
på arbetet framgår i metod delen. 
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2.1

2  Metod
Under den här delen av min rapport beskrivs de metoder som används för att 
samla in empirisk data, hur jag valt att utföra dem. 

Enskilda intervjuer

För att få grundläggande information till projektet utfördes åtta enskilda 
intervjuer med vårdpersonal från tre olika avdelningar på Löwenströmska 
sjukhus i Stockholms län. Alla av informanterna var kvinnor, mellan 45-67 
år, som jobbat inom vården emellan 10–40 år. Huvudsyftet med intervjuerna 
var att utreda vad det visuella kommunikationssystemet skall kommuni-
cera utefter sjukvårdspersonalen och patienternas behov samt utreda hur 
sjukvårdspersonalen kommunicerar med både svensktalande och icke sven-
sktalande patienter. 

Informanterna valdes delvis ut från en geriatrik avdelning, mot vilket pro-
jektet riktar sig. Intervjuer utfördes även med vårdpersonal från en demens 
avdelning och en hospital avdelning, för att jämföra om de jobbar annorlunda 
när de kommunicerar med sina patienter än vårdpersonalen på geriatriken.  

Enligt Andersson skall man välja en muntlig metod istället för en skriftlig om 
man vill föra intervjun likt en konversation, där man kan anpassa sina frågor 
under intervjuns gång (Andersson, 1994, s. 24). I och med att mitt ämne är 
rätt komplicerat så kände jag ett behov av att kunna förklara vad jag mena om 
informanterna inte förstod frågorna, därför valde jag muntlig metod.

Enskilda intervjuer valdes över gruppintervjuer, då det enligt Andersson är 
lätt att några informanter dominerar mer än andra i en grupp. Detta kan leda 
till att man inte kommer åt alla gruppmedlemmars åsikter. Det är inte heller 
ovanligt att informanter svarar annorlunda i grupp en mot vad de skulle ha 
gjort under en enskild intervju. Till skillnad från enskilda intervjuer så kan 
grupp intervjuer ge upphov till diskussion mellan informanter (Andersson, 
1994, s. 24).

Intervjuerna är genomförda på plats istället för via telefon. Intervjuer via tel-
efon är fördelaktiga på så sätt att dem är billigare och ekonomiska men de ger 
ingen övrig information utöver det audiella. Enligt Andersson är en telefon-
intervju inte lika personlig som en intervju där man möter informanten (An-
dersson, 1994, s.24). Jag ville dessutom se de verktyg som de kommunicerar 
med idag, därför behövde jag vara på plats. Genom en intervju kan man dock 
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2.3

2.2

2.3.1

2.3.2

inte se med egna ögon hur någonting går till, utan bara få det återberättat 
för en. En observation skulle ge en klarare bild om hur det går till när vård-
personalen kommunicerar med patienterna samt vad som fungerar bra med 
kommunikationen idag och vad som är dåligt. Men för att jag skulle ha kunnat 
utföra en observation så hade det krävt att en ickesvensktalande patient hade 
legat inne på sjukhuset samtidigt som observation skulle utföras. Samt att 
patientens medgivande hade behövts (Olsson, 2008, s. 79).   

Utprovning

För att ta reda på om mitt material fungerar så valdes två utprovningar som 
metoder, dessa presenteras senare i rapporten under delen utprovning resul-
tat. Syftet med utprövningarna är att se om användarna kan använda det man 
har skapat samt att man skall få upp ögonen för de problem som materialet 
kan ha (Kuniavsky, 2003, s.9) 

Analysmetoder

Analys av nuvarande material

För att ta reda på om det material som finns för att kommunicera smärta på 
sjukhus är anpassat för äldre icke svensktalande patienter, så har jag först 
beskrivit materialet utifrån vad jag ser utan att lägga in mina egna åsikter. 
Sen har materialet värderats efter min kompetens i relation till relevant lit-
teratur. Där har jag skrivit vad jag anser vara bra respektive dåligt med mate-
rialet allmänt och utifrån min målgrupp.

Analys av bilder

Manér och färgsättning som passar inom medicinsk grafik har analyserats 
genom att observera illustrationer till medicinska böcker. 
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3.1

3 Resultat av metoder
Här presenteras resultaten av metoderna. Resultaten av utprövningarna pre-
senteras senare i rapporten.

Intervjuer

Intervjuerna visade att fem av åtta sjukvårdspersonal ansåg att kommunika-
tionssystemet skulle kommunicera smärta hellre än behov. Anledningen var-
för varierade, vissa ansåg att det var svårare att läsa av smärta på patienterna 
än att läsa av om de ville äta eller gå på toaletten. Andra ansåg att smärta 
var viktigast eftersom att man fokuserar på att patienten skall bli smärtfri i 
förstahand. Två av åtta ansåg att det var lättare att se på patienterna on de 
var i smärta än att läsa av om dem ville exempelvis äta något.

Informanterna var enade om att ett kommunikationssystem inriktat på smär-
ta skulle inkludera vart patienten har ont, hur mycket de har ont och vilken 
typ av smärta de känner. Andra faktorer var om patienten känner psykisk 
smärta, om den behandling som patienten fått mot smärtan hjälpt samt om 
de pillren de fått mot smärtan fastnat i halsen. En av informanterna ville se 
att bilderna visar på hur smärtan strålar, har man ont i hjärtat kan smärtan 
ändå kännas i andra ställen i kroppen. De smärtor som man ville ha med i 
kommunikationssystemet var huggande, skärande, brännande, stickande, av-
domnande och muskelkramp. I och med att smärta skall dokumenteras med 
en siffra från ett till tio, ville personalen att man lätt skulle kunna överföra 
smärtindikeringarna på skalan till samma siffror. 

Flera av informanterna ville att illustrationerna skulle vara enkla. De på-
pekade att om man har ont så är det svårare att fokusera och därför svårare 
att läsa av detaljerad information. Har patienterna ont vill de kunna kommu-
nicera det så fort som möjligt så att smärtan kan åtgärdas. Det är inte heller 

Samtliga informanter ville att kommunikationssystemet skulle vara gjort av 
plast i och med att det var lätt att tvätta av och desinfektera. En av informan-
terna ändrade senare sitt svar till en läsplatta så att patienterna kunde intrig-
era själva med materialet istället för att vårdpersonalen skulle stå och peka 
på materialet. 
En av informanterna ville att man skall kunna skriva ut illustrationerna, och 
kunna sätta dem i plastfickor så att man kan slänga dem efter användning och 
skriva ut på nytt vid behov. En annan informant ville se illustrationerna in-
plastade i antingen en bok eller en pärm som man kan lämna hos patienterna 
så att de kan bekanta sig med bilderna och använda dem när dem vill kom-
municera med personalen.
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3.2

3.2.1

Analyser

Analys av material

Under intervjuerna fick jag ta del av det material som patienterna använder 
för att kommunicera sin smärta samt att jag fick förklarat för mig hur de 
använder materialet. Här nedan följer analyserna. Jag har inte gått in på att 
analysera om hur vida materialets funktioner är optimala eller ej. Bilderna 
som visas intill mina analyser är inte exakt samma som de jag fick se under 
intervjuerna, Men dem innehåller samma information och funktioner. 

helt ovanligt att patienterna ger upp om inte sjukvårdspersonalen fort fattar 
vad patienten vill kommunicera. En av informanterna ville gärna se 
illustrationen om vart det gör ont, utformad som en bild på en kropp där man 
kan lägga på lager med olika organ och peka på för att visa på vart patienten 
har ont, då blir det lättare för patienten att förstå att det handlar om smärta.

Samtliga informanter tyckte att det var viktigt att kommunikationssystemet 
fungerar på allaoavsett vilket språk patienten pratar.
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3.2.1.1

För att patienten skall kunna visa var han/hon har ont på kroppen och vilken 
typ av smärta han/hon känner, så finns idag två A4 blad, en riktat till kvinnor 
och en till män. Den som riktar sig till kvinnor visar en naken kvinna frami-
från och bakifrån. Och den som riktar sig till mannen visar en naken man 
fram och bakifrån. Bilderna är svarta linjeteckningar på vit bakgrund. Ansik-
tsuttrycken på människorna är uttryckslösa. Ovanför bilderna finns en lista 
med olika typer av smärtor. Vid varje smärta finns ett tecken som patienten 
kan rita ut på bilderna av kroppen för att visa vilken typ av smärta han/hon 

Fig. 1 visar material för att sätta ut vart man har ont och vilken typ av smärta 
man känner.

Material för att sätta ut vart man har ont och vilken typ av smärta.
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3.2.1.2

I och med att både mannen och kvinnan är tecknade rakt framifrån så ser 
man tydligt hur alla kroppsdelar sitter ihop. Enligt Ware innebär detta att 
objektet går snabbare att identifiera (Ware, 2008,s. 33). Det är bra att illustra-
tionerna är i svarta linjeteckningar på vit botten, på sätt de lätt läsliga (Falck, 
2001, s. 6). I och med att figurerna inte har fått någon hudfärg så associeras 
de inte med några specifika nationaliteter och flera personer kan associera 
sig med figurerna. Ansiktena är uttryckslösa, vilket gör det svårt att förstå att 
materialet handlar om smärta. Är man svensktalande så får man bildernas in-
nebörd och funktion förklarat för sig. Är man inte svensktalande så är det bra 
om bilderna kommunicerar smärta redan från början.
Båda sätten att illustrera undersidan av foten kan innebära problem. Vi är 
vana att se människor som står med hela undersidan av foten mot golv/mark 
ytan och därför ser det inte naturalistiskt ut när människor står på tåspet-
sarna. Tecknar man ut fötterna kan det vara svårt för betraktaren att uppfatta 
vad det är för objekt i och med att fötterna inte blir direkt anknutna till krop-
pen. De olika smärtorna står i svensk text vilket fungerar för svensktalande. 
De tecknen som symboliserar de olika smärtorna har inte som syfte att kom-
municera smärtan till mottagaren, utan är bara där för att mottagaren skall 
kunna använda dem som markeringar för att visa vilken smärta de känner 
och vart på kroppen de känner smärtan. Om materialet även skall förstås av 
icke svensktalande patienter så behöver det finnas en visuell förklaring för de 
olika smärtorna, som är oberoende av tillhörande text. 

känner och vart på kroppen han/hon känner smärtan. Enligt den vårdper-
sonal som jag intervjuade används de här pappren enbart när patienten läggs 
in på sjukhuset och inte under sjukhusvistelsen för att kommunicera smärtan 
som kan uppstå då.  
Jag har sett två lösningar på hur man kan rita undersidan av fötterna på män-
niskorna. Den ena bilden visar en människa som står på tåspetsarna och den 
andra visar undersidan av fötterna genom att rita dem som enskilda objekt 
på sidan om människan. 

Material för att uppskatta hur mycket smärta man känner 

Fig. 2 visar materialet som används för att uppskatta hur mycket smärta man 
känner.
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Fig. 3 visar materialet som används för att uppskatta hur mycket smärta barn 
känner.

För att uppskatta hur mycket smärta en patient känner tar man hjälp av en så 
kalla Visuell analog skala. Detta är en skala från ett till tio där man mäter om 
patienten känner lite, måttlig, medelsvår, svår eller outhärdlig smärta. Denna 
skala är i form utav en linjal som sjukvårdspersonalen bär med sig. På linjalen 
står numren 1-10 i arabiska siffror som patienten får peka på utefter hur de 
känner, så att vårdpersonalen kan behandla patienten där efter. Under finns 
en centimeter skala, jag har dock inte funnit något syfte för den. Systemet är 
i vågrätt format och läses från vänster till höger. Det finns en liknande skala 
till barn där man bytt ut siffrorna mot ansikten, där olika ansiktsuttryck får 
stå för hur mycket smärta barnet känner. Enligt en vårdpersonal som jag in-
tervjuade var det vanligt att man vände på den vågräta skalan så att den blev 
lodrätt när man visar den för bar, hon sa att det var för att barn har lättare att 
ta in skala lodrätt än vågrätt.

Systemet har en tydlig läs riktning från vänster till höger, vilket inte är anpas-
sat efter de individer som kommer från länder där man läser från höger till 
vänster, som till exempel arabländerna. Det kan vara svårt att förstå att skalan 
handlar om smärta om man inte förstår språket och inte kan få det förklarat 
för sig, då det inte finns några bilder som kan anknyta till smärta i materialet.

Analys av medicinska illustrationer

Jag har tittat på 15 olika medicinska illustrationer både från västerländska 
och österländska länder. Dessa illustrationer har delvis varit illustrationer av 
människans anatomi, illustrationer som visar hur man skall gå till väga vid 
första hjälpen, Hur olika processer fungerar i kroppen samt illustrationer 
som definierar vart en viss typ av smärta sitter på kroppen. Utifrån att stud-
era dessa illustrationer har jag kommit fram till följande punkter:

• Manéret varierar från detaljerade illustrationer till enkla linjeteck-
ningar beroende på syftet. Är syftet att visa hur någonting ser ut, 
som tillexempel människans anatomi. Tenderar bilderna vara mer 
detaljerade. Färgerna är ofta mindre mättade. Är syftet däremot 
att förklara hur någonting går till som tillexempel i första hjälpen 
instruktioner, så tenderar bilderna att vara mindre detaljerade. Ofta 

3.2.3
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• Manéret varierar från detaljerade illustrationer till enkla linjeteck-
ningar beroende på syftet. Är syftet att visa hur någonting ser ut, 
som tillexempel människans anatomi. Tenderar bilderna vara mer 
detaljerade. Färgerna är ofta mindre mättade. Är syftet däremot 
att förklara hur någonting går till som tillexempel i första hjälpen 
instruktioner, så tenderar bilderna att vara mindre detaljerade. Ofta 
är det färglagda bilder som är gjorda med platta färgfält och kon-
turlinjer. Dessa manér verkar vara liknande i många länder.

• Smärta indikeras ofta med rött. I vissa illustrationer visar man på 
smärta i vitt, på en mörkare färgad omgivning. Färgen är oftast i en 
radial gradient som tonar utåt.

• Muskler i medicinska illustrationer är ofta röda men med en gul 
ton.

• Jag hittar bara en illustration som visar på olika typer av smärtor, 
och den är beroende av bildtexter.

Jag har även tittat på manga figurer då manga bygger mycket på utryck. Manga 
är japanska serieteckningar eller teckningar som är inspirerade av japanska 
serieteckningar eller teckningar som är inspirerade av japanska serietecknin-
gar. Jag har tagit hjälp av boken How to Draw Anime & Game Characters vol. 
2 Expressing Emotions (Ozawa, 2006). Av det kunde jag konstatera att det 
mesta av uttrycket i ansiktsuttrycken sitter i ögonbrynen och munnen. Har du 
en figur med två runda prickar som ögon och en indikering för en näsa så kan 
du ändra figurens ansiktsuttryck till glad, ledsen, arg, rädd, förvånad etcetera 
bara genom att ändra på munnen och ögonbrynen.  Detta innebär dock inte 
att man utesluter ändringar av ögon och näsa för att utrycka olika känslor. För 
exempelvis kan stängda ögon förstärka att en person är glad eller ledsen. Plac-
eringen av näsan kan förstärka ett intryck då näsan flyttar på sig utefter vilka 
miner vi gör. 

är det färglagda bilder som är gjorda med platta färgfält och kon-
turlinjer. Dessa manér verkar vara liknande i många länder.



16

4.1

4.2

4.3

Teori
Här har jag samlat de teorier som jag anser vara relevanta för mitt arbete.

Källkritik 

Jag har använt mig av källor som jag ansett varit relevanta för projektet.
 Majoriteten av dem har varit publicerade under 2000-talet. De flesta av 
källorna har varit litteratur. Jag litar på källorna då många av dem använts 
inom min utbildning, samt är skrivna av författare som är etablerade inom 
sina områden. Jag har även stött mig på vetenskapliga forskningsartiklar. Jag 
har enbart använt elektroniska källor publicerade av pålitliga sändare och 
källorna har granskats av personer som är insatta inom området. 

Smärta – VAS

Av intervjuerna kom jag fram till att kommunikationssystemet skall kommu-
nicera smärta och där med uteslöt jag att jobba vidare kring behovsdelen. Vad 
är då smärta? Enligt 1177 är smärta en obehaglig fysisk eller känslomässig 
upplevelse som upplevs olika från person till person. Utöver att smärta känns 
olika så utrycker människor smärta olika. För exempelvis är det i vissa 
kulturer mer tillåtet att utrycka sin smärta livligt än vad det är i andra 
(Bjerneroth Lindström, 2011).  För att mäta smärta använder man vanligtvis 
en metod som heter Visuell analog skala (VAS). Systemet uppkom 1960 och 
går ut på att man får sätta ut hur man känner på en skala från ett till tio. VAS 
är omdebatterat och kritikerna hävdar att VAS är otillförlitligt då man inte 
kan mäta smärta med statistiska metoder (Rolfsson, 2009, s. 591).

Ansiktsuttryck och känslor

Det har varit omdebatterat om huruvida det finns universella ansiktsuttryck. 
Dock har flera studier visat på att människor från olika kulturer uppvisar 
samma ansiktsuttryck för samma känsla. Ekman och Izard gjorde en varsin 
studie på två olika kulturer som visade på att flera av testpersonerna från 
båda kulturerna satte samma känslotermer för samma ansiktsuttrycks bilder. 
Ekman och Friesen gjorde även en studie där de kom fram till att amerikaner 
och japaner visar samma ansiktsuttryck när de får se obehagliga scener i en 
film (Ekman, 1992, s.34).  Enligt Herba och Phillips visar vi redan som små 
bebisar att vi kan skilja mellan de olika ansiktsuttrycken ledsen, glad och 
överraskad (Herba, Phillips, 2004). Detta visar dock inte på att alla 
ansiktsuttryck är universella.

4



17

Kommunikation

Det är svårt att sätta en kort definition på vad kommunikation är. Samovar 
och Porter menar på att kommunikation är när man sätter begrepp på ett 
beteende eller sätter begrepp på de dokument som vi lämnar efter oss 
baserat på våra handlingar (Porter, Samovar, 1995, s. 27). 

Det finns två olika skolor inom kommunikation. Den ena ser kommunikation 
som en process där sändaren avsiktligt försöker övertyga en innebörd till 
mottagaren. Sändaren vill påverka eller ändra mottagarens beteende. Denna 
skola anser att kommunikation är något som är strukturerat och planerat 
(Porter, Smovar, 1995, s. 27).  Inom denna skola ser man ofta kommunikation 
som misslyckad om effekten av meddelandet inte påverkar mottagaren på det 
sätt som sändaren planerat (Fiske, 1990, s. 12). 

Den andra skolan anser att kommunikation är mer än bara det som sker med 
avsikt, de menar på att kommunikation sker så fort någon sätter en innebörd 
på ett beteende oavsett om sändaren har haft som avsikt att kommunicera 
sin handling eller inte (Porter, Samovar, 1995, s.27). Den andra skolan ser inte 
möjligtvis missuppfattningar av meddelanden som misslyckanden, utan man 
menar att det kan bero på till exempel kulturella skillnader mellan sändare 
och mottagare m.m.  Inom den här skolan är kommunikationsstudier av 
texter och kulturer viktiga. Man studerar främst semiotik. Enligt denna skola 
är meddelandet en konstruktion av tecken som genom att samverka med 
mottagaren skapar betydelser. Mottagaren står i centrum och sändarens roll 
är mindre viktig (Fiske, 1990, s. 12). 

I mitt arbete vill jag att patienten som är sändaren skall kunna kommunicera 
hur den känner till vårdpersonalen som är mottagaren. I och med att det är 
ett så pass viktigt ämne som smärta så får det inte finnas rum för 
misstolkning.

Symbolisk kommunikation

Alla djur kommunicerar med varandra men bara människan kan generera, ta 
emot, lagra och manipulera symboler (Porter, Samovar, 1995, s. 32). Symboler 
är ”något som i ett visst sammanhang får representera något annat” (Wærn 
m.fl., 2004, s. 24). De kan vara i form utav ljud, tecken på papper, former, bilder 
eller rörelser (Porter, Samovar, 1995, s. 32). Symboler låter och ser olika ut i olika 
kulturer. För exempelvis svenska ordet katt skrivs gato på spanska och uttalas 
annorlunda än vad det svenska ordet gör, men de står båda för samma djur. Utöver 
att symbolernas utseende och läte skiljer sig i olika kulturer, så skiljer sig även läs 
riktningen av symbolerna från kultur till kultur. För exempelvis läser 

4.4

4.5
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4.6

4.7

människor från västerländska kulturer konsekvent symboler i form utav text 
och siffror från vänster till höger medan andra kulturer som till exempel de 
kulturer där man använder arabiska, läser från höger till vänster. När man 
läser Hebreiska så läser man text från höger till vänster men siffror från 
vänster till höger (Fischer, Göbel, Shaki, 2012, s. 275-276). Detta blir väldigt 
viktigt att ha i åtanke med smärtskalan, då resultatet blir missvisande om 
patienten missförstår läs riktningen. Läser patienten skalan från vänster till 
höger, om den skall läsas från höger till vänster, så blir resultatet att patienten 
pekar på lite smärta när den känner mycket smärta och tvärtemot. Den färg 
vi sätter på symbolerna kan i sig ha en innebörd. Hur färg tolkas kan variera 
från kultur till kultur. För exempelvis bär européer svart vid begravning 
medan man bär vita kläder i japan (Johansson, 2004, s. 80). Därför är det 
viktigt att ta hänsyn till de kulturella betydelserna av färg när man väljer 
färger till ett projekt som riktar sig till individer från andra kulturer. I och 
med att min målgrupp är individer från alla nationer, så avgränsar jag mig 
från att kolla vidare på färgers betydelser i olika nationer och försöker hålla 
bilderna så färglösa som möjligt.

Läsbarhet och läslighet

Det visuella kommunikationssystemet bör både hålla god läslighet och 
läsbarhet. Enligt Frank innebär läsbarhet att mottagaren förstår budskapet 
i en bild och en text. För att uppnå god läslighet bör man anpassa materialet 
efter mottagarens ”förutsättningar, tidigare erfarenheter och minnen” 
(Frank, 2004, s. 212). I det visuella kommunikationssystemet blir läsbarheten 
extra viktig då mottagaren inte kan ifrågasätta materialets budskap. Med god 
läslighet innebär att en bild eller text har god teknisk kvalité (Frank, 2004, s. 
212).

Grafisk design och bild anpassad för äldre 

När vi åldras avtar de visuella funktionerna succesivt på grund av de förän-
dringar som sker i ögat, näthinnan och den visuella delen av nervsystemet. 
Detta påverkar vår syn (Pinheiro, da Silva, 2012, s. 5591). Två vanliga ögon-
sjukdomar i anknytning till åldrandet är glaukom och grå starr. Vid glaukom 
försvinner gradvis delar av synfältet. Skadeförloppet börjar ute i kanterna 
och drar sig inåt mot det centrala synfältet (Åberg, 2000, s. 211). Detta in-
nebär att synfältet blir mindre och mindre på de individer som har glaukom. 
En produktion anpassad efter glaukom bör innebära att informationsbärande 
material ligger i mitten av layouten då kanterna på produktionen kan 
uppfattas som suddiga för en som har glaukom (Davis, Lafrado, 2003, s. 4). 
Vid grå starr blir synen sämre och suddigare och man kan uppfatta världen 
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i en smutsgul nyans. Man tenderar också att behöva bättre ljus för att se 
(Lindblad, 2010). I och med att skärpan försämras på synen blir det svårare 
att uppfatta kontraster på objekt. Därför bör man ha i åtanke att göra både 
starkare kanter på objekten och skarpare övergångar mellan objekten så att 
dem blir lättare att urskilja från varandra (Pinheiro, da Silva, 2012, s. 5592). 
Med åldern påverkas inte enbart kvalitén på synen i form utav skärpan utan 
även hur färg uppfattas. I artikeln ”Colour, vision and ergonomics” påverkar 
Pinheiro och da Silva att man bör tänka på följande angående färg när man 
skapar design för en äldre målgrupp: starkare färger bör användas än vanligt 
och kontrasten mellan dem skall vara tydlig. Man bör använda mer skillnader 
i kontrast i ljusstyrka än i kontrast av nyans (Pinheiro, da Silva, 2012, s. 5592)
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5.1

Utförande av material
I den här delen förklarar jag hur jag gått tillväga när jag designat det visuella 
kommunikationssystemet.

Jag har valt att utveckla det material som finns, då jag efter mina analyser 
ansåg utformningen av materialet väl grundat på informations designs 
riktlinjer, men jag fann det inte anpassat för icke svensk talande personer.  
Jag har även tänkt utforska om jag kan anpassa materialet mer för äldre. 
Materialet är uppdelat i två delar där materialet för vart man har ont och 
vilken typ av smärta man känner blir en del smärtskalan en. Båda skall hålla 
samma manér, då de båda handlar om smärta.

Manér 

Eftersom min målgrupp är äldre och många äldre har synnedsättningar som 
försämrar synskärpan och därmed har svårare att uppfatta kontraster 
mellan objekt så är det viktigt att utforma objekt med skarpa kanter 
(Pinheiro, da Silva 2012, s. 5592). Med det i åtanke anser jag Illustrator som 
ett bra medium att skapa illustrationerna till det visuella kommunikations-
systemet i. Illustrator är objektgrafikbaserat. Med objektgrafik får man exakta 
objekt, med skarpa konturer. Illustrator är även bra som medium då man kan 
ändra objektens storlek utan bekostnad av kvalitén (Johansson m.fl., 2008, s. 
100). Jag anser att maneret av illustrationerna bör vara tydligt och inte så 
detaljerat i oh med att min målgrupp kan ha synnedsättningar och i och med 
att min målgrupp har ont. Har man ont är det svårare att fokusera och då är 
det svårt att sålla ut det viktiga i ett material. 

Jag anser det bra att utesluta färg så mycket som möjligt i det visuella 
kommunikationssystemet. Eftersom att färg kan ha olika betydelser i olika 
kulturer (Johansson, 2004, s 80).

Jag anser att röd färg är bra som indikator på smärta, då färgen ofta används 
i många medicinska illustrationer för att visa på smärta. Jag är väl medveten 
om att det finns en problematik i att välja färgen röd, då den kan misstolkas 
för blod och öppna sår i medicinska sammanhang. Därför är det viktigt att 
formen som står för smärta inte antyder till dessa kopplingar. Enligt Ware 
skall man designa objektet så att det skiljer sig från omgivningen om man 
vill att det skall vara lätta att lokalisera. Det kan till exempel vara en drastisk 
skillnad i färg, storlek eller form (Ware,  2008, s.33). De färger som väljs i 
illustrationerna skall vara starka så att de blir tydligare för de som har 
synnedsättningar.

5
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5.2

Till ansiktsuttrycken i bilderna har jag valt att inspireras av manga då 
mangatecknare lägger stor vikt vid tydliga ansiktsuttryck. Jag anser att jag 
kan använda ansiktsuttryck för att visa på smärta i det visuella 
kommunikationssystemet då som jag nämnde i teori delen, det finns flera 
studier som visar på att ansiktsuttryck är universella. Jag är dock medveten 
om att detta inte gäller alla ansiktsuttryck 

Material för vart man har ont och hur det känns.

Fig. 4 visar kropparna på kvinnan och mannen fram och bakifrån.

Precis som i materialet som finns vill jag ha med bilderna på kropparna både 
fram och baksida, då man kan ha ont både på fram och bak sidan av kroppen. 
Jag resonerade kring att ta med bilder på sidorna av kroppen. Man kan ju 
ha ont i höften på vänster sida exempelvis. Men jag ansåg att man lika gärna 
kunde placera ut det på framsidan eller baksidan av bilden. Jag har även 
resonerat kring om man behöver enskilda bilder för mannen och kvinnan 
istället för att göra en könlös figur, för att personalen skall behöva handskas 
med mindre material. Jag anser dock det behövligt att ha en bild för varje kön 
då patienterna på så sätt lättare kan identifiera sig med bilderna. Patienten 
kan även ha ont i delar som det andra könet inte har och då skall hon/han 
kunna peka ut det. Det är även svårt att teckna än könlös person som 
fortfarande är tydlig i anatomin, då kvinnan och mannens anatomi skiljer sig 
en del åt, så som att manen har bredare axlar en kvinnan och kvinnan har 
bredare höfter etcetera. Jag har valt att inte teckna ut könsdelarna och gjort 
dem stiliserade istället, då alla kulturer inte är lika accepterande till att visa 
nakna kroppar som vi är i Sverige. Jag har valt att teckna upp människorna 
smala, då jag anser att igenkänningen av kroppen blir lättare om man kan se 
tydligt var till exempel höften ligger etcetera, att lägga på extra fet på 
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5.2.1

5.2.1

Koncept 1

figurerna ger ingenting för att förstärka informationen i bilderna. Däremot 
är jag medveten om att det kan få fler patienter att relatera till figurerna om 
dem inte är trådsmala.

Jag har resonerat kring att både sätta in mer utryck i kroppshållningen och 
ansiktet, delvis för att jag anser att det skulle tydliggöra att bilderna handlar 
om smärta och delvis för att patienten skall kunna associera sig med 
figurerna. Jag kom fram till att jag ville ha ett smärtsamt ansiktsuttryck på 
figurerna men jag avstod från att använda ett smärtsamt kroppsspråk då det 
kan göra figuren svårare att tyda. Som jag nämnde i mina analyser så hade 
de två sätt att visa undersidan an foten i det nuvarande materialet. För att 
man skall kunna sätta ut att man har ont i undersidan av foten, så har jag valt 
att placera illustrationer av undersidan av fötterna bredvid kroppen. Jag har 
placerat dem närmare kroppen då objekt som tillhör varandra bör placeras 
när varandra (Ware, 2009, s. 201)

Fig. 5 visar koncept 1 för de olika smärtorna. 1. stickande, 2. huggande, 3. 
skärande, 4. muskelsmärta, 5. avdommning.

För att illustrera de olika smärtorna brännande, stickande, huggande, 
skärande och avdomning samt muskel kramp valde jag först att göra enkla 
symboler som man ofta associerar med de olika smärtorna. Jag ansåg att ob-
jekten yxan, nålarna, kniven och elden skulle vara igenkännbara oavsett vilket 
land man kommer ifrån då det är redskap som människan använt globalt 

5. 6.

2. 3.
1. 2. 3.

4. 5. 6.

1.

4. 5. 6.

2. 3.
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I och med att jag nu hade en hand på avdomnat ansåg jag det var bäst att även 
visa dem andra smärtorna på händerna för att hålla ett helhetsintryck. Men i 
och med att vi inte är vana att se muskler i handen så valde jag att flytta upp 
den på underarmen, men även den muskeln är rätt ovanlig att vi ser. Så jag 
flyttade upp den i överarmen, där vi faktiskt lätt kan se att det finns muskler 
(om vi tittar på en vältränad person). Men vi är inte vana att se muskler mer 
än i anatomiska illustrationer och visa tränings instruktioner. Jag är fullt 
medveten om att muskeln kan misstolkas som ett öppet sår, då både formen 
och färgen påminner om öppna sår och öppna sår är något som vi är vanare 
att se.

Genom att ha symbolerna i direkt anknytning till händerna så finns det en 
chans att de uppfattas som hotande. Vissa individer skulle exempelvis kunna 
uppfatta bilden för huggande smärta som att någon skall hugga av ens hand. 
Därför resonerade jag kring att ringa in symbolerna, då kan man kanske sna-
rare antyda att det är en känsla än att vårdpersonalen skall göra något med 
objekten mot patienterna. 

sen urminnes tider. Det är också redskap som vi lätt kopplar med respektive 
smärta. Desto svårare vart det att illustrera avdomnad och muskelkramp. Är 
en kroppsdel avdomnad så sticks det när man försöker röra på den.  Men jag 
har ju redan stickande smärta. Så jag kan inte enbart visa på stickande 
smärta. Är en kroppsdel avdomnad så brukar vi säga i Sverige att den har 
somnat. Men för att visa på att en kroppsdel har somnat så kände jag att jag 
behövde en kroppsdel. Kroppsdelen var tvungen att vara lätt identifierad för 
att undvika att den skulle förväxlas med något annat. Jag anser att händer 
är en av dem lättaste kroppsdelarna att identifiera, då de utseendemässigt 
inte liknar någon annan kroppsdel. Därför fick det bli en hand. För att visa 
på att handen är avdomnad så tog jag även med en liten del av armen och lät 
handen hänga avslappnat. För att förstärka ännu mer att det var en skillnad 
mellan armen och handen så lät jag handen hänga avslappnat. För att 
förstärka ännu mer att det var en skillnad mellan armen och handen så 
provade jag att göra en variant där handen är streckad och en där handens 
kontur linje är i prick teknik. Jag tänkte även att den streckade linjen kunde 
symbolisera känslan av att det sticker/kryper i armen som man känner när 
handen är avdomnad. Jag var även inne på att visa på att handen var 
avdomnad genom att ändra på dess färg, men det fick bara handen att se död 
ut. Jag försökte även symbolisera avdomnat med kolsyra då bubblandet kan 
påminna om stickandet i handen. Jag provade även med myror då man kan 
uppleva känslan som om någonting kryper i en. 
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Koncept 2

Fig. 6 visar koncept 2 av olika typer av smärtor. 1. stickande, 2. huggande, 3. 
skärande, 4. muskelsmärta, 5. avdommning.

I och med att det finns en chans att symbolerna för smärtorna kan tas bok-
stavligen så försökte jag även ta fram ett koncept som var mer abstrakt. 
Där objekten byttes ut mot abstrakta former som skulle indikera på smärta.  
Känslan för smärta fick sitta i hur ytan blir påverkad av formen. För exempel 
för stickande känsla blev det fem streck som påverkar ytan så att det blir fem 
hål efter strecken. Huggande fick istället bli en större vass form som påverkar 
ytan så att det blir en grop.  Brännande känsla fick fortfarande bli en eld som 
fick få ihop med ytan. Då jag resonerar så att brännande känsla är något som 
känns på en yta som huden eller i halsen, snarare än att det känns igenom en 
yta så som stickande eller skärande gör. Jag är fullt medveten om att detta är 
min egen uppfattning av smärtan brännande. För att förstärka att ytan blir 
påverkad av formen så lade jag dit streck, likt flisor när man påverkar en trä 
yta med ett verktyg.  För skärande fick det bli en avlång form som påverkar 
ytan på längden istället för på djupet likt en kniv som skär i ett föremål. 
Vårdguiden definierar muskelsmärta på följande vis: ”När du får kramp dras 
muskeln kraftigt ihop och du känner en plötslig smärta. Den muskel som 
krampar är hård och spänd. Ofta kan du se och känna muskeln tydligt” (Gull-
berg, 2008). Det är svårt att visa på något som krymper, som samtidigt har 
en kraft i sig att vilja expandera igen och samtidigt få den bilden att kopplas 
till smärta. Därför har jag valt att illustrera muskelkramp genom att visa en 
form som blir hoppressad på vardera sida av linjer och att det påverkar for-
men till att expandera på höjden vilket i sin tur påverkar ytan till att bukta ut. 
För avdomning valde jag att göra en streckad linje som att den inte är helt där, 
med koppling till att den sover och för att ge associationer till den krypande 
känslan som man kan känna när en kroppsdel är avdomnad. 

5.2.2

1.

4. 5. 6.

2. 3.1. 2. 3.

4. 5. 6.
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5.2.3 Materialets funktion

Istället för att enbart använda materialet när patienterna läggs in på 
geriatriken, så har jag tänkt att man skall kunna använda det under 
patientens hela sjukhusvistelse. Eftersom patienterna kan ha syn-
nedsättningar så har jag tänkt att kropparna skall få vara större än vad de är 
på det nuvarande materialet. Jag har tänkt använda ett A2 var till dam och 
herr. Vårdpersonalen får hålla upp bilderna på kropparna. Smärtorna med 
smärt indikeringarna ges i form utav kort till patienten som i sin tur får sätta 
ut dem på kroppen utefter vilken typ av smärta hon/han känner och var. 
Korten skall var dropp formade så att spetsen av kortet kan läggas exakt där 
patienten har ont. Det bör finnas fler av varje kort då man kan känna en viss 
typ av smärta på fler ställen av kroppen.

Fig. 7 visar på materialets funktion
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Material för att skatta smärta

I och med att jag inte har hittat något syfte för centimeter skalan på det 
befintliga materialet, så har jag valt att exkludera den. Under projektets gång 
så har jag inte kunnat hitta något konkret svar på om huruvida arabiska 
siffror är universella. För att vara säker på att alla kulturer inkluderas så 
väljer jag att exkludera siffror från materialet. Som jag nämnde tidigare i 
rapporten så finns det en skala som riktar sig till barn där man bytt ut 
siffrorna 1-10 mot ansikten, där olika ansiktsuttryck får står för hur mycket 
smärta barnen känner. Jag anser att en liknande skala skulle kunna fungera 
för icke svensktalande patienter, då man på så sätt undviker att använda 
siffror. Som jag tog upp under teori delen så har det gjorts flera studier som 
visar på att ansiktsuttryck fungerar universellt. Ansiktena ger också en direkt 
anknytning till att skalan handlar om smärta. Jag anser även att man skulle 
kunna använda iden om att vända skalan från vågrätt till lodrätt, likt hur man 
gör med skalan för barn. På så sätt slipper man anpassa skalan både för de 
som läser från höger till vänster och de som läser från vänster till höger.   

Enligt sjukhuspersonalen som jag har haft kontakt med under arbetets gång, 
så skall de dokumenteras hur mycket smärta patienten har efter skalan 1-10. 
Men skall man visa tio ansikten på skalan så blir den väldigt lång. Skall 
skalan kortas ner så måste man hålla ansiktena i en förhållandevis liten 
storlek, vilket gör bilderna svårare att tyda. Eftersom att min målgrupp är 
äldre och kan ha synnedsättningar så är det extra viktigt att objekten i 
materialet är stora och lätt tyda. Därför anser jag det som en dålig lösning att 
minska ansiktena. 

För att slippa skall bli så lång så kan man byta ut ansiktena mot tio fyrkantiga 
färgfält som får stå för dem olika stegen. I och med att det inte finns någon 
information i färgfälten som får stå för dem olika stegen. I och med att det 
inte finns någon information i färgfälten så kan storleken på dem krympas 
ner mer än vad man kan krympa ner ansiktena och därav kan skalan bli 
kortare. Är färgfälten i samma färg, ton och valör kan det bli svårt att förstå 
att det är någon skillnad på dem olika stegen jag anser det bäst att göra 
skalan i olika valörer, där skalan får gå från ljust till mörkt snarare än att låta 
den gå i olika färgtoner, som till exempel rött som går mot grönt. Detta 
baserar jag på da Silva och Pinheiros rapport där de nämner att det är 
bättre att välja färger som skiljer i valör än toner när man designar material 
för äldre, då äldre har lättare att utskilja skillnader i valörer än toner (2012, 
s. 5592). Jag anser även att man får mer stigande känsla av en skala i valör än 
en skala i ton, då kontrasten blir starkare mellan de olika stegen. Jag anser det 
bättre att ha mellanrum mellan stegen än att placera dem tätt intill 
varandra, då da Silva och Pinheiros påpekar att man bör tänka på att göra 
starkare övergångar mellan objekten så att de blir lättare att urskilja från 

5.3



27

varandra när man designar material för äldre. Detta på grund av att man får 
förmåga att urskilja kontraster mellan objekten när man blir äldre på grund 
av att skärpan på synen blir sämre (2012, s. 5592). Som jag påpekade 
tidigare så anser jag rött som en bra färg för att indikera smärta därför är rött 
en passande färg på skalan.  Men jag anser inte att det blir tydligt nog att 
skalan handlar om smärta bara genom att använda sig av röd färg. Det blir 
heller inte tydligt att den ljusaste färgen står för lite smärta och att den 
mörkaste står för mycket. Men jag anser att man kan sätta in två ansikten, en 
som visar uttrycket av lite smärta placerad vid det ljusaste fältet och en som 
visar uttrycket av mycket smärta vid det mörkaste fältet, för att förtydliga att 
vad skalan handlar om samt vad dem olika fälten betyder. Det finns dock en 
risk att patienten ”ja jag har mycket ont” och pekar på ansiktet istället för att 
peka på färgskalan. Därför har jag valt att även designa en version där 
färgskalan kombineras med fem ansikten. På så sätt kan patienterna känna 
igen sin smärta i ansiktena och därav välja ett steg i skalan. Det finns dock en 
risk att patienterna blir förvirrade när dem både kan peka på ansiktena och 
stegen i skalan. 

I och med att patientens smärta skall dokumenteras med en siffra från 1-0, så 
ville personalen som jag intervjuade att man lätt skulle kunna överföra smärt 
indikeringarna till samma siffror. Därför har jag valt att sätta siffrorna 1-10 
på baksidan av smärt linjalen. Har patienten lite ont och pekar på det ljusaste 
steget i skalan så kommer det att stå 1 på baksidan av linjalen vid samma steg 
och så vidare. 

I dag är skalan i fickformat då vårdpersonalen lätt skall kunna ta med den. 
Detta gör att informationen på skalan blir föga liten och svår tyd. Är det inte 
bättre att anpassa skalan efter målgruppen snarare en efter vårdpersonalen, 
eftersom att det är dem som skall kunna visa på hur mycket smärta dem 
känner? Det anser i alla fall jag, därför vill jag göra skalan större.
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Fig. 8 visar först skalan med två ansikten, sen skalan, med fem ansikten och sist 
baksidan av skalan. 
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6

6.1

6.1.1

6.1.2

Utprovning resultat
Iden här delen presenterar jag hur jag har valt att göra mina utprovningar och 
resultaten som de gav. 

Utprovning

För att ta reda på om mitt material fungerar har jag valt att göra två utprovn-
ingar. Syftet med utprovningarna är att se om användarna kan använda det 
man har skapat samt att man skall få upp ögonen för de problem som mate-
rialet kan ha (Kuniavsky, 2003, s. 9).

Koncept utprovning

Den första utprovningen gjordes i form av en koncept utprovning.  Syftet med 
koncept utprovning var att se vilka av mina illustrationer som kommuni-
cerade den tillskrivna smärtan tydligast, samt vilken skala som ansågs lättast 
att tyda. Testet utfördes på nio slumpmässigt valda personer. Den fick se olika 
koncept skisser på brännande, skärande, huggande, stickande smärta samt 
avdomnande känsla och muskelkramp. Testpersonerna fick sedan peka ut 
vilken bild inom varje smärta som dem ansåg representerade smärtan tydli-
gast och motivera sitt val. På så sätt fick jag både reda på vilka bilder dem an-
såg kommuniceras smärta sam varför dem föredrog bilderna. Jag visade även 
de båda skalorna och frågade vilken de ansåg var lättast att använda. 

Användartest

Den andra utprovningen gjorde jag i form av ett användartest. Här hade jag 
som syfte att ta reda på om min målgrupp skulle förstå materialet. Jag ville 
både se om de skulle förstå funktionen av materialet samt betydelserna i 
illustrationerna. Kuniavsky menar på att man börjar processen av utprov-
ningen med att definiera målgruppen som materialet riktar sig till och de 
mål som dem kan tänkas ha med materialet. Utefter de målen skapar man 
uppgifter. Man letar upp de personer som man vill göra utprovningen på och 
observerar dem när de utför uppgifterna (Kuniavsky, 2003, s. 10). Min mål-
grupp är patienter inlagda på geriatriken med utländsk härkomst som inte 
förstår eller pratar svenska. Deras mål är att kunna kommunicera var de har 
ont, hur mycket de har ont och vad de känner. Jag ville hitta en testgrupp som 
liknade min målgrupp så mycket som möjligt, men det är svårt att hitta per-
soner som både är icke svensk talande och äldre. Därför valde jag att foku-
sera på icke svensktalande.  Jag utförde testet på sju stycken SFI elever. SFI 



30

är en utbildning i Svenska för invandrare på Komvux. Jag valde testpersoner 
som kunde prata lite svenska. Hade jag valt helt icke svensktalande personer 
så hade jag kunnat förklara uppgifterna i utprovningen. Test personerna var 
4 män och 3 kvinnor, dem var i åldrarna 28 – 52, alla hade bott i Sverige sen 
minst ett år tillbaka. Alla kom från olika länder en kom från Ostasien, två kom 
från Sydamerika och fyra kom från Europa. 

Jag ville att utprovningen skulle likna den verkliga situationen så mycket som 
möjligt därför konstruerade jag uppgifterna där efter. Testet utfördes på en 
person i taget, då jag inte ville att deltagarna skulle påverka varandra. Först 
fick testpersonerna en kort introduktion till projektet. Ordvalen var enkla 
med tanke på målgruppen. Testpersonerna fick tänka sig in i att han/hon låg 
inne på sjukhus och att han/hon hade ont. Sen lades bilderna på 
kropparna fram framför testpersonen. Var testpersonen en kvinna lades 
bilden på kvinnokroppen fram och var det en man lades bilden på mans-
kroppen fram.  Testpersonen fick korten med de olika smärtorna på. 
Testpersonerna fick sen tänka sig in i att han/hon kände en viss typ av smärta 
i en viss typ av kroppsdel. Till exempel: du känner brännande smärta i benet, 
och fick sedan kommunicera det till mig med hjälp av bilderna. 
Testpersonerna fick även förklara vad de såg på bilderna, då jag ville se om 
objekten på bilderna var tydliga nog. Testpersonerna fick även förklara vad de 
såg på bilderna, då jag ville se om objekten på bilderna var tydliga nog. 
Testpersonerna fick frågan om de ansåg bilderna obehagliga eller stötande, 
då jag ville veta hur människor från olika kulturer reagerar på bilderna. 

Det gjordes även en utprovning på skalan, för att se om testpersonerna 
förstod vart de skulle peka om de kände en viss mängd av smärta. Jag ställde 
frågan om vart de skulle ha pekat på skalan om de hade lite ont, ganska ont 
och mycket ont. Fyra av testpersonerna fick först peka på skalan som visade 
färgskalan samt två ansikten för lite smärta och för mycket smärta, sen fick de 
peka på skalan som hade färgskalan plus fem ansikten. Medan tre personer 
fick se skalorna i omvänd ordning. Jag visade båda då jag ville se om den ena 
var lättare att förstå än den andra, jag valde att visa skalorna i olika ordning 
för testpersonerna för att se om ordningen påverkar testresultaten.

Resultat

Koncept utprovning

Svaren som kom från konceptutprovningen för bilderna av smärta var väldigt 
varierande. Av det drar jag slutsatsen att det är subjektivt hur vi upplever 
smärta. Men de flesta ansåg att bilderna med objekten hade en tydligare 
koppling till vardera smärta än bilderna som var mer abstrakta. Bilderna på 

6.2
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muskelvärk ansågs överlag som svår definierade. Vissa ansåg att de olika 
smärtorna skulle ha olika smärtindikatorer exempelvis kan skärande ha en 
lång rosa markering för att symbolisera skärande smärta medan stickande 
kan ha prickar. Medan andra ansåg att smärtindikatorn skulle vara likadan för 
alla bilderna för att hålla helhets intrycket konsekvent. En av testpersonerna 
ansåg verktygen skrämmande.

När det gällde skalan ansåg de flesta av testpersonerna att den skala som 
innehöll fem ansikten plus färgskalan var lättare att läsa av än den skala som 
bara innehöll två ansikten och skalan. Några av testpersonerna ansåg dock 
att den med två ansikten var lättare att läsa av. En person menade på att den 
andra skalan blev svårare att läsa, då det blir svårt att veta om man skall peka 
på ansiktena eller färgskalan. Hon menade även på att smärta är så pass 
subjektivt så det är svårt att sätta ansikten som skall motsvara hur mycket 
smärta man känner.  De flesta av testpersonerna ansåg att symbolerna för 
de olika stegen av smärta var lätta att tyda och att de kom i rätt ordning. Tre 
av testpersonerna upplevde dock den sista symbolen som mindre lidande av 
smärta än den fjärde symbolen.

Användartest 

Testpersonerna hade problem att förstå funktionen av materialet. Nästan alla 
testpersonerna började leta efter kroppsdelen som nämndes och missade 
smärtan. Orden för smärtorna förklarades även i engelska och med hjälp av 
kroppsspråk, men testpersonerna hade fortfarande svårt att förstå dem. När 
en av testpersonerna skulle sätta ut stickande smärta i benet, förklarade hon 
att hon inte kunde göra det i och med att det inte fanns något ben på något av 
korten. Test personerna försökte lokalisera kroppsdelarna i korten i stället 
för på bilderna på kropparna och de förstod inte att de skulle placera ut 
korten på kropparna. 

När testpersonerna skulle placera ut huggande smärta var det flera som valde 
kniven i stället för yxan eller så valde man båda två. Men när de skulle visa på 
skärande smärta valde de flesta enbart kniven och inte yxan. De flesta 
kopplade brännande smärta till kortet med ikonen för elden. Men fick de i 
uppgift att visa brännande smärta i armen, så valde man i stället bilden på 
muskelvärk som visar en arm.

När testpersonerna skulle förklara vad de såg i bilderna, så ansåg alla att 
bilderna på kropparna föreställde framsidan och baksidan av en kropp och 
dem kunde se att det var en kvinna och en man. På korten såg alla 
testpersonerna att det var händer, men kroppsdelen för muskelvärks bilden 
ansågs otydlig. Alla tydde dem röda ringarna som smärta. När de skulle säga 

6.2.2
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Test personerna fick frågan om de ansåg bilderna obehagliga eller stötande. 
Men frågan var för svår för testpersonerna att förstå.

När testpersonerna fick peka ut på skalan vart de skulle ha pekat om de hade 
lite ont, ganska ont och mycket ont, pekade alla rätt och pekade på färgfälten 
längst ner när de hade lite ont, färgfälten i mitten när de hade måttligt ont 
och färgfälten högst upp när de hade mycket ont. Testpersonerna hade lättare 
att förstå skalan med två ansikten en den med fem. På skalan med två pekade 
alla rätt, men på skalan med fem pekade testpersonerna på ansiktena i stället 
för skalan. 

vad objekten på bilden var, blev det mycket svårare. De flest såg tydligt att 
föremålet eld var en eld, att föremålet kniv var en kniv och att yxan var en 
yxa, någon ansåg dock att yxan var en hammare. Det var dock svårare att 
förstå nålarna, muskeln och myrorna.
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7 Diskussion
I den här delen diskuterar jag resultaten av utprövningarna och hur materialet 
kan förbättras utefter resultaten. 

När jag gjorde min första utprovning av bilderna med de olika smärtorna så 
valde de flesta bilderna med symbolerna framför de mer abstrakta 
alternativen. Därför valde jag att fortsätta med det alternativet och sedan 
utprova det SFI. Det jag inte hade tänkt på när jag gjorde min första 
utprovning var att alla mina testpersoner var födda i Sverige och de därmed 
var van med begreppen huggande, stickande smärta etcetera och att det 
därav lätt kunde koppla begreppen med mina symboler. När jag gjorde
utprovningen på eleverna från SFI, så hade de betydligt mycket svårare att 
dra samma kopplingar. Detta kan bero på att olika språk har olika språk-
förråd och fraser. Olika språk har också olika typer av standardiserade fraser 
och metaforer (Allwood, 1985, s 6-7). Detta innebär att det inte alls är 
säkert att man beskriver huggande smärta som just ”huggande” i andra 
länder, i vissa länder kanske man använder begrepp som det inte finns någon 
svensk motsvarighet till. Men det kan även bero på att eleverna inte lärt sig 
begreppen på svenska än. Kanske hade det varit lättare för eleverna på SFI att 
förstå de abstrakta illustrationerna, då de är mindre anknutna till begreppen 
och mer till känslan. 

Utprovningen på SFI visade att eleverna hade svårt att sätta ut korten på 
kropparna. Sa jag till dem att visa mig att dem kände brännande smärta i 
benet, så placerade de inte kortet för brännande smärta på benet på bilden av 
kroppen, utan dem började leta efter bilden av ett ben på korten. Av det drar 
jag slutsatsen att de hakade upp sig på att det var en kroppsdel på korten. Jag 
kan tänka mig att fort blev för många objekt att läsa av med både kropps-
delen, smärtindikatorn och symbolen för typen av smärta i samma bild. 
Därför anser jag det bättre att ta bort kroppsdelen från bilderna.

Jag anser det svårt att illustrera olika definitioner av smärta som skall fungera 
utan tillhörande text. Man skulle kunna jobba med mer pictogram liknande 
lösningar på smärt definitionerna. Pictogram är hårt stiliserade illustrationer 
i kombination med det ord som pictogrammet står för (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2010, s. 5-6). Detta skulle dock innebära att man behöver 
ha en version för varje språk och att vårdpersonalen behöver veta innan 
vilket land patienten kommer ifrån för att sen ta fram material på det språket. 
Men om det skall vara text med kan man börja ifrågasätta om huruvida illus-
trationerna behövs i huvud taget.
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7.1

När jag testade skalorna under koncept utprovningen föredrog nästan alla 
skalan med fem ansikten, men när jag gjorde mitt användartest på SFI visade 
det sig att skalan med två ansikten var mer lättbegriplig. Jag är väl medveten 
om att utprovningen på SFI inte visar på att skalan fungerar på min mål-
grupp, då mina testpersoner fick skalans syfte förklarat för sig. I verkligheten 
kommer inte användarna kunna få det förklarat för sig. För att ta reda på om 
skalan fungerar på användarna hade jag behövt göra ett användartest på den 
verkliga målgruppen alltså ickesvensktalande patienter som ligger inlagda på 
geriatriken.

Ändringar efter resultat av utprovning

Jag behåller kropparna som de är. På bilderna med olika smärtor väljer jag att 
ta bort händerna då det förvirrade testpersonerna på SFI. Jag väljer att se-
parera de röda markeringarna för smärta och de olika typerna för smärta, så 
att man först får sätta ut vart man har ont genom att sätta ut de röda smärtin-
dikeringarna på kropparna och sen får man välja vilken typ av smärta man 
känner i en list bredvid där illustrationerna på de olika smärtorna visas. På 
så sätt får användaren bara utföra en uppgift i taget. För att patienterna skall 
kunna sätta ut smärtan med smärt indikatorn så behöver dem kunna fästa. 
Därför har jag tänkt att bilderna på kropparna skulle kunna vara på en met-
all tavla och smärtindikationerna skulle kunna vara magneter. I och med att 
eleverna på SFI hade svårt att förstå och koppla bilderna med objekten som 
symboler för smärta, använder jag det abstrakta konceptet istället. Jag väljer 
att använda skalan med två ansikten då testpersonerna på SFI visade på att 
den var lättläst. Jag har inte satt något specifikt format på skalan, då jag anser 
att den behöver sättas efter att en utprovning på äldre gjorts.
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Fig. 9 visar funktion efter ändringar.
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8 Slutsats
I den här delen av rapporten tar jag upp vad jag har kommit fram till under 
arbetets gång samt hur jag skulle kunna fortsätta på projektet.

Med mitt arbete har jag velat utforma ett visuellt kommunikationssystem 
som hjälper icke svensktalande patienter inlagda på geriatriken och sjukvård-
spersonalen att kommunicera med varandra. Genom intervjuer med vård-
personal, kom jag fram till att kommunikationssystemet skulle kommunicera 
smärta. Intervjuerna visade på att det redan fanns verktyg för att hjälpa pa-
tienterna att kommunicera sin smärta. Verktygen som fanns var delvis VAS, en 
linjal numrerad från 1-10, där patienterna får peka på den siffra som han/hon 
tycker motsvarar hur mycket smärta han/hon känner. Samt ett A4 papper 
som visar en kropp framifrån och en kropp bakifrån, där man sätter ut var 
man har ont och vilken typ av smärta man känner. Jag analyserade materialet 
och fram till att utformningen var väl grundad på informations designs rik-
tlinjer, men att det inte var anpassat efter icke svensktalande individer. Detta 
berodde delvis på att en del av materialet var textbaserat. Därför valde jag att 
titta på om jag kunde vidareutveckla materialet och göra det mer anpassat till 
min målgrupp. Med stöd av litteratur, intervjuer och utprovningar jobbade jag 
fram ett förslag utvecklat från materialet som används på sjukhusen. Försla-
get består av följande ändringar:

• Jag har valt att utöka användnings området för materialet, där 
man sätter ut vart man har ont och hur mycket man har ont, från 
att enbart användas när patienterna läggs in på sjukhuset till att 
användas under patienternas hela sjukhusvistelse.

• Jag har uteslutit all textbärande information som finns i materia-
let. Istället har jag visuellt förstärkt materialets syfte genom att 
använda färgen röd som smärtindikator, samt genom att lyfta in 
ansiktsuttryck som kommunicerar smärta. Begreppen för dem 
olika smärtorna har byts ut till motsvarande abstrakta symboler.

• Jag har gjort materialet mindre stötande genom att stilisera kön-
sorganen på kropparna.

• Jag har stiliserat manéret.

• Jag har uteslutit siffror från materialet för att vara säker på att alla 
kulturer inkluderas.
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8.1

Projektet har varit höst intressant men det har visat sig vara väldigt kom-
plicerat då både min målgrupp har varit svår och mitt ämne har varit så 
abstrakt. Det finns mycket forskning kring kommunikation mellan kulturer. 
Men det har varit svårare att hitta fakta kring hur man designar universella 
informativa bilder. Ofta nämns det att man skall tänka på att olika färger, sym-
boler etcetera har olika betydelser i olika kulturer, men det är desto svårare 
att hitta vilka färger som betyder vad i olika kulturer och hur olika symboler 
tyds i olika kulturer.

Det finns föga lite fakta om ämnet visualisering av smärta. Det som finns kret-
sar kring det nuvarande materialet samt hur man skall kunna 3D visualisera 
smärta. Men jag har inte kunnat hitta någon forskning som riktar sig på visu-
alisering av olika typer av smärta. Under projektets gång har jag bara hittar 
en illustration på temat och den var beroende av tillhörande bildtexter. Detta 
kan bero på att smärta i sig är ett komplicerat ämne, då det är så abstrakt. 
Smärta upplevs olika för olika individer. Hur mycket smärta vi upplever är 
inte enbart beroende på vilken orsak smärtan har utan även på vilken smärta 
vi upplevt sen tidigare, samt hur känsliga vi är för smärta. Vi utrycker även 
smärta olika, vilket innebär att en person som har mindre ont kan se ut att 
ha ondare än vad en person som faktiskt lider av mer smärta gör. Olika typer 
av smärtor upplevs också olika från person till person. Detta innebär att vad 
som upplevs som stickande smärta för en person kanske upplevs som mer 
krypande för en annan och kanske huggande för en tredje person. Detta inne-
bär att det blir väldigt svårt att visualisera smärta. 

Fortsatt arbete

Man skulle kunna gå vidare på projektet då skulle man kunna utveckla dem 
abstrakta illustrationerna för de olika typerna av smärta.  Det hade man kun-
nat göra genom att utforska vilka kopplingar som görs anknutna till dem 
olika smärtorna, utifrån intervjuer av personer från olika kulturer. Detta hade 
jag velat göra genom att låta informanterna delvis beskriva smärtorna med 
ord samt med bild. 
Jag har inte kunnat hitta någon forskning om hur man visualiserar olika typer 
av smärtor. Därför skulle man kunna titta på annan forskning inom visuali-
sering av abstrakta ting.  Man hade även kunnat analysera hur serietecknare 
visualiserar abstrakta ting, då dem använder många tecken för att visualis-
era ljud, rörelser känslor etcetera. Hade man jobbat vidare med projektet så 
hade man även kunnat göra en utökning av utprovningar för att fastställa om 
hur vida abstrakta illustrationer fungerar för att kommunicera olika typer av 
smärta och för att undersöka att manéret fungerar på äldre.
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Bilaga

Skisser för de olika typerna av smärta

Skisser för stickande smärta.
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Skisser för huggande smärta.
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Skisser för skärande smärta.
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Skisser för brännande smärta.
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Skisser för muskelkramp.
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Skisser för avdommning.
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Skiss på kropp

Skiss av kvinnans kropp.
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Skiss av skalan

Skiss av skalan med fem ansikten och skalan med två
ansikten.
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47Illustrationer av konvept 1.

Illustrationer koncept 1
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Illustrationer av konvept 2.

Illustrationer koncept 2
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Illustrationer av mannens kropp.

Illustration mannens kropp
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Illustrationer av kvinnans kropp.

Illustration kvinnans kropp
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Skalan med två ansikten, skalan med fem ansikten samt skalans baksida.

Skalorna
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Frågor till enskilda intervjuer 

1. Vad är viktigast att kommunicera i ett visuellt kommunikationssystem  
mellan sjukvårdspersonal och patienter, Smärta eller behov?

2. Varför väljer du smärta/behov?

3. Vad inom smärta/behov tycker du att kommunikationssystemet skall  
förmedla?

4. Varför tycker du att det skall kommunicera just dem delarna?

5. Hur kommunicerar ni med patienter som inte kan språket?

6. Vilka problem skulle ett visuellt kommunikationssystem kunna förhindra?

7. Vilka nationaliteter skall kommunikationssystemet fungera på?

8. Vilket material skulle ni vilja se kommunikationssystemet gjort i med 
tanke på sjukhusmiljön?


