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Abstract 

This is a study regarding the use of information aimed at relatives and close ones 

to people that is experiencing hypoglycemia due to their diabetes. And how the 

use of the classical rhetorical appeal pathos can be used to design such 

information, in order to emphasize the importance of knowing how to act when a 

person is experiencing the hypoglycemia state and how to make the information 

more relatable.  

This is a design study with and academic leap containing qualitative interviews 

with three participants. The problem studied is the information gap between 

people with diabetes and their surrounding family and friends. In this study the 

results show that the participants face danger in environments outside their home 

due to the lack of knowledge about diabetes and hypoglycemia symptoms.  

The focus of the study is understanding how people with diabetes type-1 

experience hypoglycemia, so that I can inform about this subject in a manner and 

language that will reach the intended receiver. Done research shows that a low 

knowledge regarding diabetes is more than a fact, it’s a real problem within the 

field of information design and textdesign.  

 

Keywords: textdesign, hypoglycemia, diabetes, information design, human 

centered design, pathos 

Abstrakt. 

Den här rapporten redogör för en studie om hur anhöriginformation gällande lågt 

blodsocker, hypoglykemi, kan tas fram med hjälp av retoriska strategier.  

Det huvudsakliga syftet har varit att få en djupare förståelse för hur personer med 

diabetes typ-1 upplever tillståndet hypoglykemi och sedan utifrån teorier om 

retorik och informationsdesign ta fram gestaltningsförslag som eventuell 

problemlösning. Det är en designstudie gjord med vetenskaplig ansats där 

kvalitativa intervjuer gjorts med tre deltagare. Problemet som undersökts har varit 

gällande okunskap om diabetes typ-1, som resultatet visar på att deltagarna möter 

och som indirekt leder till att personer med diabetes utsätter sig för fara i det egna 

hemmet men också i andra miljöer. Den forskning som studien stödjer sig på visar 

att okunskap kring diabetes inte enbart är en faktor utan också ett relevant 

informationsdesignproblem.  

 

Nyckelord: anhöriginformation, hypoglykemi, insulinkänningar, textdesign, 

diabetes, retorik, pathos, informationsdesign 
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Förord 
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Som tur är har jag fått hjälp att hålla modet uppe.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till min fru, till mina klasskamrater och vänner som med 
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1. Inledning 

I denna del presenteras bakgrund och förutsättningar för den gjorda studien.  

Jag kommer också beskriva informationsdesignproblemet, tidigare forskning och 

redogöra för syftet samt gjorda avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  

Som typ 1 diabetiker sedan 20 år tillbaka har jag vid flera tillfällen behövt hjälp 

av personer i min närhet: arbetskollegor, familj och vänner. Detta för att undvika 

att hamna i insulinkoma – många diabetikers värsta mardröm. Det är ett tillstånd 

där kroppens blodsockernivå är så pass låg att hjärnan i princip slutar att fungera, 

och komplikationerna kan leda till svåra hjärnskador, eller dödsfall. Det är dock 

ett tillstånd som lätt kan hävas med något så enkelt som ett glas med mjölk eller 

en banan. Och efter att ha levt 20 år med sjukdomen så har jag lärt mig känna igen 

min kropps signaler och symtom för när mitt blodsocker sjunker och blir lågt: 

darrig, handlingsförlamad, virrig, ledsen, kallsvettig, irriterad och stressad.   

 

Men för att folk i min och andra diabetikers närhet ska kunna hjälpa till vid en 

svår insulinkänning så behöver de veta vad de bör och inte bör göra vid ett sådant 

tillfälle. Med andra ord behöver de en viss typ av grundläggande kunskap om 

sjukdomen och om hur de häver ett hypoglykemiskt tillstånd (se 1.5 

hypoglykemi). Kunskap som många saknar.  

     Kvar lever istället gamla myter kring sjukdomen, som att diabetiker är 

allergiska mot socker, och att man inte kan ge en diabetiker något sött att äta eller 

dricka – trots att det i ett akut läge kanske just är det personen behöver.  

Okunskapen kring diabetes – en av vår tids stora folksjukdomar, gör att vardagen 

blir onödigt komplicerad och riskfull för de som lever med sjukdomen. 

Och bristen på kunskap innebär att vuxna personer med diabetes själva måste 

informera de i sin närhet om sjukdomen och de risker som kommer med den.  

En stor uppgift som både kan vara emotionellt krävande och svår att ta i itu med.   

1.2 Avgränsningar och målgrupp 

I den här studien granskas inledningsvis det informationsmaterial som finns 

tillgängligt för diabetespatienter med typ 1, som tillhör Landstinget Västmanland. 

Förutom den information som finns på Landstinget Västmanlands 

diabetesmottagningar så kommer jag även i en inledande fas titta på den 

anhöriginformation som finns tillgänglig på hemsidor som diabetesmottagningen 

själva rekommenderar. Då diabetesinformation i sig är ett stort område har jag 

valt att avgränsa min studie till den information som behandlar ämnet 

hypoglykemi (se definition 1.5) och den information som är avsedd att informera 

vuxna utomstående. Det är också vuxna anhöriga som är min målgrupp för den 

gjorda studien och det gestaltningsförslag som resultatet lett till. En avgränsning 
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har också gjorts gällande designprocessen, där det anses som normativt att 

genomföra tester på de gestaltningar som tagits fram (Ambrose och Harris, 2009, 

s.134-15). För denna studie har ingen utprovning gjorts och om detta förs ett 

resonemang kring under diskussionsdelen av denna rapport.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur landsting kan utforma 

informationsmaterial om hypoglykemi gentemot målgruppen vuxna anhöriga till 

diabetiker. Syftet är också att kunna presentera ett gestaltningsförslag som lösning 

för det informationsproblem som undersöks. För att kunna besvara 

examensarbetets syfte ställs tre frågeställningar: 

  

– Hur ser anhöriginformationen om diabetes och hypoglykemi ut vid Landstinget 

Västmanland idag? 

– Vad vill personer med diabetes att sina anhöriga ska veta om sjukdomen? 

– Hur kan man med berättartekniska grepp främja information om hypoglykemi? 

 

1.4 Problemformulering  
På vilka sätt skulle landsting kunna gå tillväga för att informera om hypoglykemi 

med hjälp av retorikens pathos i samverkan med teorier för informationsdesign till 

personer som inte har diabetes? 

      

1.5 Definition av begrepp 
Anhörig 
Med begreppet anhörig menar jag personer runt den drabbade, såsom familj, 

vänner, arbetskollegor, och de som kommer i kontakt med den diabetessjuka 

personen regelbundet. 
 

Blodsocker 

När man äter eller dricker så bryts kolhydraterna ned till blodsocker.  

Med blodsocker menas det glukos eller druvsocker som finns löst i blodet.  

Det förs sedan ut i kroppen med hjälp av blodet och når cellerna där blodsockret 

slutligen omvandlas till energi (BD, 2016). 

 
LTV 

Förkortning för Landstinget Västmanland. 

 

Insulin 

Det hormon som tillverkas i bukspottkörteln och som behövs för att våra celler 

ska kunna tillgodose näringen som finns i blodet. När vi äter eller dricker så 

sänder kroppen ut insulin som medel för att balansera blodsockernivån 

(Diabetesförbundet, 2012).   
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Hypoglykemi  

Ett tillstånd som innebär att en persons blodsocker är för lågt och sjunker under 

det normala blodsockervärdet. Det exakta blodsockervärdet kan skilja sig åt från 

person till person. Orsakerna kan bland annat vara för mycket insulin i förhållande 

till kolhydratintag eller fysisk aktivitet. Tillståndet kallas också för känning, eller 

insulinkänning. Hädanefter syftar jag därmed på hypoglykemi när jag skriver 

känning. Om blodsockret sjunker mycket lågt kan personen hamna i insulinkoma, 

vilket i sin tur kan orsaka hjärnskador, eller i värsta fall att personen avlider. 

Symtomen på lågt blodsocker varierar också de från person till person men 

vanliga symtom på hypoglykemi är svettningar, darrningar, hjärtklappning, 

blekhet, hunger, sluddrigt tal, sänkt uppmärksamhet, förvirring, synstörning, 

irritabilitet och aggression (Diabetesförbundet, 2013).  

      En diabetiker som drabbas av en känning känner ofta igen kroppens signaler 

på när blodsockret sjunker och hinner häva känningen, men det finns också 

diabetiker som inte känner några tecken eller varningssignaler alls. Det går också 

att göra skillnad på lindrig hypoglykemi och allvarlig hypoglykemi. Lindriga 

känningar går att bota snabbt genom att äta eller dricka något som innehåller 

kolhydrater. En svår och kraftig hypoglykemi innebär att personen behöver hjälp 

av någon utomstående eller behöver akut sjukvård (Diabetesförbundet, 2013). 

 

Hyperglykemi 

Motsatsen till ovan nämnda tillståndet hypoglykemi är hyperglykemi – när en 

persons blodsocker ligger över det normala blodsockervärdet. När kroppen får för 

lite insulin kan den heller inte tillgodogöra sig socker. Då används istället 

fettvävnaden som bränsle och skadliga syror kan bildas. Högt blodsocker kan 

därmed leda till att personen får syraförgiftning, vilket är livshotande och märks 

då genom att personen svimmar av. Dock är syraförgiftning, eller ketoacidos-

förgiftning, ett tillstånd som inte märks lika fort som det låga akuta tillståndet. 

Personer med för högt blodsocker uppvisar ofta symtom på extrem törst, stora 

urinmängder, acetondoftande andedräkt, trötthet, illamående, kräkningar och 

magont (Diabetesförbundet, 2012). 

 

Informationsdesign 

Ett designbegrepp som kan definieras som läran att planera och utforma 

information så att den effektivt kan användas av människor med så lite kognitiv 

belastning som möjligt. Det kan också ses som val av struktur som i sin tur skapar 

kontext åt informationen. (Pettersson, 2002, s.15-22)  

 

1.6 Om diabetes  
Diabetes, eller diabetes mellitus, är inte en utan flera olika sjukdomar med den 

gemensamma nämnaren att sockerhalten i blodet är för högt. Sjukdomen har varit 

beskriven sedan 1500 f. kr., och själva ordet diabetes härstammar från latin och 

betyder ungefär ”rinna igenom” (Diabetesförbundet, 2012). Det är också ett av de 

första symtomen för sjukdomen. Personer med för högt blodsocker behöver dricka 



 

 

 

 

9 

mycket och producerar därför stora mängder urin. Det andra samlingsnamnet 

mellitus betyder i stället ”söt som honung, eller ”honungssöt” och syftar till 

urinens smak och lukt (Diabetesförbundet, 2012).  

 

När insulinet upptäcktes i början på 1920-talet innebar det en drastisk förändring 

för personer över hela världen. Då trodde man att man hittat botemedlet för 

sjukdomen, något som än idag saknas även om forskningen går framåt. Den första 

lyckade insulininjektionen skedde år 1921. 

     Sedan upptäckten kan människor med sjukdomen i dag överleva med hjälp av 

dessa insulininjektioner – som främsta hjälpmedel till att balansera blodsockret 

(Diabetesförbundet, 2012). 

     Av världens befolkning lever i dag över 400 miljoner människor med diabetes 

och den siffran beräknas ha ökat till 600 miljoner till år 2040. I Sverige är det 

cirka 450 000 människor som lever med diabetes, och varje dag insjuknar och 

drabbas också ungefär två barn i åldern 0-18 år av diabetes typ 1 

(Diabetesförbundet, 2013). Diabetes tros vara en av vår tids största 

folksjukdomar. Men det saknas dock exakta siffror på hur många 

diabetespatienter det finns i Sverige – på grund av att många människor kan ha 

typ 2-diabetes men inte vet om det. Ungefär 85 procent av Sveriges diabetiker har 

typ 2-diabetes. Och siffran riskerar att stiga till följd av dåliga matval och mindre 

fysisk aktivitet (Diabetesförbundet, 2016).  

Hos friska personer, som inte har diabetes, är sockerhalten i blodet balanserad. 

Produktionen av insulin regleras efter sockerhalten i blodet. Stiger 

blodsockernivån, till exempel efter en måltid så skickar de insulinproducerande 

cellerna i bukspottkörteln en extra dos insulin ut i blodet. Sockret tas upp av 

kroppens celler från blodet, blodsockret sjunker och balansen återställs. Denna 

mekanism fungerar inte vid diabetes. Men orsakerna till den rubbade balansen 

skiljer sig för de olika typerna av sjukdomen (Diabetesförbundet, 2013). Nedan 

reder jag kortfattat ut skillnaderna för två av de vanligaste typerna av diabetes, det 

är också dessa två varianter av sjukdomen jag syftar på när jag hädanefter skriver 

diabetes. 
 

1.6.1 Typ 1 diabetes 

Diabetes typ 1 är en autoimmun och kronisk sjukdom. Personer med typ 1 

diabetes har inte fått sjukdomen på grund av ohälsosam kost eller brist på motion. 

Forskare har när den här rapporten skrivs ännu ingen förklaring till varför 

personer drabbas. Sjukdomen utvecklas för att bukspottkörteln plötsligt slutat 

producera insulin, troligtvis på grund av en autoimmun reaktion. När kroppen inte 

längre kan tillverka sitt eget insulin leder bristen på det balanserande hormonet till 

att socker stannar kvar i blodet, och blodsockernivån stiger samtidigt som cellerna 

svälter. Typ 1 diabetes drabbar personer i alla åldrar, men vanligtvis insjuknar 

personer i yngre åldrar. Personer med diabetes typ-1 behandlas med insulin, 

antingen via injektioner eller med insulinpump (Diabetesförbundet, 2013). 
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1.6.2 Typ 2 Diabetes  

Kallas också felaktigt för åldersdiabetes. Vid typ 2 diabetes kan bukspottskörteln 

fortfarande producera insulin, men mängden insulin räcker inte till för kroppens 

behov. Insulinkänsligheten i cellerna är kraftigt nedsatt och effekten av det insulin 

som produceras är inte tillräcklig (Diabetesförbundet, 2013). Personer som 

drabbats av typ 2 diabetes gör det ofta på grund av en längre tids övervikt och 

mindre hälsosamma matvanor, ofta i samband med brist på motion. Behandlingen 

av typ 2 diabetes kan se olika ut för olika personer. Genom att lägga om sina 

matvanor och öka vardagsmotionen för att gå ned i vikt så kan kroppens 

insulinproduktion räcka till igen. Andra kan behöva tabletter som stimulerar 

kroppens insulinproduktion, eller ökar vävnadernas känslighet för insulin 

(Diabetesförbundet, 2013).  En stor mängd diabetiker med typ 2 måste precis som 

typ-1 diabetiker använda sig av dagliga insulininjektioner för att hålla blodsockret 

i balans. Vid insulinbehandling så kan blodsockret också bli för lågt och personer 

med typ 2 kan därmed, precis som typ 1 patienter, också få lindriga och allvarliga 

känningar (Diabetesförbundet, 2013).   

 

1.6.3 Diabetes ur ett psykosocialt perspektiv 

Skafjeld och Graue (2013) skriver om att livet med kroniska sjukdomar som 

diabetes, innebär att möten med andra människor i olika situationer kan bli 

påverkade på grund av sjukdomen. Samhällets syn på kroniska sjukdomar formar 

i allra högsta grad hur samhället förhåller sig till de kroniskt sjuka (2013, s.203). 

Något som innebär att det blir desto viktigare att ge rätt kunskap och information 

om hur det är att leva med kroniska sjukdomar. 

När människor insjuknar i diabetes så påverkar och drabbar det såväl individen 

som personer omkring – familj, vänner och arbetskollegor. Dessa måste nu ta 

ställning till hur de ska bemöta eller inte bemöta sjukdomen och personen med 

den (2013, s.203).  

     Diabetes, precis som andra kroniska sjukdomar, kan därför innebära en ökad 

stressnivå hos personer. Den psykiska och fysiska stressen som ständigt är 

närvarande hos personer med diabetes kan också i sin tur leda till andra 

ångestrelaterade sjukdomar som panikångestattacker och depression (2013, 

s.226). Hur livskvalitén påverkas i och med rädslan för känningar beskrivs också i 

en studie gjord av Johnson, Cooper, Davis och Jones (2013). 

     De menar att den ständiga påminnelsen om jag att som diabetiker lider risk för 

såväl akuta situationer som långvariga komplikationer kan fresta på psyket och 

leda till ett ökat kontrollbehov (Johnson m.fl., 2013).  

Något som är en bidragande faktor till att många diabetiker utvecklar 

ångestsjukdomar. Forskning från bland annat Lustman och Clouse (2005), och 

Bowes, Lowes, Warner, och Gregory (2009) visar också att förekomsten av 

ångestsjukdomar och depressiva symtom är vanligt förekommande hos både typ 1 

och typ 2 diabetiker. Att leva med rädsla och ångest, inför exempelvis känningar, 

bidrar till förhöjda stressnivåer, hormoner utsöndras och de i sin tur sänker 

blodsockret – vilket innebär att den onda cirkeln sluts (Skafjeld och Graue, 2013, 

s.228; Bjørgaas, 2000).  
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 Att också vara orolig för hur ens omgivning uppfattar en är något som inte enbart 

gäller för diabetiker. Men när den rädslan innebär att personer med kroniska 

sjukdomar, som diabetes, låter bli att informera sin omgivning om sitt tillstånd – 

kan det bli problematiskt och rent av farligt. En brittisk studie gjord av Munir, 

Leka och Griffiths (2005) visade också på att personer med just diabetes var 

mindre benägna att informera sin omgivning om deras tillstånd. 

     I Birgitta Sandén Erikssons ”Kropp, själ och diabetes” (2000) går det att läsa 

om de problem som möter människor med typ 2 diabetes, men den ger också en 

vidgad förståelse för de psykosociala reaktioner som diabetes oavsett typ innebär. 

Eriksson skriver också om hur det sociala sammanhanget, med familj, vänner och 

med andra personer på arbetsplatser också har en stor och viktig roll i hur man 

uppfattar sig själv och hur man blir bemött (2000, s.24). 

 

1.7 Överskådande granskning 

En överskådande granskning kan ses som det bakgrundsarbete, eller 

omvärldsanalys som nästan alla vetenskapliga studier och många designprocesser 

utgår ifrån – och har gjorts med syftet att undvika en studie som endast bygger på 

mina egna erfarenheter som diabetiker. För att kunna svara på hur 

anhöriginformationen om diabetes och hypoglykemi ser ut vid LTV idag 

genomfördes under april månad en överskådande granskning av den information 

som nyblivna typ-1 patienter får med sig hem. Dit hör även det material som finns 

på, av LTV, rekommenderade hemsidor.  

 

 
Bild 1. Delar av det informationsmaterial som nyblivna typ 1 diabetespatienter får med sig hem 

från LTV 

1.7.1 Metod 

Jag kontaktade en diabetessköterska vid LTV, som också är med som deltagare i 

en av mina intervjuer, och bad om att få utskickat det material som nyblivna typ-1 

patienter får med sig hem från sjukhuset. Då det låg i LTV och deras 

diabetesteams intresse att kunna ta fram bättre informationsmaterial om diabetes 

så var det inga problem att få tillgång till materialet. Sammanlagt rörde det sig om 

nio stycken informativa broschyrer och mindre faktablad, vars innehåll redogörs 

för nedan. Som avsändare för dessa broschyrer står bland annat Diabetesförbundet 

och Socialstyrelsen, men också flera olika tillverkare av olika insulinsorter och 
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övrig medicinsk utrustning såsom Novo Nordisk, Bayer och Roche. Dessa 

broschyrer finns också att beställa från respektive avsändares webbplatser. Syftet 

var att få en sammanfattning över hur pass mycket av informationen som var 

riktad mot diabetikerns anhöriga, men också att överskådligt se på hur 

informationen var utformad. Ett annat syfte var för att se hur de olika tillverkarna 

går tillväga för att beskriva insulinkänningar. 

Utöver dessa ovan nämnda broschyrer och faktablad har jag också läst den 

diabetesinformation som finns skriven på utvalda hemsidor, som rekommenderas 

av LTV och därmed kan sägas vara del av det informationsmaterial som nyblivna 

diabetiker har tillgång till:  

www.diabetes.se – Svenska Diabetesförbundets hemsida. 

www.bd.com/se – Tillverkare av medicinsk utrustning. 

www.novonordisk.se– Tillverkare av insulin  

www.livetochdiabetes.se - En inspirations- och informationsblogg för de som 

lever med eller nära någon med diabetes. 

www.diabetesportalen.se – Forskningsnyheter och personliga berättelser. 

 

1.7.2 Diabetesförbundet 
Av de granskade sidorna och bloggarna så finns mest samlad information som är 

relevant både för diabetiker och deras anhöriga, att finna på svenska 

Diabetesförbundets hemsida. Där finns en mängd olika faktadokument, historia, 

artiklar och informativa texter om olika aspekter kring sjukdomen. Bland annat 

berättelser om sjukdomen och om de svårigheter som diabetiker står inför i 

vardagen. Texterna på Diabetesförbundets hemsida vänder sig förvisso till 

personer med sjukdomen i första hand, men på hemsidan finns också länkar till 

deras Youtube-kanal där filmer med vardagshistorier finns i syfte att sprida och 

öka kunskapen om sjukdomen hos andra, samt motverka fördomar och påverka 

beslutsfattare.  

 

 

 
Bild 4. Diabetesförbundets hemsida och exempel på relevant anhöriginformation. 

http://www.diabetes.se/
http://www.bd.com/se
http://www.livetochdiabetes.se/
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1.7.3 Sammanställning av granskat material 
Av de broschyrer som ges ut av LTV och som granskats, så var endast två 

broschyrer riktad mot anhöriga. Den ena broschyren var framtagen av 

insulintillverkaren Novo Nordisk. Broschyren har titeln ”Diabetes hos barn och 

ungdomar” och riktar sig till skolor och förskolor och syftar till att informera om 

diabetes i stort; hur insulin fungerar, hur blodsocker mäts, men också praktiska 

rutiner vid lågt och högt blodsocker för skol- och förskolepersonal.  Den andra 

med titeln ”Ser ditt blodsocker ut så här?” är också den framtagen av Novo 

Nordisk fast i samverkan med Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. 

Den broschyren informerar mer djupgående om blodsocker och om farorna med 

obalans i blodsocker på lång sikt. Språket och tilltalet i broschyren avslöjar att 

informationen snarare vänder sig till diabetiker och inte anhöriga. 

Detta trots att den på framsidan tydligt informerar om att den vänder sig till båda. 

De andra broschyrerna och mindre faktabladen som granskats innehåller 

information om olika aspekter av sjukdomen: praktiska tips, komplikationer, 

kostråd, motionsråd och diabetesvård och livet som diabetiker i stort. Samtliga 

broschyrer innehåller information om blodsockrets betydelse, med andra ord om 

högt och lågt blodsocker på ett eller annat sätt. Insulinkänningar beskrivs, både 

från ett patientperspektiv och utifrån ett vårdperspektiv. Men någon relevant 

information gällande exempelvis psykosociala aspekter om sjukdomen som riktar 

sig mot anhöriga saknas. 

 

  
Bild 2. och 3. – Broschyr från Novo Nordisk som vänder sig till skol- och förskolepersonal.  

 

Beträffande den information som finns på de hemsidor som undersökts så handlar 

stor del om skillnaderna mellan de två vanligaste diabetestyperna, och om 

diabeteshistorik, blodsockrets funktion samt om insulinets påverkan (Novo 

Nordisk, 2016; BD, 2016). Då denna information finns tillgänglig via ett annat 

medium än det tryckta, så är det svårt att avgöra om den enbart riktar sig till 

personer med diabetes. Det eftersom anhöriga, och övriga personer, också kan 

komma åt information och ta till sig den kunskap som finns på sidorna.  

     Men stor mängd av den information som finns på exempelvis Diabetesportalen 

(2016) och bloggen Livet och diabetes (2016) ger istället en insyn i vardagen hos 

människor som lever med diabetes. Något som skulle kunna liknas med 

anhöriginformation. Där finns berättelser om och av nyblivna diabetiker, och 
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föräldrar till barn med diabetes. Mycket handlar om vardagliga händelser som 

läkarbesök och blodsockervärden. Men mycket också om rädslan inför känningar 

och allvarliga episoder, samt om okunskapen som finns i samhället. Ett exempel 

är detta utdrag från en berättelse hämtad från Diabetesportalen (2016), skriven av 

en typ-1 diabetiker:  

 

”Jag har kommit på mig själv att ofta ignorera de första symptomen på lågt socker, många 

gånger för att inte behöva avsluta det jag håller på med eller för att glömma att jag lever med 

en sjukdom. Annars har mycket gått bra, jag var för hård mot mig själv första året och det 

gick tyvärr ut över både mig själv och relationer. Känslan av att sitta fast i något, från att 

alltid behöva ha en väska när jag går utanför dörren för material/socker inte får plats i 

fickorna till att faktiskt fysiskt ha en pump eller mätare på mig, är fortfarande något som får 

mig illa till mods.” 
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2. Teori 

I den här delen redogör jag för teorier om retoriska bevismedel, 

berättarteknik, gestaltningsprocess och användarfokuserad 

informationsdesign. 

För att kunna svara på min tredje frågeställning – hur kan man med 

berättartekniska grepp främja information om hypoglykemi, har jag sökt kunskap 

i litteratur om retorik och det retoriska bevismedlet pathos. 

2.1 Klassisk retorik 

Janne Lindqvist Grinde redogör inledningsvis sin bok – Klassisk retorik för vår 

tid (2008) för själva innebörden av begreppet retorik. Med begreppet retorik 

menar Lindqvist Grinde studiet av hur ord och alla typer av symboler och tecken 

används för att påverka någon (2008, s.25). Själva ämnet retorik, eller konsten att 

tala, har varit omskrivet sedan antikens Grekland – och den grekiske filosofen och 

retorikern Aristoteles menade på att retorik var ’läran om konsten att övertyga’. 

Det nya demokratiska systemet i Grekland gjorde så att retoriken, eller läran om 

hur man bäst talade inför andra och vann deras stöd, uppkom (2008, s.25). 

     Men retorik kan också sägas vara ett verktyg. Ett verktyg som kan användas 

för att övertyga, eller som Lindqvist Grinde menar påverka (2008, s. 31). 

Lindqvist Grinde skriver också om att retorik inte enbart är konsten att övertyga, 

utan att det är viktigt att benämna retorik som konsten att finna något som är bäst 

ägnat att övertyga (2008, s.31). När Aristoteles var med och lade grunden för 

läran om retorik så gjorde han det utifrån konsten att tala, men det går givetvis att 

applicera och använda verktygen för retorik inom både text och bild, men också i 

form av gester eller handlingar (2008, s.25). Viss forskning hävdar dock att den 

klassiska retorikens tre bevismedel, så som Aristoteles beskrev dem och deras 

funktioner, är något utdaterade och istället lyfter fram en mer nyanserad bild där 

de olika bevismedlen alla ingår i en tre-delad utgångspunkt för framställandet av 

påverkande information (Killingsworth, 2005).  

 

En annan intressant aspekt inom begreppet retorik – konsten att tala – är den 

negativa klang som just begreppet konst får. Om detta skriver bland annat Inger 

Lindstedt (2002, s. 19) i sin bok Textens hantverk – Om retorik och skrivande. 

Lindstedt menar att konsten att övertyga i sitt retoriska sammanhang – ofta 

misstas för exempelvis manipulation eller knep. Vidare skriver Lindstedt (2002, 

s.19). att begreppet konst inte ska tolkas som något negativt, utan att retorik i sig 

är en vetenskap som handlar om och beaktar den teoretiska sidan av 

kommunikation och hur man sedan praktiskt går tillväga.  
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Retoriken bygger på iakttagelser om hur vi människor fungerar och agerar som 

kommunikativa varelser, och om hur vi tar till oss information från andra skriver 

Lindstedt (2002, s.21). Argumenten för att använda sig av retorik i ett 

kommunikativt och informativt syfte, som i fallet med den här studien, är att vi 

som människor låter oss påverkas av andra och av den information vi möter. 

Lindstedt skriver dessutom att vi som människor ingår i en kunskapsutbytande 

process där vårt vetande och våra erfarenheter överförs människor emellan – som 

ett resultat av en social överenskommelse om vad som egentligen är kunskap 

(2002, s.21). Ett annat centralt begrepp som används för att beskriva retorik, och 

som omnämns av både Lindqvist Grinde (2008), och Lindstedt (2002) är 

sannolikhet. För att du som mottagare eller publik ska kunna ta emot 

informationen som möter dig bör informationen först och främst vara sann, men 

det i sig räcker inte menar Lindstedt (2002, s.23). Mottagaren måste också kunna 

acceptera budskapet i informationen som sannolikt. Vidare skriver Lindstedt om 

hur vårt språk som kommunikationsredskap bygger på att vi talar sanning med 

varandra. Skulle vi istället utgå från osanning när vi kommunicerar med varandra, 

och ljuga skulle systemet inte längre fungera (2002, s.23).  

2.2 Partesläran – arbetsprocessen 

Om den retoriska arbetsprocessen, eller Partesläran, skriver Lindqvist Grinde att 

den är relativt enkel (2008, s.59). Huvudtanken och teorin är att talaren först 

bestämmer vad som ska talas om, sedan fastlår i vilken ordning det ska sägas, och 

slutligen bestäms den språkliga strukturen (2008, s.59). Partesläran utgår enligt 

Lindqvist Grinde (2008, s.60) efter fem steg: 

 

1. Kartlägga situationen och uppfinna argument; inventio 

2. Strukturering av argument; disposito 

3. Val av ord; elocutio 

4. Planerandet av framförandet; actio 

5. Lära sig talet utantill; memoria 

 

2.2.1 Första steget viktigast 
Inger Lindstedt (2002, s.28) beskriver istället hur arbetet med att ta fram en 

retorisk text i sig är en process där de olika delarna ska relatera till varandra. 

Intellectio är den första delen och kanske den viktigaste i den retoriska 

arbetsprocessen, men glöms ofta bort (2002, s.31). Med intellectio menas att 

förstå uppgiften, och att veta vad det är som ska göras och vad själva uppgiften 

eller problemet består av. Du som författare måste veta vem du talar med för att få 

rätt innehåll, och ett innehåll måste finnas innan du kan göra en struktur. Det är 

inte förrän talaren eller författaren har ett innehåll och en struktur som texten kan 

”kläs” in i en språklig form menar Lindstedt (2002, s.28). Lindstedt lägger 

förutom till intellectio även publicering – actio som en viktig del i 

arbetsprocessen (2002, s.28). Hon syftar då på att texter, till skillnad från talet 

också har en publiceringsaspekt att tänka på. Texten ska överlämnas, eller 
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offentliggöras och författaren tappar därmed kontrollen och istället är det läsarens 

tolkning av materialet som avgör om hen blir övertygad eller påverkad (2002, 

s.28). Av de steg som normalt sett ingår i arbetsprocessen kommer fokus hamna 

på att kartlägga situationen, uppfinna och strukturera argument och slutligen 

anpassa den språkliga och grafiska formen.  

 

2.2.2 Sammanfattning av den retoriska processen 

Att som författare sätta mig in i min mottagares situation, eller i alla fall bättre 

förstå den, är en central del för den retoriska processen om man ska tolka 

Lindstedt (2002, s.27-38) och Lindqvist Grinde (2008, s.67-76).  

     Något som också är centralt för den informationsdesignutbildning jag läst är att 

sätta mottagaren eller användaren i fokus, något som redogörs för i slutet av detta 

kapitel. Förutom att veta vem jag skriver till måste jag som författare även göra 

klart för mig vad det är jag vill säga – budskapet och själva målet med texten, som 

alla påverkar utformningen. Vad vill jag att läsaren ska tycka, känna eller göra 

efter att personen har läst texten är alltså frågor jag måste ställa mig innan jag 

påbörjar min gestaltning (Lindstedt, 2002, s.34-38). Förutom budskap, mål och 

kunskap om läsaren så är också tiden, genren och kontexten faktorer som 

tillsammans bildar den retoriska arbetsprocessen (Lindstedt, 2002, s.34-38). 

 

2.3 Argument och publikens känslor 

De tre strategiska bevismedlen som klassisk retorik bygger är; ethos, pathos och 

logos (Lindqvist Grinde, 2008, s.29, s.56). Ethos som behandlar trovärdigheten 

hos talaren eller sändaren är inte fokus då det inte är något som undersöks i den 

här studien. Lindqvist Grinde (2008, s.29) beskriver hur dessa retoriska 

bevismedel likväl kan användas av en modern författare i nutid, på samma sätt 

som en talare under antikens Grekland gjorde för att få sin röst hörd. Nedan 

redogörs för mer om pathos. 

 

2.4 Pathos 

Pathos handlar om att försätta åhörarna eller mottagaren i ett känsloläge som gör 

att de övertygas om talarens ståndpunkt (Lindqvist Grinde, 2008, s.82). Talaren i 

mitt sammanhang är samma sak som sändaren. Men pathos handlar också om att 

ha en förståelse för publikens känslor – för att kunna väcka känslor. Aristoteles 

menade enligt Lindqvist Grindes tolkning att Pathos därför inte bara om handlar 

att få mottagarna att känna känslor utan att du som sändare själv måste känna dem 

(2008, s.82). Talarens känslomässiga engagemang kan vara nödvändigt för att 

kunna lära ut något till publiken menar Lindqvist Grinde (2008, s.58) och jämför 

det med en lång och ointressant föreläsning där bristen på engagemang gör att 

åhörarna inte tar åt sig informationen. Alla typer av känslor går att använda för att 

påverka mottagaren, något som därför gör det onödigt att lista alla (2008, s.83). 

Lindqvist Grinde skriver också om att retoriken aldrig kan ersätta fackkunskaper 

utan att retoriken i stället handlar om det som finns utöver givna fakta (2008, 

s.77).  
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2.4.1 Att informera med pathos 
Viss forskning visar på att användandet av känslomässiga argument faktiskt 

fungerar (Myers, 2007). Myers amerikanska studie visar på att när organisationer 

och föreningar medvetet använt sig av pathos i sina informationsinsatser, i syfte 

att få in finansiellt stöd, så ökade mängden välgörenhet i form av gåvor från 

mottagarna (Myers, 2007). Om att informera i ett övertalande, eller persuasivt 

syfte skriver också Rune Pettersson (2002, s.11):  

 

“As a result of successful persuasion design the selected receivers, or interpreters, will 

get new views, opinions, emotions, reinforced attitudes, beliefs, a willingness to buy, 

apprehensions or prejudices.“  

 

2.5 Språkliga utsmyckningar 

Det finns olika tillvägagångssätt för hur man väljer att forma språket i ett retoriskt 

syfte, men i centrum står hela tiden viljan att påverka (2008, s.238). Hur man klär 

texten med konstfulla uttryck grundar sig i vilken effekt man har i åtanke, eller 

vilka känslor man vill väcka, skriver Lindqvist Grinde (2008,s 238) och talar om 

att läran om dessa språkliga utsmyckningar tillhör retorikens mest inflytelserika 

delar. Dessa utsmyckningar kan också ses som möjligheter för att läsaren ska 

förstå vad sändaren menar genom att skapa bilder i läsarens inre (Lindstedt, 2002, 

s.65). Nedan sammanställs de språkliga figurer och retoriska funktioner som är 

relevanta för min studie.  

 

2.5.1 Entymem och paradigm  
Kärnan i all argumentation är retorikens entymem och paradigm, menar Lindqvist 

Grinde (2008, s.98-102). Den tes eller det påstående som talaren söker stöd för 

görs huvudsakligen med hjälp av argument. Lindqvist Grinde (2008, s.98) berättar 

om hur Aristoteles identifierade två argumentationstyper inom den klassiska 

retorikläran – entymem och paradigm. Där den första typen består av en allmän 

princip, ett generellt påstående eller ett logiskt resonemang medan den andra 

typen består av ett enskilt exempel som kallas för paradigm (2008, s.98). 

     Lindqvist Grinde förklarar att det enskilda exemplet ofta får en starkare 

känslomässig effekt än den allmänna principen men att det enskilda exemplet 

också är lättare att motbevisa då det oftast finns en lika stark motsats. För- och 

nackdelar finns hos bägge argumentationstyperna, men mest effektiv verkar ändå 

en kombination vara. Det bidrar då till att budskapet vädjar både till förnuftet och 

känslorna hos mottagaren (2008, s.97-124). 

 

2.5.2 Liknelser 
För att läsaren ska kunna förstå exempelvis hur det känns att uppleva lågt 

blodsocker kan man använda sig av en liknelse - simile (Lindqvist Grinde, 2008, 

s.272). Liknelser används ofta i pedagogiska syften och gärna med metaforer som 

är kända för läsaren eller åhöraren skriver Lindqvist Grinde (2008, s.272).  

Det är emellertid skillnad på liknelser och metaforer, en liknelse beskrivs och 
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sedan läggs ett ”som” eller ”likt” till. Utan dessa jämförelseord rör det sig istället 

om en metafor (Lindqvist Grinde, 2008, s.272). Fördelen med användandet av 

liknelser menar Lindqvist Grinde (2008, s.292) är att det ofta har en pedagogisk, 

men också känsloskapande effekt då den förenklar och erbjuder ett målande 

bildspråk.   

2.5.3 Anaforer 

Det går även att använda sig av ord och uttryck som avviker från den normala 

ordföljden för att skapa dessa påverkande känslomässiga eller logiska effekter 

(Lindqvist Grinde, 2008, s.276). Dessa språkliga figurer finns det många olika 

varianter på, men Lindqvist Grinde nämner hur man med upprepande ord kan 

förstärka effekten som söks, genom till exempel användandet av en anafor (2008, 

s.281, s.293).  

2.5.4 Parafraser 

Genom att använda språkliga figurer som säger samma sak flera gånger, fast med 

andra ord innebär en parafras (Lindqvist Grinde, 2008, s.286). Samma ord, eller 

samma sak kan dock ha olika innebörder och tolkas på flera sätt av läsaren – 

denotation och konnotation. Genom användandet av parafraser kan man som 

sändare beskriva något på ett nytt sätt, eller lyfta fram fler betydelser skriver 

Lindqvist Grinde (2008, s.287) 

 

2.6 Användarfokuserad design 
Human Centered Design är ett begrepp som används inom designteori och som 

innebär att när man gestaltar information så tas hänsyn till människors olika 

förutsättningar, eventuella funktionsnedsättningar och andra sociala aspekter.  

Det innebär att människor som designar, bör försöka gestalta information som har 

till syfte att underlätta för människor (Norman, 2002). Till skillnad från sådan 

design som enbart fyller ett dekorativt syfte, där design står för något som inte 

fyller det syftet Norman beskriver. Norman beskriver också att utmaningen för en 

designer ligger i att göra så att gestaltningen fungerar även i kritiska situationer: 

 
This is where good design is essential. Designers need to focus their attention on the cases 

where things go wrong, not just on when things work as planned. Actually, this is where the 

most satisfaction can arise: when something goes wrong but the machine highlights the 

problems, then the person understands the issue, takes the proper actions, and the problem is 

solved (Norman, 2002, s.9).. 

 
Men kritik riktas också mot Human Centered Design då det i en retorisk strävan 

ofta bortser från designerns egen intuition och erfarenhet. Något som forskning av 

Friess (2010) menar på är nödvändigt åstadkomma en verkligt retoriskt 

övertygande process.  
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2.6.1 Informationsdesign 

När det gäller att utforma design i ett informativt syfte – informationsdesign, så 

konstaterar professor Rune Pettersson att en designer i varje specifikt fall måste 

förstå problemet, analysera förutsättningarna, och sedan ta fram gestaltning eller 

en design som kan lösa problemet (2012, s.40). Det huvudsakliga målet med 

informationsdesign är just kopplad till teorier om att sätta användaren i fokus, och 

att designen ska vara tydlig. Dessa förutsättningar och några av de mest centrala 

designprinciperna sammanfattas av Pettersson (2012, s.57-127).  

 

2.6.2 Teori om gestaltning 

Några relevanta teorier för min gestaltning presenteras för nedan. Några relevanta 

begrepp för utformningen av min gestaltning är de om läslighet, läsbarhet och 

läsvärde i såväl text som bild (2012, s.40). Läslighet handlar om att informationen 

ska gå att läsa, det vill säga att texten ska ha tillräckligt stor grad, att valet av 

teckensnitt ska underlätta läsningen och att eventuella bilder ska gå att se och 

förstå (2012, s.70). Med begreppet Läsbarhet menar Pettersson det faktiska 

innehållet, och hur det bör anpassas så att mottagaren lättare kan förstå 

informationen (2012, s.102). Vidare nämner han bland annat hur ordval, 

meningars abstraktionsnivå, längden på meningar och språklig uppbyggnad och 

hur dessa tillsammans utgör en stor del som avgör huruvida en texts läsbarhet är 

hög eller inte (2012, s.102-104).  

 

Pettersson menar att det också bör finnas en tanke om läsvärde, och med det 

menas att informationen ska vara värdefull för läsaren att ta till sig. Lindstedt 

(2012, s.91) skriver också om läsbarhet och läsvärde, och sammanfattar att den 

som avgör om en text är läsbar eller inte är förstås läsaren. Det ligger i 

författarens intresse att utforma och anpassa texten till läsarens förkunskaper, 

intressen och behov, menar Lindstedt (2002, s.91).  

     När det gäller det språkliga lyfter Lindstedt hur läsbarheten främjas av 

enkelhet, klarhet och precision – samt en överskådlig struktur (2002, s.91). 

 

Jana Holsanova (2010, s.139) betonar vikten av att rangordna och guida läsaren 

igenom texten. Detta då disposition och grafisk form påverkar hur vi läser och får 

därmed betydelse för hur vi också tolkar ett meddelande. Detta kan göras på olika 

sätt men Holsanova beskriver hur man kan visualisera informationsutbudet 

retoriskt och grafiskt och på så sätt underlätta för och styra läsaren mot det 

avsedda målet. Hon nämner exempelvis fördelen med användningen av 

intressanta rubriker, ingresser och punktlistor (2010, s. 139).  

Hennes forskning visar alltså hur det går styra läsarens uppmärksamhet till särskilt 

relevanta delar av den information som presenteras, både med retoriska grepp och 

med grafiska grepp (2010).  

I en studie som pekar på att en symmetrisk layout främjar läsvärdet hos 

mottagarna beskriver Middleton och Gasper (2014) hur symmetri leder till att 

informationen upplevs mer relevant och intresseväckande. 
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3. Metod 

I den här delen av rapporten presenteras de metoder som använts, 

samt mitt kritiska förhållningssätt till dessa. Vidare diskuteras även 

etiska aspekter. 

 

För att kunna få svar på den andra forskningsfrågan: vad personer med diabetes 

vill att deras anhöriga ska veta om deras sjukdom, har jag har genomfört 

kvalitativa intervjuer med två deltagare som har typ-1 diabetes och en 

expertintervju med en diabetessköterska från LTV. Resultatet av dessa kvalitativa 

intervjuer presenteras i nästa kapitel. 

 

3.1  Kvalitativa intervjuer  

När man genomför kvalitativa studier så skriver Patel och Davidson (2011, s.108) 

att det är viktigt att i sin rapport föra ett resonemang som visar på ett logiskt och 

kritiskt tänkande. Genom att bilda en helhet av logiken och forskarens egna 

tolkningar ska läsaren själv kunna bilda en uppfattning om huruvida 

undersökningen håller eller inte. Validiteten och trovärdigheten i undersökningen 

kan ges av att den som utför studien hittar en bra balans mellan deltagarens svar 

och den som utför studiens egna interpretationer (2011, s.108). 

 

Martyn Denscombe (2009, s.235) skriver att den kvalitativa personliga intervjun 

som metod öppnar för att deltagaren med sig av uppfattningar och synpunkter från 

en och samma källa - personen i fråga. Målet med kvalitativa studier, och 

intervjuer i synnerhet, är att upptäcka saker som ligger djupare än vanliga ja och 

nej frågor, så som personliga beskrivningar och uppfattningar.  

     Denscombe nämner också hur personliga intervjuer eller djupintervjuer är ett 

lämpligt tillvägagångssätt när det gäller att få reda på det han benämner som 

’privilegierad information’ (2009, s.233). Med det syftar han på den information 

som deltagaren kanske inte skulle delat med sig av under en vanlig 

samtalssituation. Magne Holme och Krohn Solvang (1998, s.98-99) lyfter hur 

styrkan i den kvalitativa intervjun är att den som undersökningssituation liknar det 

vanliga samtalet. De menar på att den kvalitativa metoden är ett sätt att närma sig 

forskningsproblemet genom närhet och förståelse, men också att metodsättet är 

med och skapar speciella förväntningar. Dessa förväntningar skapas utifrån att 

undersökningspersonen har en viss uppfattning av vad forskaren vill få reda på, 

och att personen sedan utifrån den uppfattningen kanske försöker leva upp till 

dessa förväntningar (1998, s.99). En annan aspekt att ha i åtanke är att 

intervjuerna varsamt bör styras så att samtalet inte enbart blir spontant utan att de 

frågor jag söker svar på också leder samtalet vidare.                                           
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Den kvalitativa intervjun ställer således krav på en viss struktur, och att frågorna 

som ställs är formade så att personen som intervjuas ges möjlighet och frihet att 

svara med sina egna formuleringar. Personen som intervjuas ska också kunna 

utveckla och föra konversationen vidare utanför de givna ramarna för 

intervjusituationen (Patel och Davidson, 2011, s.81).  

Magne Holme och Krohn Solvang (1998, s.106) betonar också vikten av att som 

forskare försöka vara neutral i sitt ställningstagande och inte ge sig in i några 

normativa diskussioner, eftersom det då skulle kunna försämra resultatet. 

Kvalitativa intervjuer bygger på samtal och diskussioner mellan den som ställer 

frågor och personerna som frågas, och eftersom båda parterna deltar i 

diskussionen benämns de intervjuade istället som deltagare. 

 

3.1.1 Etiska aspekter  
Att intervjua och ställa frågor till någon kan i sig vara en pressad situation. Att 

då dessutom intervjua någon som lever med exempelvis en kronisk sjukdom kan 

innebära att deltagaren utsätts för en mycket mer krävande situation. Det finns 

heller inga garantier för att de frågor som ställts inte sätter igång en psykiskt 

nedbrytande process hos deltagarna. Magne Holme och Krohn Solvang (1998, 

s.32) menar att den grundläggande frågan gällande forskning och etik är den om 

metoden verkligen är nödvändig för att få fram den information vi söker efter.  

 

Så i enlighet med rådande forskningsetiska principer hämtade från 

Vetenskapsrådet (2011) har därför alla deltagare i intervjun förutom att ha blivit 

informerade om vad undersökningen går ut på, också fått skriva under ett 

samtyckesdokument, se bilaga 1. Patel och Davidson beskriver hur den som utför 

studien – förutom att informera deltagarna om syftet med studien, också måste 

informera om, och vart resultaten sedan kommer publiceras samt att deltagarna 

när som helst har rätt att avbryta intervjun (2011, s.73). I Vetenskapsrådets – God 

Forskningssed (2011) nämns fyra vanliga och viktiga begrepp för ett etiskt 

förhållningssätt inom forskning: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet. Men för denna studie är konfidentialitet det begrepp som blir 

relevant, då det inte är fråga om information som lyder under lagen om sekretess, 

eller lagen om tystnadsplikt. Med konfidentialitet menas att den som utför 

undersökningen tar till vissa medel för att skydda deltagarens uppgifter, till 

exempel att ge respondenter eller deltagare fiktiva namn, det så att obehöriga inte 

tar del av det data som är avsett för studien (2011, s.66). Av de tillfrågade 

deltagarna så har ingen begärt att få vara anonym, men för att inte röja deras 

identitet, och för att det för min undersöknings skull inte har någon betydelse, har 

jag i rapporten valt att inte skriva ut deras fullständiga eller riktiga namn. Dock 

har deltagarna för läsningens skull fått fiktiva namn i rapporten.  

 

3.1.2 Urval 
För de kvalitativa intervjuerna valde jag att ha med personer som nyligen fått 

sjukdomen, det för att se hur pass relevant det informationsdesignproblem jag 

undersöker är i förhållande till den information som de fått med sig hem av 
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vården. Förfrågan om att delta i studien skickades i form av förfrågningar till sju 

personer som jag visste lever med diabetes, fyra svarade att de kunde och ville 

medverka. Bortsett från den expertintervju med en diabetessköterska vid LTV är 

de deltagare som valdes ut för min undersökning båda män och diabetiker med 

typ-1. Kritik kan föras kring hur fördelningen av deltagarna sett ut, men ålder och 

kön har inte varit aspekter jag tagit hänsyn till i mitt urval. Ytterligare en intervju 

var planerad med en person som har typ-2 diabetes, men personen avböjde dock 

senare till att delta i studien. Magne Holme och Krohn Solvang (1998, s.101) 

skriver att urvalet av undersökningspersoner är en avgörande del av själva 

undersökningen. Fel personer i ett urval kan leda till att undersökningens kvalité 

och validitet blir värdelös utifrån den referenspunkt man hade innan 

undersökningen började. För min studie handlar det om att försöka skaffa 

tillräckligt med kunskap och erfarenheter från dessa intervjuer för att kunna göra 

en tolkning som blir trovärdig. 

 

3.1.3 Deltagare 
En av intervjudeltagarna Martin, har haft diabetes sedan ett år tillbaka och har i 

rapporten som tidigare nämnts getts ett fiktivt namn. Martin är 27 år gammal och 

tillhör LTV. Den andra deltagaren är diabetiker sedan tre år tillbaka och omnämns 

i rapporten som Sture. Sture är 33 år och tillhör Stockholms läns landsting.  

 

Syftet med intervjuerna var att ta reda på vad deltagarna vill att deras anhöriga ska 

veta om sjukdomen. Ett annat syfte var att få ta del av Martin och Stures 

personliga upplevelser av sjukdomen och hur den, och komplikationer som 

känningar, har påverkat dem och deras liv. Jag ville också få reda på hur de ställde 

sig till att informera sin omgivning om sin diabetes och vilken slags information 

de har fått och tagit del av ifrån deras respektive landsting.  

 

Den tredje intervjun gjordes med Hanna, en diabetessköterska som arbetar på 

medicinmottagningen i Västerås. Syftet med att intervjua Hanna var att få hennes 

och vårdens perspektiv på den diabetesinformation som finns tillgänglig för 

hennes patienter vid LTV, och det eventuella behovet av ytterligare 

anhöriginformation. Ett annat syfte var också att få fram data gällande 

målgruppen diabetiker, och kunskap om insulinkänningar hos de diabetes typ 1 

patienter som hon möter i sitt arbete, samt om de okunskaper och fördomar som 

hennes patienter eventuellt möter.  

 

3.1.4 Genomförande 
Magne Holme och Krohn Solvang menar att miljön för där intervjun kommer ske 

är viktig. Därför har deltagarna själva fått välja tid och plats, det så att miljön blir 

en trygg och säker omgivning för den som blir intervjuad (1998, s.107).  

 

Intervjun med Martin genomfördes hemma hos honom i hans bostad och stora 

delar av samtalet spelades in. Intervjun med Sture genomfördes på hans kontor, 

men samtalet spelades inte in på grund av att renoveringar pågick i den fastighet 
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vi befann oss i. Något som gjorde att det ibland hördes extremt höga ljud ifrån 

arbetet och som då hade gjort det svårare att höra upptagningen i sin helhet. 

Däremot fördes anteckningar som sedan kompletterades med en kortare 

telefonintervju.  

 

Den expertintervju som genomfördes med diabetessköterskan Hanna tog plats på 

ett av medicinmottagningens kontor vid sjukhuset i Västerås och delar av samtalet 

spelades in och anteckningar fördes. Under kapitlet resultat redogör jag för 

resultatet av de ovan nämnda intervjuerna. Intervjuerna återges inte i sin helhet 

utan i stället lyfts vissa konkreta exempel, åsikter och tankar fram utifrån det 

inspelade materialet.  

  

3.1.5 Intervjumanual 
Magne Holme och Krohn Solvang (1998, s.100-101) nämner att användandet av 

en intervjumanual eller en handledning till intervjun är att föredra vid 

genomförandet av kvalitativa intervjuer. Det för att kunna föra undersökningen åt 

ett visst håll, men deltagarna eller undersökningspersonernas egna uppfattningar 

bör i största möjliga utsträckning få styra samtalet som utvecklas, menar Magne 

Holme och Krohn Solvang (1998, s.101). De frågor som låg till grund för 

intervjuerna med Martin och Sture, finns som bilaga (se bilaga 2.). Frågorna som 

ställdes under expertintervjun såg annorlunda ut då intervjun också hade ett annat 

syfte.  

 

3.1.6 Min roll i intervjusituationen 
Med min bakgrund som diabetiker så har jag också erfarenheter av de problem 

och frågor som undersökts. Med detta vill jag lyfta fram att jag under dessa 

intervjusituationer försökt kliva bakåt som diabetiker och istället klivit in i rollen 

som informationsdesigner. Det eftersom min förförståelse i sin tur kan påverka 

intervjupersonernas svar och därmed också det data som intervjun leder fram till. 

Rent konkret har det inneburit att jag under samtalen försökt hålla en neutral 

inställning kring sjukdomen och de utmaningar diabetiker ställs inför och i stället 

sett utmaningarna med hur man kan förmedla detta i text. Men stundtals behövde 

jag använda min erfarenhet och kunskap som diabetiker för att kunna få 

utvecklade svar på de frågor jag ställt.  

 

3.2 Metodkritik 
Det finns många fördelar med kvalitativa intervjuer, men även nackdelar. Som att 

kvalitativa intervjuer oftast sker med ett mindre antal personer och efter ett visst 

urval. Dessa intervjuade individer kan sen ha en stor påverkan för resultatet – 

beroende på deras sociala kontext. Även det faktum att det är endast är ett fåtal 

respondenter eller deltagare kan kritiseras, jämfört med kvantitativa studier, då 

resultatet blir svårt att sägas vara representativt för den stora massan. 

Denscombe (2009, s.154) skriver om vikten av att komplettera kvalitativa 

intervjuer med annan data: ”Eftersom intervjuer vanligtvis tar lång tid att 

organisera, genomföra och analysera är antalet involverade oftast ganska litet – 
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vilket gör forskaren sårbar för kritik beträffande representativiteten.”. Men det är 

heller inte det som eftersökts, utan en djupare förståelse för ett tillstånd. 
Kritik kan också riktas mot att två av samtalen spelats in, men för rapporten har 

jag valt att inte återge intervjuerna i sin helhet. Den transkribering som gjordes 

har istället legat till grund för sammanställningen som senare redovisas. 

Intervjuernas mest centrala tankar och frågor som kom upp under samtalen har 

sammanställts utifrån min tolkning. Detta kan ifrågasätta trovärdigheten och 

validiteten i undersökningen. Det går också att rikta kritik mot att inte alla 

intervjuer spelades in, men jag gjorde bedömningen för varje enskilt tillfälle om 

det passade att spela in samtalet eller inte. 
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4. Resultat 

 

I den här delen redovisas och tolkas empirin från genomförda 

deltagarintervjuer.  

Presentationen av empirin som redovisas nedan är tänkt att ge en inblick i de centrala 

tankar och diskussioner som uppkom under intervjuerna. Citat och egna tolkningar 

kan varvas för ge en bättre överblick och för att engagera läsaren menar Magne 

Holme och Krohn Solvang (1998, s.144). 

 

4.1 Kvalitativ intervju med diabetiker: Martin 

När det gäller det material som Martin fått av LTV så menar han att den varit 

tillräcklig i fråga om kost och konkreta råd om hur medicineringen ska gå till. Han 

har också självmant varit inne på flera av de hemsidor han blivit rekommenderad 

att besöka och hämtat kunskap därifrån. Däremot när det gäller specifik 

informationen till anhöriga beskriver Martin att den informationen antingen 

saknades eller att han i så fall inte tagit del av den. Martin ledde in samtalet kring 

en diskussion om sin sambo och sin familj som alla kanske skulle behövt en 

introduktion till diabetes. Det viktigaste för Martin var att omgivningen vet om 

ATT han har diabetes. Framförallt lyfte han fram oron över att personer inte vet 

vad de ska göra om han exempelvis skulle få lågt blodsocker. ”Det är viktigt för 

mig att folk kanske känner till att mitt beteende också påverkas beroende på, ja, 

hur sockret ligger till.” ”Alltså, kort stubin, och humörsvängningar. Att det 

liksom, inte är jag.” Det Martin syftar på är hur medvetandet vid ett lågt, eller 

högt blodsocker kan förändras. Bristen på socker till hjärnan kan också göra att du 

säger, eller gör vissa saker som du vanligtvis kanske inte skulle göra, enligt mina 

erfarenheter. Om känningar beskriver Martin: ”- Ja, man får puls, adrenalin. Blir 

kakig, tankspridd..svårt att tänka, svårt att prata.” Vi diskuterade och resonerade 

sedan kring vikten av att personer utan diabetes känner igen dessa symtom – och 

vet vad det beror på. ”Men, så att folk kan förstå det, kanske känna igen det? När 

man själv inte märker av det, kanske i skolan, på långa föreläsningar. Eller när 

man är ny på jobbet och vill leverera hårt!” Martin beskrev hur det farliga är när 

man ”pushar” sig och kanske inte sätter sin diabetes i fokus, utan i stället försöker 

leva upp till omgivningens förväntningar – ofta utan att ens omgivning vet om att 

du samtidigt kämpar med att hålla blodsockret i balans.  
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4.2 Kvalitativ intervju med diabetiker: Sture 

För Sture har diabetes inneburit ett helt nytt liv, eller ett nytt sätt att leva. 

Stundtals rädd för komplikationerna såg Sture ganska tidigt till att göra vissa 

förändringar gällande kost och motion. När det gäller det material som Sture fått 

av sitt landsting så var det framförallt informationen som rörde kosten han tog till 

sig i början. ”Visst läste jag det mesta, vad jag minns i alla fall. Men det var ju 

framförallt det där med regelbundna mattider och så i början” Någon direkt 

anhöriginformation fick han inte, menar Sture. Han beskrev hur den läkare som 

tagit emot honom på sjukhuset i Stockholm i förbifarten hade nämnt att det nog 

var bra om han berättade för familjen att han fått diabetes.  

     ”Men min uppfattning då efter det att jag lämnade sjukhuset var ju ändå att 

diabetes inte var en så allvarlig sjukdom. Både läkaren och sköterskorna hade 

lugnat mig med att man kunde leva i princip som vanligt” Något som Sture menar 

på var något av en osanning. Sture berättade också om hur hans sambo – i 

samband med insjuknandet hade sökt på internet efter diabetesinformation och 

läst allt hon kommit över. Något Sture menade på gjorde att hon i början var 

överbeskyddande och extremt omhändertagande och påpekade allt han gjorde. 

”Det gjorde kanske mer ont än gott.”. Vi diskuterade därefter vilken typ av 

information som kanske skulle vara lämplig att få med sig hem, efter 

insjuknandet, varpå samtalet leddes in på insulinkänningar.  

 

När Sture fick beskriva hur han upplever en känning så förklarade han att 

upplevde det olika beroende på situationen. ”Alltså när jag är på jobbet till 

exempel och har möte eller så, kan jag lätt bli stressad, alltså mer än om jag skulle 

vara hemma”. Att inför personer han inte känner behöva be om tid för att kolla sitt 

socker, eller sätta sig ned helt plötsligt, menade han var något han försökte 

undvika. På sin nuvarande arbetsplats vet hans kollegor om att han har diabetes, 

men Sture menar att han trots detta inte skulle våga lita på att de skulle veta vad 

de ska göra om han blir låg. ”Min kollega försökte lugna mig med att han i alla 

fall visste var sprutorna fanns. Något som gjorde mig ännu mer rädd”.  

4.3 Expertintervju med diabetessköterska  
Hanna möter i sitt arbete som diabetessköterska både typ-1 och typ-2 patienter vid 

diabetesmottagningen i Västerås. Majoriteten av de besök som Hanna har är med 

typ-1 patienter, detta på grund av att typ-2 patienter i första hand vänder sig till 

primärvården runt om i länet. När det gäller informationsutbudet för 

diabetespatienter på LTV menar Hanna att det finns mycket information men att 

det kanske mestadels rör sig om broschyrer och information gällande produkter, 

som insulinsorter och insulinpumpsinformation. Hanna berättar att det från LTV 

inte finns någon diabetesinformation som är framtagen av landstinget själva. Vare 

sig riktad mot patienter eller anhöriga, mer än kontaktinformation till 

diabetesmottagningen. Det är också till mottagningen och till diabetesteamet 

anhöriga vänder sig till med frågor. Hanna bads beskriva utifrån hennes syn på 

diabetes, om de okunskaperna som hon och hennes patienter kanske möter. Mest 

vanligaste är att folk berättar om personer i deras omgivning som inte har koll på 
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typ 1 och typ 2, vilket är en vanligt förekommande irritation hos diabetikerna 

Hanna möter. Hon berättade också att många patienter, och framförallt föräldrar 

till barn som har diabetes – ofta möter okunskapen hos andra föräldrar då det inte 

syns på barnen att de har sjukdomen. Och att föräldrar till barn som har diabetes 

har problem med att sova då de oroar sig dygnet runt – och att diabetes känns som 

ett extra barn. Något som stämmer in även för vuxna patienter, menar Hanna. 

Hanna berättade också om en patient som beskrev diabetes som att ha en 

inneboende, där om de båda var överens så flöt livet på som vanligt. Men om de 

blev osams var det kört. Vi diskuterade även utformning av diabetesinformation 

överlag och om hur diabetes ofta framställs som en – ”inte allt för allvarlig 

sjukdom”. Något Hanna menar på är en balans för att inte avskräcka allmänheten 

såväl som personer med diabetes om att diabetiker inte skulle kunna prestera på 

topp eller vara lika duktiga medarbetare. Något som också, menar Hanna, leder 

till att många av hennes patienter inte ”skyltar” med om att de har diabetes. 

Istället gör de sina behandlingar i smyg så smidigt och snabbt som möjligt. Att 

personer med diabetes också väljer att ligga lite för högt i sitt blodsocker för att 

undvika känningar är också något Hanna bekräftar. Också att diabetiker hon 

möter resonerar att de ”inte har råd att vara låg på jobbet”, eller att missa en viktig 

lektion. Vi diskuterade hur anhöriginformation gentemot arbetsplatser är något 

som saknas och som fallit mellan stolarna då ansvaret för att personal blir 

informerade om exempelvis sjukdomar ligger på den sjuke. Därför skulle 

information om just låga värden och känningar kunna vara bra ur en 

trygghetsaspekt menar Hanna. ”Det normalvärde i blodsocker som vi från vården 

eftersträvar i våra riktlinjer är i princip omöjligt att uppnå utan inslag av 

känningar”, beskriver Hanna. Riktlinjerna för normalvärdet är något som också 

diskuteras både på regional och nationell nivå bekräftar Hanna.  

 
4.4 Sammanfattning av empiriskt resultat 
De frågeställningar som studien syftat att söka svar på har varit: 

– Hur ser anhöriginformationen om diabetes och hypoglykemi ut vid LTV idag? 

– Vad vill personer med diabetes att sina anhöriga ska veta om sjukdomen? 

– Hur kan man med berättartekniska grepp främja information om hypoglykemi? 

 

Den första frågeställningen besvarades i och med den inledande överskådande 

granskningen som redogjordes för i början av studien. Den visade att mycket 

information om känningar, blodsocker och diabetes visst finns, men att specifik 

information framtagen gentemot målgruppen vuxna anhöriga saknas.  

Något som den genomförda expertintervjun också bekräftade.  

 

Den andra frågeställningen sökte jag svar på genom kvalitativa intervjuer med 

typ-1 diabetiker och genom kunskapsinhämtning. Baserat på resultatet av de 

gjorda intervjuerna görs tolkningen om att det dels saknas förståelse och generell 

kunskap om diabetes hos den breda massan. Men framförallt görs tolkningen om 

att det saknas information om känningar, och mer specifikt om hur det känns att 

ha lågt blodsocker – något som intervjudeltagarna själva lyft fram som en viktig 

del i att kunna öka kunskapen om sjukdomen. Det och att personer i diabetikers 

närvaro faktiskt vet vad de ska göra om blodsockret faller.  
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Den sista frågeställningen besvarades genom utförda litteraturstudier inom retorik 

men också genom fördjupad kunskap om informationsdesignteorier. Av 

litteraturstudierna gjordes sedan valet att ta fram text baserat på det retoriska 

bevismedlet pathos och sen språkligen utsmycka texten med hjälp av retoriska 

funktioner. 

 

Sammanfattningsvis visar studien bristen på relevant anhöriginformation 

gentemot vuxna. Det öppnar för möjligheten att ta fram informationsmaterial med 

målgruppen vuxna anhöriga – baserat på det empiriska resultat som studien visat, 

och baserat på den teori som redovisats. Materialet i sin tur skulle kunna 

underlätta för många diabetiker i deras vardagssituation på olika arbetsplatser och 

offentliga utrymmen, och skulle också kunna bidra till att mardrömsscenariona 

uteblir och att fler personer får ökad kunskap för den komplicerade sjukdomen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

30 

 
5. Gestaltningsprocess 

I den här delen redovisar jag för den designprocess som lett fram till 

det gestaltningsförslag som tagits fram – som ett resultat av min 

studie. Även viss designteori presenteras för att stärka de designval 

som gjorts. Utdrag och exempel från innehållet kommer att 

presenteras för att få en överblick. Det sammanställda textuella 

innehållet och hela gestaltningsförslagen finns istället som bilaga.  

5.1 Designavgränsningar 

Att ta fram en gestaltning med syfte att informera personer utan diabetes om hur 

det är att leva med sjukdomen skulle för mig vara en för stor uppgift, oavsett 

tidsram. Det finns helt enkelt alldeles för många faktorer inblandade, varav några 

nämnts tidigare i denna studie. Olika typer av sjukdomen och olika 

behandlingssätt gör det också svårt att summera en så pass komplicerad sjukdom 

med en gestaltning.  

 

Med det som förutsättning har jag istället fokuserat och avgränsat min tänkta 

gestaltning till information om hypoglykemi, och ska försöka med retorikens hjälp 

beskriva vad som händer vid lågt blodsocker och hur anhöriga eller personer runt 

den drabbade kan hjälpa till. Mottagarna för min tänkta gestaltning har troligtvis 

inte diabetes själva, något som bland annat gör att språket måste anpassas 

därefter. Det var något den överskådande granskningen också visade på, nämligen 

att den information som handlade om känningar mestadels var skrivna till 

personer med diabetes. 

 

För att kunna utforma mitt tänkta material behöver jag också ha fördjupad 

kunskap och veta vem jag skriver för, något jag sökt svar på genom gjorda 

intervjuer och genom kunskapsinhämtningen. Det är något som också beskrivs 

vara en viktig del av en inledande designprocess (Ambrose, Gavin och Harris, 

Paul, 2009, s.12). En djupare förståelse för problemet och dess förutsättningar 

tillåter att en mer specifik och uttänkt lösning kan tas fram.  

     Resultatet av litteraturstudier och mina genomförda kvalitativa intervjuer 

visade också på att okunskapen om diabetes hos andra, och rädslan inför att få lågt 

blodsocker gjorde att personer med diabetes lät bli att informera sin omgivning. 

En designutmaning minst sagt. Med detta som utgångspunkt har jag valt att ta 

fram ett gestaltningsförslag som syftar att informera anhöriga om lågt blodsocker, 

baserat på det retoriska bevismedlet pathos. 

 

 



 

 

 

 

31 

5.2 Anhöriginformation för arbetsplats 
Resultatet av studien visade att okunskap om diabetes gör att miljön utanför 

hemmet för de vuxna diabetikerna kan innebära att behöva sätta sitt liv i händerna 

hos andra om blodsockret skulle sjunka snabbt. Beroende på hur arbetsplatsen ser 

ut, både vad det gäller kultur och normer och rumslig kontext avgör hur en 

gestaltning skulle kunna tas fram. Många idéer och tänkbara lösningar skulle 

fungera. En digital gestaltning för kontorslandskap var en, utskick via e-post en 

annan. En av idéerna som kanske är mer applicerbar och praktisk ur flera aspekter 

är den om en affisch i större storlek, exempelvis A3. Något som 

gestaltningsförslaget är baserat på. Dock går det att förminska eller förstora 

beroende på sammanhang. Tanken var att informationen på affischen skulle 

fungera som en implicit budbärare om att det nu fanns diabetiker på arbetsplatsen. 

På så sätt skulle det kunna underlätta för den nyblivna diabetikern så att hen inte 

behöver informera varje kollega om vad en känning är eller vad blodsocker är för 

något. Många typer av ordlekar och varianter skissades fram för såväl arbetstiteln 

som rubrik på gestaltningen. ”Nu är det läge att prata om lågt blodsocker”, 

”Balansgång mellan liv och död” och ”Känner du någon som känner till nåt om 

känningar?”. Tillslut fastnade jag för en arbetstitel för gestaltningen som 

tillsammans med övrig text fungerar som inledande bärare för pathos: När 

blodsockret faller. 

 

5.2.1 Hypoglykemi – När blodsockret faller.  
När man säger att något faller kan det tolkas som en beskrivning av något 

dramatiskt, negativt eller nedstigande. Såsom; aktierna faller, mörkret faller, 

korthuset faller och så vidare. Men för att läsaren ska kunna förstå hur det känns 

att uppleva lågt blodsocker och när blodsockret faller har jag valt att använda en 

liknelse - simile (2008, s.272). För att ytterligare förstärka pathos har jag använt 

mig av dels färg, men också teckensnittet och typografin som förstärkande 

element, något som nämns av Pettersson (2012, s.121). 

 
Ovan: Rubriken. Exempel på grafiska och retoriska signaler i samverkan. Ordet faller, faller 

bokstavligen ifrån linjen. Samtidigt som den bakomliggande ”blodsockerkurvan” också förstärker 

innebörden av ordet, 

 

 
Ovan: Exempel på liknelse och parafras i gestaltningen. 
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5.2.2 Min liknelse i texten 

Min liknelse i gestaltningen är den om att blodsockret kan ses som ett batteri. Om 

jag istället hade valt och skrivit att blodsockernivån är ett batteri hade det istället 

varit en metafor (Lindqvist Grinde, 2008, s.257). Mobiltelefoner är troligtvis 

något de allra flesta använder och kan relatera till. Kopplingen till hjärnans 

funktioner och mobiltelefonens funktioner är också exempel på en kombination 

av liknelse och parafras. Som tidigare nämnts är fördelen med liknelser att de ofta 

har en pedagogisk, men också känsloskapande effekt då liknelsen förenklar och 

skapar en inre bild och förståelse för det som beskrivs. (Lindqvist Grinde, 2008, 

s.292).   

 

5.2.3 Anaforer i texten  

Genom att bryta den normala ordföljden har jag försökt skapa påverkande 

känslomässiga och logiska effekter (Lindqvist Grinde, 2008, s.293). Som nämnts 

kan användandet av anaforer förstärka effekten som söks, i mitt fall pathos. 

 
Ovan: Exempel på anafor och enskilt exempel. 

5.2.4 Parafraser i texten 

Samma ord eller samma sak kan som nämnts ha olika innebörder och tolkas på 

flera sätt. Genom att utnyttja den etablerade liknelsen om batteriet går det att även 

att utveckla innebörden av ordet. Lågt batteri, batteriet sinar. Skärmen släcks.  

  

 
Ovan: exempel på hur jag använt mig av parafraser. 

 

 
Ovan: Exempel på hur grafiska signaler guidar läsaren till relevant information vid kritiskt läge 
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Ovan: exempel på dels grafiska signaler, men också exempel på paradigm.   

 
För att läsaren snabbt ska kunna erinra sig informationen om vilka symtom som 

tillståndet innebär har jag tagit hjälp av en punktlista (Holsanova, 2010, s.139). 

De teckensnitt som förutom brödtexten är alla sanseriffer och de som använts är 

Samurai: för rubrik. För underubrik, ingress och för punktlistan har jag använt 

Aller: 21 punkter, ingress: 16 punkter och punktlistor: 18 punkter. För brödtexten 

har jag valt ett teckensnitt med seriffer Cambria: 14 punkter.  

 

5.3 Bilder  
Jag har i denna studie studerat hur man med hjälp av retorikens pathos kan 

informera om hypoglykemi. Den gjorda studien behandlar främst hur man kan ta 

fram information i form av text. Men för mitt gestaltningsförslag har jag också 

valt att använda en bild. Kravet för bilden har varit att den ska gå att använda utan 

krav på upphovsrätt och ersättning samt att den fyller en funktion och kan 

förstärka budskapet i texten. 

  
Ovan: bilden som använts i gestaltningsförslaget.  

 

Bilden visar två män, där en vuxen man erbjuder en annan man som sitter ned ett 

glas med dryck. Bilden torde kunna förstärka budskapet om symtomen för lågt 

blodsocker i och med den sittande mannens synuttryck, och att han tar sig för 

huvudet. Samtidigt som den förstärker sympatin och empatin i och med att en 

utomstående erbjuder sig hjälpa den drabbade personen. Ur ett könsnormativt 

perspektiv kan det också vara fördelaktigt att det inte nödvändigtvis är en kvinna 

som blir omhändertagen av en man på bilden eller tvärtom. 
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5.3.1 Bilder i informativt syfte 

För att bättre förstå vilka funktioner illustrationer eller bilder har i ett informativt 

läste jag Yvonne Erikssons – Bildens tysta budskap, interaktion mellan bild och 

text (2009). Eriksson menar att illustrationer eller bilder också kan ha olika 

funktioner när de sätts i en informativ kontext. Väcka uppmärksamhet, och ha 

känslomässig påverkan, stimulera eller kompensera för själva innehållet är några 

av de funktioner som Eriksson nämner. Bilder kan också öka förståelsen för 

innehållet och minska kognitiv belastning så att läsaren lättare kan till sig 

informationen (Eriksson, 2009, s.15; Lindstedt, 2002, s.108). En text som inte har 

bilder eller illustrationer kan också riskera bli obegripliga eller torftiga skriver 

Eriksson (2009, s.44). Även Melin (2011, s.35) lyfter fram betydelsen av bilders 

inverkan på hur människor uppfattar informationsmaterial. Melin poängterar 

också vikten av att bilder ska ha en funktion i informationsmaterial och inte 

fungera som dekoration (2011, s.36). Melin skriver också om att stiliserade och 

relevanta bilder är att föredra i informativt syfte då detaljerna i bilden inte 

påverkar läsaren kognitivt, samt att relevanta bilder inte anstränger läsaren med 

att försöka förstå kopplingen mellan text och bild (2011, s.36-37).  

 

5.3.2 Om upphovsrätt 
Då jag själv saknar kunskapen och tekniken för att ta fram egna illustrationer eller 

bilder för min gestaltning, och att tiden för att planera och genomföra en 

beställning av illustrationer saknats – har jag i stället letat efter lämpliga bilder på 

nätet. Den bild jag hittat och beslutat mig för att använda har jag hämtat på 

hemsidan för National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 

National Institutes of Health – En amerikansk samlingssida för flera olika 

vårdnadsmyndigheter med ett stort arkiv av bilder som får användas av andra än 

upphovsmannen.   

 

5.4 Sammanfattning av gestaltningen 

Lindstedt (2002, s.73) konstaterar att det kan vara ett klokt drag att låta utbilda 

läsaren i början av texten, för att sedan ta texten åt det håll man nu önskar. 

Det har jag applicerat i mitt gestaltningsförslag. 

Hela texten börjar med ett konstaterande om det ökade antalet diabetiker världen 

över, för att sedan inleda med en retorisk fråga.  

Längre in i texten görs förstärkningar som leder fram till de logiska 

tillvägagångssätten för att uppfatta symtomen, och för att häva känningen. 

Liknelser görs med telefonens batteri, något som de flesta troligtvis kan känna 

igen. För att sedan avslutas med liknelsen om hur skärmen stängs av, och med 

skärmen menas då livet. En dramatisk avslutning som är tänkt att sätta ett mentalt 

avtryck hos läsaren, och förhoppningen är att den personen ska komma ihåg 

kopplingen lågt-batteri med lågt blodsocker. Avslutningsvis har jag också i 

enlighet med de direktiv som Pettersson (2012, s.90) anger för en god informativ 

layout har jag försökt se till att mina gestaltningsförslag håller god läslighet vad 

gäller teckengrad, teckensnitt och radlängd.  
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6. Diskussion 

I den här avslutande delen sammanfattas den genomförda studien, 

slutsatser dras och reflektioner ges över studiens relevans och förslag 

ges till vidare forskning.  

6.1 Metodkritik 
I den klassiska retoriken talar man ofta om de tre bevismedlen, pistis som jag 

också redogjort för tidigare. Jag uteslöt ethos och logos, något som jag för den här 

studien valde att inte fokusera på då jag ansåg att pathos skulle vara mer 

applicerbart mot min lösning, eller gestaltning. Trovärdigheten kan givetvis 

diskuteras, men jag har resonerat att en eventuell gestaltning ska ha ett landsting 

som avsändare, och att då trovärdigheten inte behöver stärkas. Förutsatt att 

landstingen inte har en historik av dåligt rykte vad information beträffar.  

Det finns också andra retoriska strategier och tillvägagångssätt att använda sig av 

men som uteslutits på grund av tidsbrist. Det är hur det går att applicera pathos 

som retoriskt verktyg i text som varit av intresset för den här studien. 

 

Valet av metod har tidigare motiverats och även i viss mån också kritiserats.  

Men resultatet av de såväl den inledande granskningen och de genomförda 

kvalitativa intervjuerna visar på att det informationsdesignproblem som beskrevs i 

början har bekräftats. Något som också var syftet med intervjuerna. Jag har i 

egenskap av diabetiker också upplevt många av de fördomar och okunskaper som 

intervjudeltagarna beskrev finns kring sjukdomen, något som också nämndes i 

inledningen. Detta gör att mängden data, eller intervjuer i det här fallet, skulle 

kunna räcka för att bevisa mitt påstående om att det i dag saknas grundläggande 

kunskaper om diabetes – både gällande känningar och andra psykosociala 

aspekter hos personer som inte är drabbade. Baserat på resultatet av de gjorda 

intervjuerna görs också tolkningen om att det är information om känningar och 

lågt blodsocker som är det diabetiker själva efterfrågar. En annan aspekt, då jag 

själv är diabetiker, är att jag under intervjuerna försökte hålla en neutral 

inställning kring sjukdomen. Något som stundtals var svårt men som i slutändan 

blev en styrka då jag kunde använda min erfarenhet och kunskap som diabetiker 

för att kunna få utvecklade svar på de frågor jag ställt. Trovärdigheten som 

diabetiker gjorde att deltagarna kände sig förstådda och kunde fokusera på 

sakinnehållet istället för att försöka förklara för mig om vad blodsocker är, eller 

hur insulinet fungerar.  

 

Hur väl mina gestaltningsförslag faktiskt fungerar i verkligheten har inte testats.  

Något som inom designteori anses vara en stor och viktig del i processen med att 

ta fram information. Många omständigheter har påverkat, och tyvärr blev tiden 
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den avgörande faktorn. De få tester och utvärderingar som gjorts har i stället skett 

utan något metodiskt förhållningssätt. Mina klasskamrater och bekanta har istället 

fått ge sina synpunkter och förslag på förändring i texten och dess form.  

 

6.1.1 Resultatdiskussion 
Det är värt att notera att det kan vara svårt att kontrollera äktheten i de berättelser 

som finns återgivna på exempelvis Diabetesportalen (2016) och Livet och 

diabetes (2016) då de är personliga anekdoter från enstaka personer och inte 

resultatet av vetenskapliga studier. Jag valde ändå att ta med dessa i min 

kunskapsinhämtning och vägt sannolikheten emot min egna erfarenheter som 

diabetiker. I övrigt anser jag mig vara nöjd över det resultat som studien visat. 

Även om det går att diskutera hur väl jag lyckats presentera insikter om det 

empiriska resultatet.  
 

6.1.2 Slutsatser 
Det gestaltningsförslag som tagits fram skulle kunna underlätta för diabetiker på 

arbetsplatser och offentliga miljöer, en slutsats som dras trots att detta inte har 

testats. Men att mer information om diabetes behövs är något studien och dess 

resultat bevisat. Slutsats dras också om att känsloargument och förnuftsargument 

och retorik kan främja information, inte bara om hypoglykemi utan skulle även 

kunna användas för att motverka okunskaperna om sjukdomen. Men problemet 

med okunskap är större än så, och det skulle krävas mer informationsinsatser och 

via olika medium för att nå ett informationsmål där människor med diabetes inte 

längre möts av fördomar och okunskap kring sjukdomen.  

 

6.2 Studiens bidrag och relevans 
I den relativt nytillsatta myndigheten för vård- och omsorganalys rapport för 2014 

konstaterades att informationen om självhjälp vid hemgång är ett tydligt 

bristområde i svensk hälso- och sjukvård (Myndigheten för Vårdanalys, 2014). 

Något som resultatet av denna studie bidragit till att förbättra, dels genom att 

konstatera att mer information behövs och dels genom de faktiska gestaltningar 

som gjorts. Men kanske är anledningen till den rådande bristen på 

anhöriginformation om just diabetes också något av en björntjänst i den meningen 

att man inte vill avskräcka, eller informera allmänheten om en sjukdom som 

innebär ett livslångt engagemang av egenvård, med risk för svåra komplikationer. 

Bristen på kunskap om diabetes kan vara en av många anledningar till att det 

finansiella stödet till forskningen uteblir. Klart är i alla fall att 

informationssituationen måste fortsätta att ses över och förbättras, och inte bara 

vid det landsting som varit i fokus för min granskning utan över hela landet.  
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6.2.1 Vidare forskning 
Förutom att testa hur ett gestaltningsförslag baserat på pathos faktiskt fungerar på 

arbetsplatser och i offentliga miljöer vore ett förslag till vidare forskning inom 

området anhöriginformation exempelvis att genomföra en komparativ analys av 

olika landstings informationsmaterial för att ytterligare hitta styrkor och 

svagheter. Även utifrån ett textdesignperspektiv vore det intressant att göra en 

djupdykning och se närmare på språkbruk, stilnivå och utformning av dessa.  

Då det varje år skänks flera miljoner till cancerforskningen, något som bidragit till 

att cancervården har förbättrats och att vissa människor också botas från 

sjukdomen.  I en perfekt värld vore det önskvärt att lika mycket pengar skänktes 

till diabetesforskningen – där antalet botade patienter istället är noll (Ludvigsson, 

2016). Ett förslag till vidare forskning för framtida studenter inom 

informationsdesign, beteendevetenskap eller samhällsvetenskapliga ämnen, vore 

därför att granska och jämföra information om dessa två vanliga sjukdomar och 

undersöka vad det är som gör att allmänheten väljer att stödja det ena före det 

andra.  
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Bilaga 1 – Samtycke 

 

Information till intervjuperson och samtycke 

Jag läser sista året på Informationsdesign-programmet med inriktning textdesign 

vid Mälardalens högskola. Jag gör just nu mitt examensarbete kring 

anhöriginformation för diabetiker. Ämnet kan komma att avgränsas under arbetets 

gång. Dokumentation kan även komma att tas upp med hjälp av fotografering och 

ljudupptagning om intervjupersonen ger samtycke till detta. Intervjupersonen får 

vara anonym om så önskas. Den insamlade informationen kommer att användas i 

min examensrapport. Rapporten kommer att publiceras på DiVA, en söktjänst och 

öppet arkiv för både forskningspublikationer och studentuppsatser. 

Din medverkan i intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun.  

 

Tack för din medverkan! 

Mattias Cronert 

Jag ger mitt godkännande att medverka i en intervju gällande anhöriginformation om diabetes för 
examensarbete inom Informationsdesign vid Mälardalens högskola, och inom ramen för kursen 
Examensarbete, VT2016. 

Ort, datum och namnunderskrift ____________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

 

 

Namnförtydligande
 ______________________________________________________________________________  
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Bilaga 2 – Intervjumanualer 

 

 

1. Nedan är de frågor som intervjuerna med diabetikerna baserades på. 

- Hur länge har du haft Diabetes? 

- Vad visste du om diabetes innan?  

-  Vad vill du att dina nära och din omgivning ska veta om diabetes? 

- Har diabetes förändrat dig på något sätt eller ditt sätt att leva? 

- Beskriv diabetes utifrån dina egna upplevelser 

- Beskriv hur du upplever en insulinkänning, symtom och reaktioner, 

psykiskt, fysiskt, liknelser.  

- Har du varit utåtriktad med din sjukdom, dvs informerat dina vänner, 

familj och arbetskollegor om diabetes? Om nej: varför Om: ja hur? 

- Hur bemöttes du av din omgivning efteråt? 

- Vilket slags stöd fick du ifrån vården? Informationsmaterial, tips och råd.  

 

2. Nedan är den intervjumanual med frågor som låg till grund för intervjun 

med diabetessköterskan från LTV. 

 

– Hur ser informationen till typ-1 patienter och deras anhöriga med diabetes 

ut ifrån LTV ut idag? - broschyrer, informationsblad, online-info, vilket 

material finns? 

 

– Hur ser informationen till skola, fritids eller arbetsplatser ut idag? Finns 

den, är den bra osv. Vad funkar vad funkar inte? 

-målgruppsanpassad information ex.  

 

- Eller, vet du med dig att - "det här skulle vi behöva", "den här 

informationen är riktigt dålig"? 

 

– Finns det, och i så fall vilka är de fördomar kring diabetes du möter i 

yrket, och som dina patienter beskriver? 

 

- Hur beskriver dina patienter sina känningar och upplevelserna av allvarliga 

känningar? Rädsla inför, öppenhet?  
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Bilaga 4 – Texten från gestaltningsförslaget.

År 2040 tror man att 600 miljoner 

människor drabbats av diabetes. Trots det 

vet få vad sjukdomen innebär. 

 

Vad vet du om lågt blodsocker?  

Ett tillstånd som kan innebära slutet för den som drabbas.  

Genom att känna igen symtomen för lågt blodsocker kan du 

göra skillnad. 

 

För oss personer med diabetes är högt och lågt blodsocker en del av livet.  

Det går upp och ner beroende på vad vi stoppar i oss och hur mycket medicin 

vi tar. Beroende på hur vi rör oss. Beroende på hur vi inte rör oss.   

 

Att ha lågt blodsocker är ungefär som att ha lågt med batteri på 

mobiltelefonen.  Det är inte säkert att alla funktioner fungerar som de ska.  

Och när procenten är på väg att ta slut kan det bli svårt för någon med 

diabetes att säga till eller be om hjälp. Hjälp med att ladda batteriet igen. Den 

funktionen och många fler stängs nämligen av i takt med att blodsockret 

faller.  

 

Blodsocker är hjärnans bränsle. Energin från det vi äter och dricker. 

Och för det mesta hålls sockret i balans och batterinivån stadig tack vare 

sprutor, tabletter och insulinpumpar. Men vissa dagar händer det att 

batteriet sinar. Och sakta men säkert varnar kroppen om att nivån är låg. 

Men ibland kan det gå fort. Då gäller det att snabbt ladda det igen innan 

skärmen släcks – för alltid.  

 

 


