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Abstrakt 
 

Denna studie redogör för hur man kan skapa ett informationsmaterial till 
blivande föräldrar. Materialet tar framförallt upp graviditets- och 
förlossningsperioden och publiceras i ett kompletterande material på 
webben. Sahlgrenska Universitetssjukhusets patientwiki, som avgränsas till 
graviditetsrelaterade ämnen, används som utgångspunkt i studien. Arbetet 
baseras på avsändarens och målgruppens behov och önskemål samt teorier 
och forskningsresultat kring formgivning, lättläst och narrativitet. I arbetet 
används metoderna analys, expertintervjuer, målgruppsintervjuer och 
fokusgrupp. 
 
 

 
Abstract 
 
This study discloses how to design an informative artefact for expecting 
parents. The main focus of the artefact concerns pregnancy and childbirth, 
and is published as a complementary material online. The report uses 
Sahlgrenska Universitetssjukhusets patient encyclopedia as a starting point 
and is limited to pregnancy related topics. The thesis is based on the 
sender's and recipients' needs and wishes, as well as theories and research 
on design, readability and narrativity. The following methods are used in the 
study: an analysis, expert interviews, target group interviews and a focus 
group. 
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1	Inledning	
	
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till denna studie såväl som syfte 
och problemformulering. Vidare redogörs även för målgrupp, 
avgränsning samt definition av ämnesspecifika begrepp. 
	

1.1 Bakgrund  
	
I Socialstyrelsens rapport Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 
framgår det att Västra Götalandsregionen registrerade sammanlagt 18 769 
förlossningar under år 2013 (Socialstyrelsen 1, 2013:37). Enligt  
Socialstyrelsens statistikdatabas över graviditeter, förlossningar och nyfödda 
var 8051 av dessa födslar registrerade till förstföderskor (Socialstyrelsen 2, 
2013). Förstagångsföräldrar, och blivande föräldrar i största allmänhet, 
presenteras med stora mängder informationsmaterial under graviditeten 
och många av dessa är redundanta och/eller innehåller motsägande 
information. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg hänvisas de 
blivande föräldrarna till en patientwiki på deras hemsida där information 
finns att tillgå.  
 
Designproblem som rör graviditets- och förlossningsinformation är något 
som jag själv har kommit i kontakt med genom diskussioner med 
närstående i min omgivning. Dessa samtal om informationsmaterialet har 
lett till ett intresse att titta närmare på Västra Götalandsregionens 
informationsutbud, vilket i sin tur ledde mig vidare till Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets patientwiki där uppenbara brister trädde fram. I mitt 
examensarbete ska jag bidra med ett alternativt material till patienswikin, 
där det kompletterande materialet syftar till att underlätta 
informationsintaget för nyblivna föräldrar. 
	

1.1.1	Samarbetspartner	
 
I mitt examensarbete kommer jag att samarbeta med Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg. På avdelning för obstetrik och 
gynekologi hänvisas de blivande föräldrarna till en patientwiki där de tillåts 
söka efter undersökningar, diagnoser och behandlingar, samt där de tillåts 
redigera information på egen hand.  
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I en intervju med Anna-Karin Ringqvist, verksamhetsutvecklare på 
Obstetriken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt genom intervju 
med Förlossningskoordinatorn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
framkommer det bland annat att målgruppen tar del av såväl skriftligt som 
webbpublicerat material. Utöver detta uppmuntras de blivande föräldrarna 
att fråga frågor under exempelvis inbokade kontroller hos 
mödravårdscentralen. 
 

1.1.2	Sahlgrenska	Universitetssjukhusets	patientwiki	
	
Sahlgrenskas patientwiki är uppdelad i en alfabetisk länklista där patienten 
själv väntas söka rätt på lämplig information (se Bilaga 1 Patientwiki). 
Utifrån mina kunskaper i informationsdesign finner jag bland annat brister i 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset sätt att namnge rubriker. Det finns ingen 
tydligt strategi kring begrepp och tilltal utan de applicerar olika sätt att 
uttrycka sig. Utöver detta är informationen inte alltid samlad på en och 
samma plats, vilket i kombination med den inkonsekvent sorterade 
länklistan genererar en svårnavigerad patientwiki där information kan vara 
svår att hitta. Ett exempel på detta är fliken Dags att föda, som enligt min 
mening hade dragit nytta av ett mer passande namn som exempelvis 
”Förlossning”. 
 
I patientwikin finns många relevanta ämnesområden som omnämns i 
länklistan men för att säkerställa att man funnit all väsentlig information 
behöver man gå igenom listan i sin helhet, från A till Ö. Några av dessa 
ämnesområden som jag har valt att fokusera på i mitt examensarbete är 
exempelvis Dags att föda?, Fosterrörelser och Förlossningsrädsla, men 
självfallet finns det många fler. Patientwikin är även utrustad med en 
sökfunktion men då all information inte är begriplighetsmässigt namngett är 
det svårt att navigera i systemet. 
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppmuntrar även sina patienter att 
redigera information i patientwikin och efterfrågar särskilt personliga 
upplevelser men det är även möjligt att redigera övrig information. All 
information som rör undersökningar, diagnoser och behandlingar 
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faktagranskas av personal som säkerställer att innehållet är medicinskt 
korrekt. 
 

1.2 Problemformulering  
	
Jag studerar hur man, utifrån Sahlgrenskas patientwiki, kan utforma ett 
kompletterande material som i ett passande medium, med hjälp av grafisk 
och textuell utformning, kan ge blivande föräldrar ett mer lättöverskådligt, 
relevant och begripligt läsalternativ. Detta i syfte att underlätta 
informationsåtkomsten och förståeligheten hos målgruppen. 
 

1.2.1	Frågeställningar		
 

• Vilket tilltal och vilken terminologi kan användas för att nå 
målgruppen? 

• Vilken information är relevant för målgruppen? 
• Vilket medium är lämpligt för materialet?	

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur man med hjälp av grafisk 
och textuell utformning kan skapa ett kompletterande material till 
Sahlgrenska Universitetssjukhusets patientwiki, som i nuläget är spretig och 
svårnavigerad. Målet med studien är att ta fram ett kompletteringsförslag 
som är mer lättförståeligt och sammanhängande för målgruppen. 
 

1.4 Avgränsning 
	

I och med att en graviditet sträcker sig över nio månader innefattar den 
mycket information och en lång process. På grund av detta har jag valt att 
avgränsa mig till graviditetens tre sista månader och kommer därför att 
fokusera på den sista trimestern som innefattar vecka 31 till 42.  
 
Utöver denna avgränsning har jag även valt att fokusera på Västra 
Götalandsregionen och förstagångsföderskor/förstagångsföräldrar. Genom 
att studera förstagångsföräldrar kan jag skapa ett målgruppsanpassat 
material i och med att det är dessa individer som främst söker denna typ av 
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information. Genom avgränsningarna kan jag skapa ett mer relevant och 
målgruppsanpassat perspektiv som leder mig genom projektet.  
 
Ytterligare avgränsas studien till blivande föräldrar vilka är individer med 
ett specifikt informationsbehov. De är i en situation där de söker eller 
förväntas läsa information om graviditeten och förlossningen. Detta innebär 
alltså att studien avgränsas till individer med ett specifikt läsmål och/eller 
behov av särskild information.  
 
Utöver detta har även kostnads- och tidsbegränsningar påverkat mitt val att 
inte kontakta ett tryckeri för att trycka artefakten. Artefakten finns istället i 
sin helhet som en PDF på Google Drive, hitta länken till artefakten under 7.2 
Elektroniska källor – ”Artefakt”. 
 
Ytterligare avgränsningar avser avsnitten Vanliga frågor och Utveckling 
vecka för vecka i informationsmaterialet. På grund av tidsbrist har jag 
enbart producerat material för vecka 31-42 och har utöver detta inte kunnat 
skriva en så stor mängd vanliga frågor som önskat. I detta avseende har jag 
begränsat mig enligt målgruppens och Sahlgrenska Universitetssjukhusets 
önskemål och råd.  
 

1.5 Målgrupp  
	
För att kunna utforma ett målgruppsanpassat informationsmaterial behövs 
en analys som sammanställer målgruppens karaktäristiska drag (Ambrose & 
Harris, 2010:42). För att stärka denna genomfördes en expertintervju med 
Anna-Karin Ringqvist, verksamhetsutvecklare på Obstetriken på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt Förlossningskoordinatorn på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Under dessa intervjuer framkom att 
målgruppen tar del av såväl skriftligt som webbpublicerat material. Utöver 
detta uppmuntras de blivande föräldrarna att fråga frågor under exempelvis 
inbokade kontroller hos mödravårdscentralen. Vissa uppgifter som används 
som underlag till målgruppsanalysen kommer även från Statistiska 
centralbyråns Statistikdatabas, där bland annat demografiska variabler som 
medelålder bland förstagångsföräldrar sökts fram (Statistiska Centralbyrån, 
2016). 
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Sahlgrenska Universitetssjukhusets patientwiki riktar sig till samtliga 
patienter och därav inte enbart till blivande föräldrar. Målet med tjänsten är 
att informera patienter gällande undersökningar, diagnoser och 
behandlingar, samt bidra med en kanal där patienterna på egen hand kan 
redigera information.  
 
Min målgrupp kommer enbart att inkludera blivande föräldrar då mitt 
examensarbete, och tillhörande informationsmaterial, vänder sig till denna 
grupp individer. För att tydliggöra målgruppen i detta arbete räknas 
formuleringen blivande föräldrar som förstagångsföräldrar och inkluderar 
såväl män som kvinnor i åldrarna 20-35 i Västragötalandsregionen. Enligt 
Statistiska Centralbyråns Statistikdatabas framgår det att medelåldern bland 
förstagångsföräldrar i Västragötalandsregionen år 2014 låg på 31,48 år 
bland männen, respektive 29,08 år bland kvinnorna (Statistiska 
Centralbyrån, 2016). Av denna anledning har jag valt att avgränsa 
målgruppen till åldrarna 20-35. Jag har valt detta breda åldersspann i min 
målgrupp då även yngre förstagångsföräldrar kan tänkas ha ett stort behov 
av ett kompletterande informationsmaterial på grund av växande oro och 
farhågor. 
 
Enligt Palm finns det framförallt tre viktiga aspekter vid en 
målgruppsanalys: (1) målgruppens medvetenhet kring problemet, (2) 
målgruppens kunskap om lösningen till problemet och (3) målgruppens 
intresse gentemot ämnet (Palm, 2006:42). I denna målgruppsanalys är 
framförallt steg tre av stort intresse för studien då majoriteten av 
målgruppen saknar kunskap inom ämnet men har ändock, på grund av sin 
situation, ett stort intresse för att motta användbar information.  
 

1.5.1	Normkritik	
	
Enligt Holme & Solvang är etiska problem en oönskad, men nästintill 
oundviklig, bieffekt av forskning där människa och samhälle är i fokus 
(Holme & Solvang, 1997:32). För att motarbeta problemet har jag valt att 
tillämpa ett normkritiskt och etniskt förhållningssätt under arbetets gång 
genom centrala begrepp som kärnfamilj, etnicitet, genus och normbildning. 
Det är av stor vikt att inkludera alla typer av etniciteter och familjeformer 
genom ett familjeneutralt tilltal där allt från enföräldersfamiljer till 
regnbågsfamiljer och heteronormativa familjer ska känna sig välkomna.  



	 11	

	

1.6 Definition av begrepp 
	

 

Obstetrik   Obstetrik innefattar läran om graviditet och förlossning 
och behandlar framförallt hälsan hos blivande föräldrar 
och fostret (Nationalencyklopedin 1). 

 
Neonatalvård Åsyftar vården under ett spädbarnets första 

levnadsmånad (Nationalencyklopedin 2). 
 
Trimester Avser en tremånadersperiod under graviditeten som 

kan delas in i första, andra och tredje trimestern 
(Nationalencyklopedin 3). 
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2	Teori	
	
I detta avsnitt redogörs för de teorier som skapar grunden för denna studie 
och behandlar därmed (1) formgivningsaspekter och (2) 
narrativitetsaspekter. 
 

2.1 Formgivningsaspekter 
	
När man utformar informationsmaterial såväl som tidningar, reklam och 
annan media pratas det ideligen om formgivning. Bergström beskriver 
formgivningsfasen som den fas då bild och text arrangeras för att genom 
attraktion och orientering skapa helhet, och dess väsentliga uppgift blir 
därmed att göra budskapet så begripligt och lockande som möjligt 
(Bergström, 2009:34). Med formgivning menar jag därmed utformningen av 
det informationsmaterial som jag vill förmedla och inkluderar med andra 
ord typografi, formen och färglära. 
 
För att skapa ett material med hög läsbarhet är väl planerad typografi 
viktigt. Enligt Hellmark är det ögat, hjärnan, vanan och kulturen som avgör 
huruvida en text är lättläst eller inte (Hellmark, 2004:23). Läsbarheten 
påverkas av en rad aspekter där typsnitt, teckengrad, radavstånd och 
radlängd är några exempel (Bergström, 2009:120ff). Vidare går Bergström 
in på synlig och osynlig typografi och definierar bland annat osynlig 
typografi enligt följande: ”Den osynlige typografins måtto är att i tysthet 
verka som innehållets tjänare”. Bergström menar att texten formges för att 
hjälpa läsaren, men dessa typografiska justeringar uppmärksammas inte av 
läsaren på grund av typografins diskreta natur. Denna typ av typografi gör 
sig bäst på bland annat informativa och pedagogiska material (Ibid., 
2009:123). För att uppfylla kravet på kongenialitet måste formgivaren förstå 
sambandet mellan innehåll, mottagare och avsändare, och därmed göra en 
avvägning mellan exempelvis osynlig och synlig typografi (Ibid., 2009:130). 
Gemena bokstäver är mer lättlästa än versaler (Hellmark, 2004:24). 
Radlängden bör inte överstiga 60 tecken och inte heller vara lägre än 35 
tecken (Bergström, 2009:134) då en alltför lång rad kan göra att ögat irrar 
bort sig (Hellmark, 2004:24). Sanserifer används med fördel på rubriker 
medan antikva gör sig bättre i brödtexter (Ibid., 2004:26f). Genom att 
använda typografisk förstärkning kan formgivaren förstärka eller framhäva 
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ord eller avsnitt, och detta kan bland annat uppnås med hjälp av rubriker 
(Bergström, 2009:138). 
 
Bergström definierar form enligt följande: ”Med begreppet form avses hur 
formgivaren disponerar och fördelar rubriker, fotografier, texter, 
illustrationer, ikoner, logotyper på en yta” och fortsätter även genom att 
förklara att innehållet innefattar vad dessa element fylls med. Formen är det 
som gör att läsaren hittar rätt i informationsmaterialet medan innehållet 
skapar förståelse (Ibid., 2009:216). Ett stående format fungerar i de flesta 
sammanhang och på grund av dess funktion är den utöver detta även 
läsvänlig och lätthanterlig (Ibid., 2009:224f). Standardformatet inom A-
serien passar mycket bra för exempelvis kataloger, broschyrer och 
produktblad då den tillåter en formgivning med flera spalter samt rikligt 
med utrymme för bilder (Ibid., 2009:226). Rubriker agerar likt en paus i 
läsandet och väcker läsarens uppmärksamhet (Ibid., 2009:239). 
Närhetsprincipen fastställer att objekt som placeras nära varandra upplevs 
höra ihop och skapar därmed en helhet. Ytterligare nämner Bergström den 
optiska mittpunkten och syftar på att en bild bör placeras något över den 
matematiska mittpunkten av en yta. Detta då bilden upplevs falla nedåt då 
den placeras mitt på ytan (Ibid., 2009:231). 
 
Bergström skriver att färgerna i ett material bör fylla en funktion och 
nämner bland annat följande som viktiga drivkrafter i kommunikation: 
attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och pedagogisera (Ibid., 
2009:256). Tre av dessa är av extra stor vikt i mitt informationsmaterial, 
nämligen informera, strukturera och pedagogisera, då de underlättar 
förståelsen och ledsagar läsaren genom materialet. Bergström omnämner 
sjukhus som ett tydligt exempel där färg har använts för att informera där 
rött exempelvis betyder att något är smutsigt medan grönt betyder sterilt. 
Ett material kan utöver detta även struktureras genom färgkodning. 
Slutligen kan man pedagogisera med hjälp av färg genom att använda färg 
för understryka, förtydliga och särskilja information. Ett tydligt exempel på 
detta, som även tas upp i boken, är föregående design på Arlas mjölkpaket, 
se bild 1, (Ibid., 2009:258) där linjernas tjockhet används för att visa hur 
stor fetthalt mjölken har samt genom färgkodning för att visa vilken mjölk 
som är vilken.  
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2.2 Narrativitetsaspekter 
	
När man skriver texter till informationsmaterial eller andra typer av media 
är det språkliga av stor vikt. Enligt språklagen, vilken baseras på 
språkpolitiska mål, ska myndigheter eftersträva att uttrycka sig 
lättbegripligt. I klarspråksparagraf 11§ från 2009 står följande: ”Språket i 
offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (Språkrådet, 
2014:11) och kan sammanfattas som att informationsmaterialet ska vara 
anpassat till den målgrupp som väntas läsa det.  

Bild	1	–	Arlas	mjölktetror	
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Enligt Språkrådet är det viktigt att inledningsvis fundera över vilka 
mottagarna är och därav analysera deras förkunskaper, språkliga 
kompetenser samt deras läsmål och informationsbehov. Detta inkluderar 
allt från språkligt bruk till innehållslig och kulturell mottagaranpassning 
(Ibid., 2014:12). Språkrådet omnämner även vikten av att använda en 
genomtänkt disposition. Informativa rubriker och en innehållsförteckning är 
tydliga exempel som visar hur texten är uppbyggd (Ibid., 2014:13). Vidare är 
det viktigt att utgå från mottagarens behov, förkunskaper och förväntningar 
vid val av innehåll. Texten bör försöka besvara målgruppens funderingar och 
frågor (Ibid., 2014:13). Språkrådet skriver även att texten bör ha en lämpligt 
stil och ton vilken påverkas av textens funktion. Ett exempel på är 
Kronofogdemyndigheten som exempelvis behöver en skarpare ton (Ibid., 
2014:13). Ytterligare uppmuntrar Språkrådet till texter som inkluderar alla 
inom målgruppen. Kön, ålder och etnicitet är i regel oväsentligt (Ibid., 
2014:13).  
 
Texterna bör vara skriva med lättlästa meningar som inte packas fulla med 
information. Det är bättre att ha många, korta meningar som täcker 
informationsbehovet (Ibid., 2014:15). Detsamma gäller val av ord som bör 
vara begripliga och enkla. Utöver detta är det bra att undvika ord som har 
flera betydelser (Ibid., 2014:17f). Det är viktigt att förklara facktermer och 
förkortningar ska allra helst skrivas ut i sin helhet (Ibid., 2014:21). Enligt 
Språkrådet är det viktigt att texten är överskådlig. Detta kan uppnås med 
hjälp av en genomtänkt grafisk form, informativa rubriker, 
punktuppställningar, faktarutor och en röd tråd (Ibid., 2014:25f).    
 

2.3 Lättlästaspekter 
	
I regeringens proposition Bästa språket omnämns bland annat att det 
svenska språket i offentliga sammanhang ska vara vårdat, begripligt och 
enkelt. Vidare berörs även att alla ska ha rätt till att kunna utveckla och 
tillägna sig svenska (Regeringen, 2005:2). För att erbjuda fler förmånen att 
förstå texter och budskap började man använda sig av lättlästa texter. 
Lättläst anses framförallt vara ett hjälpmedel för personer med någon typ av 
lässvårighet (Falk, 2003:9). SOU tydliggör begreppet lättläst på följande vis: 
”Någon enhetlig definition av lättläst svenska finns inte, men sådan text 
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kan sägas vara mera lättillgänglig och förklarande än annan text.” (SOU 
2006:8, s357). När man skriver en lättläst text är det viktigt att tänka på vem 
mottagaren är. Därefter bör man anpassa sitt språk efter dennes 
förutsättningar och begränsningar (Falk, 2003:10). 
 
För att kunna uppnå en lättläst text finns en del riktlinjer som man kan 
förhålla sig till. Skriv korta texter som enbart tar upp väsentlig information.  
Ta bort överflödiga och komplexa ord eller detaljer som enbart stör 
läsningen (Sundin, 2007:176). När man skriver en lättläst text är det bättre 
att använda så lätta och vardagliga ord som möjligt. Endast genom att byta 
krångliga ord mot vardagliga ord kan man påverka textens svårighetsgrad 
markant (Falk, 2003:10). Om man ändock måste använda ett ord av 
komplex natur är det väsentligt att detta ord förklaras (Sundin, 2007:176).  
Formulera en text enligt hur saker och ting faktiskt är. Undvik att använda 
negationer som bara skapar förvirring. Det är till exempel bättre att skriva 
något är gott än att något inte är gott (Falk, 2003:12). Texten blir enklare att 
förstå genom meningar med aktiva verb. Genom att undvika passiva verb 
blir det tydligare vem som genomför handlingen. Det är till exempelvis 
bättre att säga Sofia åt jordgubbstårtan än att säga Jordgubbstårtan åts 
upp av Sofia (Sundin, 2007:177). Undvik metaforer och bildspråk. Skriv 
istället texter med ett tydligt och konkret språk (Ibid., 2007:177). Skriv det 
du menar genom att använda konkreta ord. Skriv till exempel hellre buss än 
kollektivtrafik (Falk, 2003:11). Eftersom man inte kan utgå ifrån att läsaren 
förstår abstrakt skriftspråk är det bättre att vara rak och tydlig genom 
konkreta ordval (Sundin, 2007:178). Många läsare tycker att det är svårt att 
förstå ett siffervärde och har därför svårt att värdera siffrans betydelse. Är 
det mycket eller lite med 25 åhörare vid bostadsföreningens årsmöte? För 
att underlätta denna situation kan man förklara att rummet exempelvis var 
halvfullt (Falk, 2003:12). I en lättläst text måste man komma till saken på en 
gång. Börja med det viktigaste och fyll sedan på med övrig information 
(Ibid., 2003:9). 
 

2.3.1	Problematisering	av	lättläst	
 
Det finns ingen tydlig nivå för hur svåra lättlästa texter ska vara utan de kan 
variera i svårighetsgrad. Oftast sker bedömningen i jämförelse med den 
originaltext som den lättlästa texten ska komplettera (Forsberg, 2012:62). 
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Idag skrivs oftast endast en lättläst version som ska passa alla.  I och med att 
olika individer har olika utgångspunkter och förmågor skulle läsarna dra 
nytta av olika nivåer av lättläst (Sundin, 2007:222). 
	

2.4 Källkritik 
	
Bo Bergström, som omnämndes i ovanstående stycke 2.1 
Formgivningsaspekter, är utbildad inom konst- och litteraturvetenskap, 
marknadsföring, kommunikationsteori och grafisk design, och föreläser idag 
inom visuell kommunikation. Han har författat många böcker inom 
kommunikationsvetenskap och hans bok Effektiv visuell kommunikation 
står som grund för många av de riktlinjer som används i detta arbete. 
 
Christer Hellmark, som även han har omnämndes i ovanstående stycke 2.1 
Formgivningsaspekter, är en grafisk designer och bokformgivare som 
huvudsakligen fokuserar på typografi och har författat flera böcker inom 
ämnet. En utav dessa är boken Typografisk handbok och det är även denna 
bok som jag har använt mig av vid majoriteten av typografiska avväganden i 
detta arbete.  
 
Språkrådet är Sveriges officiella organisation för språkpolitik och språkvård. 
Enligt deras hemsida har de ”till uppgift att bedriva språkvård och på 
vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, 
dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.” 
(Språkrådet 2, 2016). Deras forskningsresultat resulterar bland annat i 
böcker och en utav dessa, som jag har använt mig av i denna avhandling, är 
boken Myndigheternas skrivregler.  
 
Genom åren har mycket kritik riktats mot LIX då metoden anses ge 
opålitliga resultat. Björn Melander, fil. dr i svenska språket vid Uppsala 
Universitet, är en av dem som har kritiserat systemet och menar att 
metoden inte kan ge en klar helhetsbild av texten. Dock kan systemet ge en 
indikation på en texts svårighetsgrad då generella språkliga drag allt som 
oftast överensstämmer. Melander fortsätter genom att förklara att LIX inte 
kan användas för att skapa mer läsbara texter utan endast för att avläsa hur 
en text är konstruerad (Strömquist, 2004:33). Även Olle Josephson, svensk 
professor i nordiska språk, anser att LIX inte kan användas som ett pålitligt 
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verktyg och påpekar att metoden inte kan beräkna en texts läsbarhet. Ett 
lågt LIX-värde visar enbart en texts formella karaktärsdrag och tar därmed 
inte hänsyn till textens innehåll eller underliggande betydelse (Wijk-
Andersson, 1991:27). 
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3	Metod		
	
I detta avsnitt presenteras arbetets metoder – analys, intervju och 
fokusgrupp – såväl som varför de är av stor vikt för resultatet. Metoderna 
har valts ut för att finna svaret på forskningsfrågan och dess tillhörande 
frågeställningar: (1) Vilket tilltal och vilken terminologi kan användas för 
att nå målgruppen?, (2) Vilken information är relevant för målgruppen? 
samt (3) I vilket medium lämpar sig materialet bäst? Vidare redogörs för 
etiska aspekter och metodkritik.  
	

3.1 Analys 
	
Med syftet att finna kunskap om vad det är som bidrar till att Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets patientwiki brister textuellt och formmässigt har jag 
valt att genomföra en läsbarhetsanalys. Detta i och med att det är av stor vikt 
att målgruppen finner materialet lättöverskådligt och begripligt. 
 

3.1.1	Läsbarhetsanalys	
	
Enligt Hellspong möter vi brukstexter dagligen genom en ström av olika 
texter och medier. Då de är såväl vanliga som vitala är det av stor betydelse 
att granska och analysera brukstexter för att på så sätt ta reda på huruvida 
texten är funktionell för målgruppen (Hellspong, 2001:13f). Då ofullständig 
förståelse av textinnehållet kan resultera i allvarliga konsekvenser har jag 
valt att utföra en textanalys för att ta reda på vad som komplicerar 
läsningen. 
 
Syftet bakom en läsbarhetsanalys är att bedöma en texts lättillgänglighet och 
analysen beskriver enligt Hellspong ”hur tillgänglig en text är för vissa 
läsare med vissa mål (dess läsbarhet), hur stora krav den ställer på 
motivationen och förkunskaper (dess lättlästhet) och hur lätt den är att 
avläsa för ögat (dess läslighet)” (Hellspong, 2001:86). Då 
läsbarhetsanalysen behandlar såväl läsbarhet som lättlästhet och läslighet 
lämpar den sig bra för denna studie. Min analys kommer att tillämpas på 
Sahlgrenska Universitetssjukhusets patientwiki. 
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Vidare förklarar Hellspong att en läsbarhetsanalys utgår ifrån fem steg:  
(1) Lässituationen, vilken visar hur läsaren använder texten,  
(2) Textens grafiska form, vilken påvisar huruvida texten har en läsvänlig 
formgivning,  
(3) Textens språk, vilken behandlar textens textuella målgruppsanpassning, 
(4) Textens innehåll, vilken analyserar hur stor förkunskap och 
ämnesbehärskning som krävs av läsaren, 
(5) Textens sociala funktion, vilken behandlar hur stor social kompentens 
som krävs av läsaren (Hellspong, 2001:87ff). 
 

3.2 Intervju 
	
Med syfte att samla in kunskap och informationen inom obstetrik och 
neonatalvård, såväl som information om målgruppen och dess preferenser 
gällande lässituation och medium har jag valt att genomföra två typer av 
kvalitativa intervjuer: två expertintervjuer och tre målgruppsintervjuer. 
Expertintervjuerna genomfördes ur ett avsändarperspektiv med 
målgruppsintervjun analyserade liknande frågeställningar men utgick från 
ett mottagarperspektiv.  
 
Kvalitativa metoder är motsatsen till kvantitativa metoder och utgår ifrån 
kvalitet snarare än kvantitet (Holme & Solvang 1997:78). Dalen skriver att 
kvalitativa metoder ”fokuserar på upplevelsedimensionen och inte bara på 
en beskrivning av de förhållanden under vilka personer lever.” (Dalen, 
2007:11). Kvalitativa intervjuer används med andra ord för att ta reda på 
intervjupersonens tankar och upplevelser kring ämnet. Det som eftersträvas 
är djupgående svar som baseras på egna erfarenheter. Med andra ord 
undviks frågor med enkla ja-och-nej-svar (Rubin, 2012:29). Intervjuformen 
erbjuder stor flexibilitet och påminner om ett vardagligt samtal där 
intervjupersonen får möjligheten att påverka resultatet då intervjun inte 
styrs av några ramar (Holme & Solvang 1997:99). I och med att denna 
kvalitativa metod är av en relativt fri form kan frågeordningen korrigeras 
fritt under intervjuns gång. Det är även vanligt att man väljer att lägga till 
eller ta bort frågor baserat på de svar som föregående frågor medfört (Rubin, 
2012:29). 
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3.2.1	Expertintervju	
	
Med syfte att få en inblick i målgruppens tankebanor rörande 
informationsmaterial, dess medium samt avsändarens förhållningssätt till 
målgruppen valde jag att genomföra två individuella kvalitativa 
expertintervjuer. Dessa intervjuer genomfördes med (1) Anna-Karin 
Ringqvist, verksamhetsutvecklare på Obstetriken på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och (2) Förlossningskoordinatorn på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Syftet bakom dessa intervjuer var att (1) via Anna-
Karin få information om relationen mellan avsändare och mottagare och (2) 
via förlossningskoordinatorn ta reda på vilka vanliga frågor som uppstår 
bland de blivande föräldrarna. En mer detaljerad beskrivning av resultatet 
finns att läsa under 4.2 Kvalitativa expertintervjuer. 
 
Vid utformandet av intervjufrågor har jag framförallt använt mig av Björn 
Hägers bok Intervjuteknik. I denna framgår bland annat att man ska 
undvika slutna frågor, dubbelfrågor och ledande frågor (Häger, 2007:57ff). 
Häger framhäver istället vikten av att använda sig av (1) enkla frågor, (2) 
konkreta frågor och (3) fokuserade frågor (Ibid., 2010:64f) och alla dessa 
steg har legat som grund vid utformandet av intervjufrågor inför 
intervjutillfällena. Samtliga frågor finns att tillgå i bilagorna, se Bilaga 2 
Intervjufrågor, och har utöver detta kompletterats med följdfrågor under 
intervjuns gång.  
 
Båda intervjuerna spelades in med hjälp av en app på datorn. Detta i syfte 
att säkerställa att samtliga svar återges i enlighet med respondentens 
ursprungliga intention. Detta kan inledningsvis vara något som, ur 
respondentens perspektiv, upplevs som onaturligt eller obehagligt och jag 
har av denna anledning försäkrat samtliga om att inspelningsmaterialet 
enbart används i transkriberingssyfte. Intervjun har med andra ord 
transkriberats men på grund av platsmässiga skäl bifogas detta inte i denna 
rapport utan ett sammanfattande utdrag av resultatet framställs istället 
under avsnitt 4.2 Kvalitativa expertintervjuer. Transkriberingar av samtliga 
intervjuer finns att tillgå hos skribenten av detta arbete.  
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3.2.2	Målgruppsintervju	
 
För att kunna få en inblick i målgruppens tankebanor gällande 
informationsmaterial till blivande föräldrar samt dess preferenser och/eller 
behov inför val av medium valde jag att genomföra tre individuella 
kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer genomfördes med tre nyblivna 
föräldrar som alla fått tillskott i familjen under de senaste fyra veckorna. 
Detta då de fortfarande har fasen innan förlossningen färskt i minnet men 
även då de har gått tillräckligt lång tid för att inte vara mitt i tumultet. Målet 
med intervjuerna var att ta reda på vanliga frågor, tankar och farhågor hos 
föräldrarna, samt föräldrarnas upplevelse utifrån det informationsmaterial 
som delas ut av exempelvis mödravårdscentralen, barnmorskor eller 
familjegrupper. En mer detaljerad beskrivning av resultatet finns att läsa 
under 4.3 Kvalitativa intervjuer med målgruppen. 
 
Samtliga som intervjuades har under de senaste tre månaderna fått tillskott i 
familjen. Två utav de som intervjuades var kvinnor och en utav de som 
intervjuades var en man och utöver detta innefattades samtliga inom 
målgruppens ålderskrav och de som intervjuades kan kategoriseras enligt 
följande: Kvinna 26 år, Kvinna 29 år, Man 27 år. 
 
Vid utformandet av intervjufrågor har jag framförallt använt mig av Björn 
Hägers bok Intervjuteknik. I denna framgår bland annat att man ska 
undvika slutna frågor, dubbelfrågor och ledande frågor (Häger, 2007:57ff). 
Häger framhäver istället vikten av att använda sig av (1) enkla frågor, (2) 
konkreta frågor och (3) fokuserade frågor (Ibid., 2010:64f) och alla dessa 
steg har legat som grund vid utformandet av intervjufrågor inför 
intervjutillfällena. Samtliga frågor finns att tillgå i bilagorna, se Bilaga 2 
Intervjufrågor, och har utöver detta kompletterats med följdfrågor under 
intervjuns gång.  
 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en app på telefonen. Detta i 
syfte att säkerställa att samtliga svar återges i enlighet med respondentens 
ursprungliga intention. Detta kan inledningsvis vara något som, ur 
respondentens perspektiv, upplevs som onaturligt eller obehagligt och jag 
har av denna anledning försäkrat samtliga om att inspelningsmaterialet 
enbart används i transkriberingssyfte. Intervjun har med andra ord 
transkriberats men på grund av platsmässiga skäl bifogas detta inte i denna 
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rapport utan ett sammanfattande utdrag av resultatet finns att tillgå under 
avsnitt 4.3 Kvalitativa intervjuer med målgruppen. Transkriberingar av 
samtliga intervjuer finns att tillgå hos skribenten av detta arbete.  
	

3.3 Fokusgrupp 
	
I syfte att ta reda på huruvida målgruppen finner det textuella och 
utformade materialet begripligt, samt för att kunna redigera och förbättra 
materialet utifrån målgruppens önskemål genomfördes en fokusgrupp. I och 
med att fokusgruppens syfte var att testa det nyproducerade materialet 
användes ett utkast av det material som även, efter eventuella ändringar, 
skulle användas i foldern. Även denna metod behandlade målgruppens 
behov och preferenser gällande val av medium. I fokusgruppen fanns fyra 
respondenter som alla innefattades inom målgruppens åldersspann och de 
som intervjuades kan kategoriseras enligt följande: Kvinna 20 år, Kvinna 23 
år, Man 27 år och Man 28 år.  
 
Enligt Rubin tar metoden form genom att en intervjuare ställer ett par 
frågor som sedan diskuteras bland deltagarna. Tanken är att frågan ska 
bollas fram och tillbaka mellan deltagarna och såväl medhåll som mothåll är 
att förväntas. Utöver att ställa frågorna agerar intervjuaren likt en 
observatör och styr intervjun i rätt riktning om så krävs (Rubin, 2012:30). 
Metoden förlitar sig på samspelet mellan deltagarna där målet är att skapa 
en konversation där de erbjuds möjligheten att utforska ämnet på djupet. 
Det är denna interaktion som ger fokusgruppen som metod dess unika 
insamlingsdata (Hatch, 2002:132). 
 
Enligt Dicks baseras en bra utprovning på fem grundstenar:  
(1) målet att förbättra produkten/resultatet,  
(2) representativa utprovare,  
(3) att utprovarna för genomföra riktiga uppgifter,  
(4) att utprovningsledarna observerar såväl som dokumenterar resultatet 
från utprovningen och,  
(5) att utprovningens data analyseras och genererar förändringsförslag 
(Dicks, 2002:26ff).  
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Med hjälp av denna fokusgrupp vill jag nå en uppfattning om målgruppens 
attityd och förståelse gentemot textmaterialet, dess medium samt 
utformningen. Detta för att kunna bearbeta och korrigera texterna och 
formen innehållsmässigt och stilistiskt. För att nå denna förståelse fick 
respondenterna ta del av ett urval av textmaterialet och sedan diskutera 
dessa texter i en fokusgrupp om fyra personer.  
 
I enlighet med övriga intervjuer spelades även denna in med hjälp av en app 
på telefonen. Detta i syfte att säkerställa att samtliga svar återges i enlighet 
med respondentens ursprungliga intention. Detta kan inledningsvis vara 
något som, ur respondentens perspektiv, upplevs som onaturligt eller 
obehagligt och jag har av denna anledning försäkrat samtliga om att 
inspelningsmaterialet enbart används i transkriberingssyfte. Intervjun har 
med andra ord transkriberats men på grund av platsmässiga skäl bifogas 
detta inte i denna rapport utan ett sammanfattande utdrag framställs istället 
under avsnitt 4.4 Fokusgrupp med målgruppen. Transkriberingar av 
samtliga intervjuer finns att tillgå hos skribenten av detta arbete. 
 

3.6 Metodkritik 
 
Enligt Holme & Solvang är metodernas huvudsakliga uppgift att besvara de 
frågor man önskar besvara i arbetet (Holme & Solvang, 1997, s. 75). Under 
denna flik, 3.6 Metodkritik, kommer jag att kritiskt granska mina metodval. 
 
Läsbarhetsanalysen var av stor vikt för studien då den gav en inblick i 
Sahlgrenska Universitetssjukhusets värld och det informationsmaterial som 
i dagens läge fördelas till de blivande föräldrarna. Syftet bakom denna 
läsbarhetsanalys var att bedöma texternas lättillgänglighet såväl som ge en 
inblick i förhållandet mellan avsändare och mottagare. Studien hade 
naturligtvis kunnat dra nytta av flera analyser, där Strukturell analys, 
Stilanalys och Funktionell analys är exempel på nyttiga tillskott, men på 
grund av tidsbrist har dessa utelämnats.  
 
De två expertintervjuerna genomfördes i syfte att finna förståelse för 
målgruppens tankebanor rörande informationsmaterial samt avsändarens 
förhållningssätt till målgruppen. Något att ställa sig kritiskt till är huruvida 
intervjuerna hade urartat sig annorlunda om de inte hade genomförts över 
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telefon. På grund av respondenternas brist på tid var detta dock det mest 
givande alternativet. 
 
De tre kvalitativa målgruppsintervjuerna genomfördes för att kunna få en 
inblick i målgruppens tankebanor gällande informationsmaterial till 
blivande föräldrar. Denna studie hade av naturliga skäl dragit nytta av fler 
intervjuer med målgruppen men då jag först och främst har haft svårt att 
hitta respondenter att intervju, samt då jag på grund av tidsmässiga skäl inte 
kunnat planera, genomföra och transkribera fler intervjuer, har jag 
begränsat mig till tre stycken. 
 
Slutligen valde jag även att genomföra en fokusgrupp i syfte att få en djupare 
respons på textmaterialet i ett designutkast. Något att ställa sig kritiskt till är 
huruvida fokusgruppen inkluderade tillräckligt många respondenter men 
denna intervjuform främjade dock en avslappnad dialog mellan mig och 
respondenterna såväl som respondenterna emellan. 
 
	

3.7 Etiskt förhållningssätt 
	
Enligt Holme & Solvang är etiska svårigheter en oönskad, men ofrånkomlig, 
följdverkan av forskning som utgår ifrån människa och samhälle i 
utgångsläge (Holme & Solvang, 1997:32). Det är viktigt att forskaren är 
tydlig med studiens mål och syfte, samt måste alltid vidhålla 
respondenternas anonymitet om så utlovats (Ibid., 1997:32). Ytterligare 
måste de deltagande tillåtas möjlighet att själva ta ställning till huruvida de 
vill medverka i studien och får omöjligen luras till att deltaga (Ibid., 
1997:32). Vid intervjuerna har jag försäkrat respondenterna om att 
ljudinspelningarna av deras svar enbart kommer att användas för 
transkribering. Detta i syfte att kunna skapa en sanningsenlig skildring av 
det dem berättade. Ytterligare har jag även försäkrat 
målgruppsrespondenterna att de inte kommer att exploateras med namn i 
rapporten utan har exemplifierat deras deltagande genom exempelvis 
följande utdrag: ”En utav föräldrarna förklarade att…”. Föräldrarnas och 
målgruppens betecknas som anonyma i studien. Detta i syfte att skydda 
deras integritet då deras namn inte är av vikt för denna rapport. 
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4	Resultat	
	
I detta avsnitt redogörs för resultatet av de utvalda metoderna – analys, 
intervju och fokusgrupp.	
	

4.1 Läsbarhetsanalys 

4.1.1	Lässituation		
	
Sahlgrenska Universitetssjukhusets patientwiki har som tidigare omnämnt 
en bred målgrupp som innefattar en stor grupp människor men det går att 
ringa in dem enligt följande: män och kvinnor som ska bli föräldrar. Dessa 
blivande föräldrar kan variera i åldrar men de flesta rör sig troligtvis inom 
spannet 20-35 år. Ytterligare har denna målgrupp diverse olika intressen, 
sociala bakgrunder och språkliga förutsättningar. Informationen på 
webbplatsen är av förklarliga skäl av intresse för målgruppen men all 
information är inte av intresse för samtliga läsare. Information om 
exempelvis kejsarsnitt, som enligt 1177 utförs vid var sjätte födsel (1177, 
Kejsarsnitt), är enbart intressant för en minoritet inom målgruppen.  
 
Som omnämnt tidigare har målgruppen olika språkliga förutsättningar, 
vilket även gör att målgruppen i sig blir ännu bredare. Det är ändamålsenligt 
att anta att målgruppens läsvanor skiljer sig åt då målgruppen inkluderar 
såväl låg- som högutbildade individer och webbsidan riktar sig utöver detta 
till ett brett åldersspann. Målgruppen är troligtvis 20-35 år men texterna bör 
även vara läsvänliga för yngre individer som må ha behov av informationen. 
 
Målgruppen besöker med stor sannolikhet webbsidan med ett specifikt 
läsmål/syfte vilket leder till ett högt läsvärde. I och med att läsarna har 
läsmål kan övrig information stämplas som irrelevant. En del kan 
exempelvis tänkas söka information om förlossningen medan andra är 
intresserade av vad man får äta under graviditeten. Utöver detta skiljer sig 
läsomständigheterna åt då en del läsare har gott om tid medan andra 
behöver snabba svar. Enligt expertintervjun med Anna-Karin Ringqvist, se 
4.2 Kvalitativa expertintervjuer, är många föräldrar otåliga. När de ringer 
mödravårdscentralen placeras de i en kö där en barnmorska ringer upp när 
de har tid. Detta kan dröja någon timme och de blivande föräldrarna ringer 
då istället till sjukhuset. I en sådan situation är det önskvärt att målgruppen  
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förstår innehållet samt att det är lättillgängligt, exempelvis via ett direkt 
mediumval likt internet. 

	

4.1.2	Textens	grafiska	form	
 
Läsningen påverkas varken negativt av tydliga stavfel eller oklara 
interpunktionen. Textens fontstorlek fungerar bra men influeras av läsarens 
bildskärm och hur in- eller utzoomad dess webbläsare är. Denna analys har 
gjort på en 13’’ skärm med Google Chrome som webbläsare. Texten följer en 
lagom bred radlängd som ingiver en bekväm lässituation och utöver detta är 
texterna indelade i stycken. Vissa stycken är kortare än andra vilket ibland 
leder till en klumpig läsning och vissa stycken innehar även en avsaknad av 
välbehövda punktlistor samt versaler, se bild 2. 
 

	
Bild	2	Textutdrag	ur	patientwikin	

 
Styckena är i regel lagom långa men det finns även ett par stycken som med 
fördel hade kunnat kortats ner. Sahlgrenska Universitetssjukhusets 
patientwiki har inga bilder utan förlitar sig helt och hållet på textbaserat 
material.	
 



	 28	

4.1.3	Textens	språk	
	
I regel använder Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett användarvänligt 
språk men i vissa stycken och under vissa flikar finns långa och svåra ord 
som kan uppfattas som skrämmande. Ett exempel på detta är 
havandeskapsförgiftning. Det finns även många ämnesspecifika termer och 
texterna skuggas över lag av ett sjukhusspråk; kejsarsnitt, urinkatetern, 
remitteras, latensfasen, partogram och så vidare. Vissa av dessa termer 
förklaras medan andra lämnas utan definition. Det finns även en del långa 
meningar. Utöver detta finns en avsaknad av pedagogiskt förklarande och 
kompletterande bildmaterial vid vissa textstycken. Nedan finns ett exempel 
på detta, se bild 3: 
 

	
Bild	3	Textutdrag	ur	patientwikin 

	
Majoriteten av texterna på Sahlgrenska Universitetssjukhusets patientwiki 
har ett LIX-värde på 40-48, vilket innebär att texterna är medelsvår, 
normal tidningstext. Det finns även några färre texter som kom upp i LIX-
värde 38 vilket klassas som lättläst, skönlitterärt, populärtidningar. I regel 
är de övergripande och introducerande texterna mer lättlästa än de texterna 
som behandlar fördjupande diagnoser. Med läsmålet i åtanke är det relevant 
att ha lättlästa texter som tillåter patienterna att ta till sig materialet.   
	

	
Bild	4	LIX-värdets	beräkning	och	tolkning	
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Allt som oftast är det svårt att hitta all information av relevant karaktär då 
graviditetsinformationen beblandas med övriga diagnoser på sjukhuset. Alla 
texter presenteras i likhet med individuella artiklar och kopplas inte 
samman. Utöver detta saknas länkar för vidare läsning. Förklaringar och 
fördjupningar finns ibland under andra rubriker men dessa är svåra att hitta 
och vägledande navigering finns ej.   

	

4.1.4	Textens	innehåll	
	
I och med att målgruppen är så pass bred med varierande åldrar, läsvanor 
och förkunskaper bör texterna inneha ett grundläggande upplägg. Allt som 
oftast arbetar Sahlgrenska Universitetets patientwiki utifrån ett sådant tänk 
men då det finns flera olika skribenter går det att hitta divergenser. Vissa 
ord borde förklaras och ibland bör texten ha ett mer grundläggande och mer 
personligt förhållningssätt. Innehållsmängden är i de flesta fall lagom lång 
och innefattar därmed mestadels tillräckligt med information. Vissa texter 
är för korta och hänvisar enbart till en avdelning eller en telefonlinje. Enligt 
intervjuer med nyblivna föräldrar saknas även information som blivande 
föräldrar anser läsvärd och det finns därmed ett behov av ytterligare 
information.  
 
Webbplatsens struktur är invecklad. All information finns inte samlad på 
samma ställe utan samspelar med övriga diagnoser på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, och kan exempelvis se ut enligt följande 
(graviditetsrelevant information är rosamarkerad): 
 

	
Bild	5	Exempel	ur	länklista 
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För att hitta all information som är relevant för blivande föräldrar krävs att 
läsaren går igenom hela listan från A-Ö vilket även, på grund av mänskliga 
och kognitiva faktorer, resulterar i att läsaren kommer missa relevant 
information. Utöver detta är vissa rubriker opedagogiskt namngivna och kan 
därav vara svåra att hitta. En av dessa är till exempel fliken Dags att föda. 
Detta kan resultera i förvirrad och/eller frustrerad läsning, samt att läsaren 
söker sig vidare till andra källor då just denna flik innehar information som 
läsaren vill kunna komma åt snabbt och utan problematik.  
 
Innehållet i sig är relevant för målgruppen. Viss information är inte relevant 
för samtliga men då det finns många olika symptom och diagnoser inom 
Obstetrik är detta förståeligt. Innehållet är dessutom konkret och innehar en 
låg abstraktionsnivå vilket är av stor relevans med tanke på ämnet. Texterna 
har i stora drag ett målgruppsanpassat material men det finns ändock 
förbättringspotential för att målgruppen ska kunna uppfylla sina läsmål. 
	

4.1.5	Textens	sociala	funktion	
	
Texterna visar inte på någon tydlig anvisning om hur läsarna bör använda 
sig av materialet. Genom en tydligare temaindelning eller disposition av 
materialet skulle målgruppen lättare kunna ta till sig den publicerade 
informationen. Målgruppen ska sammanfattningsvis kunna läsa om 
grundläggande information kring graviditeten och även en del diagnoser 
som kan tänkas dyka upp längs vägen. Ett fåtal exempel på detta är; 
allvarligt graviditetsillamående, fosterrörelser och utdragen förlossning. 
Syftet bakom informationsmaterialet är inte att de blivande föräldrarna ska 
läsa allt utan avsikten är snarare att de ska ha en trovärdig källa att vända 
sig till vid behov. 
	

4.1.6	Sammanfattning	
	
Sammanfattningsvis är texterna av stor relevans för målgruppen men kan 
med hjälp av en del förbättringar inom språk och form uppfylla 
målgruppens läsmål på ett mer effektivt sätt. Det som framgår tydligast är 
svårigheten att navigera, bristande namngivning av rubriker, punktlistor och 
versaler, avsaknaden av förklaringar på skrämmande och svåra begrepp 
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samt textens något höga svårighetsdrag (där LIX-värdet ibland var så högt 
som 48 på LIX-skalan). Texterna ska som omnämnt under avsnitt 1.5 
Målgrupp inkludera en bred grupp människor med varierande åldrar, 
språkkunskaper och förutsättningar vilket ställer krav på texterna vars mål 
är att uppfylla läsarnas läsmål. För att få ytterligare grund att stå på har jag 
även genomfört kvalitativa intervjuer med målgruppen. Resultatet från 
dessa går att läsa under avsnitt 4.3 Kvalitativa intervjuer med målgruppen. 
	

4.2 Kvalitativa expertintervjuer 
	
Varje intervju inleddes på samma sätt: genom en introduktion av syftet 
bakom intervjun. Häger skriver att ”intervjupersonen har rätt att få veta 
förutsättningarna för intervjun: var dem ska publiceras, i vilket 
sammanhang och varför den görs” (Häger, 2007:177). Därefter inleddes 
intervjun där respondenten tilläts besvara frågor i lugn och ro, och där de 
uppmuntrades fördjupa svaren med hjälp av följdfrågor. Båda dessa 
intervjuer genomfördes över telefon på grund av respondenternas tidsbrist. 
Det var olyckligtvis nästintill ogenomförbart att boka in en specifik tid för 
intervju då båda respondenterna arbetar på ett sjukhus. På grund av detta  
har de inte möjlighet att veta hur dagen kommer se ut i förväg. Med detta i 
åtanke bokade vi in en dag och sedan bad jag istället respondenterna att 
ringa mig när de hade en lucka i schemat.  
 
I expertintervjun med Anna-Karin Ringqvist framkom att Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset delar ut informationsmaterial såväl i tryck som på 
webben. Dock finns ingen tydlig struktur för hur materialet ska fördelas 
utan hon säger att ”det finns både möjlighet att skriva ut papper förstås men 
väldigt mycket ligger på webben”. I intervjun framgår att personalen fattar 
egna beslut utifrån individuella situationer. Materialet på webben ligger för 
övrigt inte samlat och är svårt att hitta. Ytterligare framkom att de blivande 
föräldrarna är otåliga. De behöver ha tillgång till omedelbar information där 
informationen snabbt kan sökas fram. Enligt Ringqvist använder många av 
patienterna, av denna anledning internet. 
 
I intervjun med Anna-Karin framgår även att många oroar sig över BB-
vistelsen då de är ovetandes om vad som förväntas av dem som blivande 
föräldrar och patienter, men även då de inte vet vad de kan förvänta sig av 
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personalen. Enligt Anna-Karin underlättas förlossningen om de blivande 
föräldrarna är lugna redan när de anländer vid BB och föreslår därför att de 
läser på om vad det innebär att vistas på BB. Ytterligare en sak som hon 
omnämner är föräldrarnas oro kring huruvida det är dags att komma in, att 
få komma in när man vill, att bli koordinerad till ”sitt eget” sjukhus samt 
huruvida partnern får stanna kvar efter förlossningen. Dessa bekymmer är 
något hon och hennes kollegor bemöter varje dag och är även områden som 
hon tror de blivande föräldrarna skulle dra nytta av för att lugna nerverna 
redan innan. Detta då stressade föräldrar även kan bidra till en svår 
förlossning. Anna-Karin fortsätter genom att förklara ”	att de känner att de 
är i trygga händer när de kommer”.  
 
Ytterligare rekommenderade Anna-Karin att jag skulle ringa till 
förlossningskoordinatorn för att få svår på vad som är typiska frågor bland 
de blivande föräldrarna. Koordinatorn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
är ett team som tar emot samtal med frågor från föräldrar och som även 
koordinerar dig till rätt sjukhus när det är dags. De tar dagligen emot 
mängder med samtal och svarar därmed på de blivande föräldrarnas frågor 
under slutet av graviditeten. Av denna anledning valde jag att ringa till dem 
och fick då prata med en utav sjukhusets koordinatorer som sa att de 
blivande föräldrarna framförallt oroar sig för fosterrörelser. En annan fråga 
som ständigt är på tapeten är huruvida det är dags att åka in till sjukhuset. 
Majoriteten av samtalen berör något av dessa ämnesområden men de får 
även in frågor om matrestriktioner och smärtlindringsalternativ. Då dessa, 
enligt koordinatorerna, är ständiga frågor hos föräldrarna kommer dessa 
även att finnas med i den slutgiltiga gestaltningen.  
	

4.3 Kvalitativa intervjuer med målgruppen 
	
Varje intervju inleddes på samma sätt: genom en introduktion av syftet 
bakom intervjun. Häger skriver att ”intervjupersonen har rätt att få veta 
förutsättningarna för intervjun: var dem ska publiceras, i vilket 
sammanhang och varför den görs” (Häger, 2007:177). Därefter inleddes 
intervjun där respondenten tilläts besvara frågor i lugn och ro, och där de 
uppmuntrades fördjupa svaren med hjälp av följdfrågor. För att skapa en 
känsla av säkerhet genomfördes intervjuerna i trygga miljöer: två utav 
intervjuerna genomfördes i respondenternas hem och en på ett café.  
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I intervjuerna med respondenterna framkom att informationsmaterialet inte 
är komplett. Samtliga har på egen hand googlat, använt appar, läst böcker 
eller ringt och frågat mödravårdscentralen för att få kompletterande 
information. Respondenterna var oense huruvida informationsmaterialet 
delades ut muntligen eller skriftligen men samtliga var överens om att den 
information de tagit del av inte var tillräckligt täckande utan kompletterades 
med hjälp av egna sökresultat via framförallt Google och appar men även 
med hjälp av diverse böcker.  
 
En av tre hade hört talas om Sahlgrenskas Universitetssjukhusets 
patientwiki. Övriga har, i brist på information om patientwikins existens, 
förlitat sig på Google och förklarar att de har spenderat större delen av tiden 
på sidor som www.1177.se. Utöver detta framkommer respondenternas 
skepticism gentemot internet som sanningskälla och vidare nämner samtliga 
Familjeliv.se som ett tydligt exempel på en osäker källa då denna allt som 
oftast bidrar med stress genom skräckexempel. Vidare uttrycker samtliga att 
det finns ett behov av ett tillförlitligt informationsflöde.	En utav	
respondenterna uttrycker en önskan om en länk-, telefon- och applista där 
en pålitligt avsändare hänvisar till källkritiskt granskat 
informationsmaterial. Ett tydligt exempel som hen tar upp är exempelvis 
Livsmedelsverket som en referenspunkt för vad man får äta under 
graviditeten. Samtliga respondenter uttrycker ett behov av ett omedelbart 
informationsmaterial. Även om de inte uttryckligen nämner ett digitalt 
material uppfattas detta som den standard de eftersträvar då de exempelvis 
uttrycker att de vill ha länkar ”som går att kopiera och klistra in”. 
 
I de kvalitativa respondentintervjuerna framkom även flertalet vanliga 
frågor, tankar och farhågor som blivande föräldrar upplever. Ett utav dessa 
är fosterrörelse. Samtliga respondenter nämnde just detta och efter att ha 
analyserat intervjumaterialet upplevs detta som ett konstant orosmoment 
som med hjälp av en pålitlig och deskriptiv informationsskildring hade 
kunnat undvikas. En utav respondenterna uttrycker stress över situationen 
då hen till en början fick information om att fostret skulle vara i konstant 
rörelse för att sedan få svar via telefon av en barnmorska som säger att 
barnet inte kan röra sig lika mycket varje dag. Hen konstaterar här att det 
finns ett behov av konsekvent information som kan användas som ett stöd. 
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Utöver detta bekräftar även en utav respondenterna Anna-Karin Ringqvists 
uttalande i expertintervjun genom att berätta om den stress och oro som den 
framtida förlossningen frambringar. Hen hade gärna läst information om 
detta för att underlätta vistelsen på BB och fortsätter genom att förklara att 
även de inplanerade besöken och kontrollerna skänker en viss trygghet. 
Ytterligare vanliga frågor, tankar och farhågor som blivande föräldrar 
upplever, och som någon eller flera utav de tillfrågade har omnämnt är 
följande: Kejsarsnitt, vad tar man med sig till BB, avlagringar/slamblod, vad 
får man äta, vad händer vecka för vecka, viktuppgång och klåda. Samtliga 
informationspunkter kommer på ett eller annat sätt att inkluderas i 
informationsmaterialet.  
 
	
4.4 Fokusgrupp med målgruppen 
	
Intervjun inleddes genom en introduktion av examensarbetet och förklarade 
även syftet bakom fokusgruppen. Häger skriver att ”intervjupersonen har 
rätt att få veta förutsättningarna för intervjun: var dem ska publiceras, i 
vilket sammanhang och varför den görs” (Häger, 2007:177). Därefter 
inleddes intervjun där respondenten till en början fick läsa igenom allt 
material i lugn och ro. Alla respondenter fick tillgång till ett eget textmaterial 
på utskrivet papper. De fick även pennor och ombads läsa, skissa och stryka 
fritt. Jag förklarade utöver detta att deras språkliga nivå inte var relevant för 
undersökningen och förtydligade detta genom att förklara att målet bakom 
undersökningen var att ta reda på om materialet är förståeligt. De fick sedan 
läsa materialet i lugn och ro innan de slutligen fick svara på frågor i grupp. 
Respondenterna uppmuntrades till diskussioner och gruppkonversationer 
genom bland annat följdfrågor.  
 
I fokusgruppen framkom, efter analys av det nyproducerade materialet, att 
respondenterna inte finner informationshanteringen på en wiki som ett 
trovärdigt och källsäkert alternativ. På grund av detta har jag anledning att 
tro att Sahlgrenska Universitetssjukhusets patientwiki behöver antingen (1) 
använda sig av ett annat medieval eller (2) komplettera materialet med hjälp 
av informationsmaterial i en annan kanal. I enlighet med övriga intervjuer 
är det tydligt att ett omedelbart mediumval är av stor relevans för 
målgruppen. 
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Respondenterna kommenterade även på några språkliga detaljer i foldern 
som var i behov av korrigeringar. Bland annat framkom att BMM 
(barnmorskemottagningen) måste förklaras tidigare i foldern istället för att 
nämnas med sin förkortning. Ytterligare noterade respondenterna en del 
ordval och stavningar; framförallt som inte bör särskrivas, dra in andan 
som upplevs som talspråkligt och varierande kost som bör bytas ut mot 
varierad kost. 
 
I fokusgruppen framkom även en del kommentarer på innehålls- och 
formgivningsmässiga grunder. Exempel på detta följer i nedanstående 
punktlista: 

• I folderns avsnitt Utveckling vecka för vecka är det av stor vikt att de 
tre olika symbolerna förklaras, se bild 9. Respondenterna ansåg att 
detta var väsentligt för att skapa större förståelse för materialet. 
Ytterligare bekräftades symbolernas värde då de kategoriserar och 
underlättar förståelsen för materialet. Vidare nämner en utav 
respondenterna att symbolerna kan tänkas vara ett värdefullt 
komplement för läsare med lässvårigheter. 

• Respondenterna är överens om att materialet måste klargöra vilka 
fisktyper som är ätbara respektive inte ätbara under graviditeten. I 
det utkastet som respondenterna presenterades står det enbart att det 
är bra att äta fisk 2-3 gånger i veckan. Detta har sedan dess 
uppdaterats. 

• En av respondenterna i fokusgruppen anser att fliken Vanliga frågor 
bör placeras senare i materialet. Respondenterna kommer fram till 
att den med fördel placeras mellan Informationsträffar inför 
förlossningen och Tips på andra källor. Detta då man helst vill läsa 
vanliga frågor efter att man tagit sig av det övriga materialet.  

• I fokusgruppen framkommer även att respondenterna vill att 
materialet inte avstavas. Detta då avstavningar resulterar i att läsaren 
hakar upp sig i texten. Ett tydligt exempel som exemplifierades under 
fokusgruppen är mödravårdscentral som i foldern avstavas likt 
mödravårds-centralen. I detta fall har jag valt att med hjälp av 
typografi ta bort de flesta avstavningarna i foldern men ett fåtal finns 
fortfarande kvar i materialet.  
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Respondenterna finner det nyproducerade materialet lättläst och säger även 
att det är lätt att ta till sig informationen på grund av dess struktur och 
välutformade styckesindelningar. I fokusgruppen framkom upprepade 
gånger att materialet är lättläst vilket även bekräftar att det språkliga tilltalet 
och formuleringarna följer en målgruppsanpassad standard. Samtliga 
respondenter nämnde någon gång under intervjun att materialet exempelvis 
innehåller lagom stora ord och lagom långa meningar och säger även att 
materialet är rakt på sak och att det hanterar mängden information på ett 
lämpligt sätt.  
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5	Artefakt	
	
I detta avsnitt redogörs för  det akademiska resultatet samt förklaringar 
till diverse designval. Dessa ackompanjeras av förtydligande bilder från 
arbetsprocessen. Materialet går att se i sin helhet i en PDF på Google 
Drive, hitta länken till artefakten under 7.2 Elektroniska källor – 
”Artefakt”. 
	

5.1 Artefakt 
 
Artefakten består av en folder som presenterar graviditets- och 
förlossningsinformation till blivande föräldrar i Västra Götalandsregionen. 
Materialet kan anpassas för att passa till andra regioner men har i denna 
studie bearbetats i enlighet med analyser av Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets informationsmaterial samt patienters och kunniga 
verksamhetsutvecklares åsikter. Fakta har hämtats från: 
 

• Boken Vänta barn (Björklund et.al., 2015) som författats av 
sakkunniga inom området. Bland författarna finns bland annat 
överläkare och barnmorskor som bidrar med kunskap inom ämnet. 

• Boken Gravid vecka för vecka (Dencker, 2004) som författats av 
barnmorskan och journalisten Gitte Dencker. 

• Sahlgrenska Universitetssjukhusets patientwiki som hanteras av 
sakkunniga på sjukhuset och som uppdateras kontinuerligt av bland 
annat verksamhetsutvecklare och barnmorskor.  

 
All information som hämtats från dessa källor har bearbetats för att passa 
målgruppen. Ytterligare har texten omarbetats i syfte att differentieras från 
originaltexterna men där fakta återges korrekt. Nedan följer en redogörelse 
för artefakten i sällskap med motiveringar bakom designvalen. 
 
Artefakten tar som sagt form i en folder. Såväl i expertintervjuerna som 
målgruppintervjuerna framkommer ett önskemål om snabb och 
lättillgänglig information. Anna-Karin Ringqvist, verksamhetsutvecklare på 
Obstetriken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, nämner bland annat att 
målgruppen är otålig och säger även att de blivande föräldrarna lägger allt 
mer tid på att hitta information på internet. Även målgruppsintervjuerna 
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visar på ett överensstämmande resultat där det framgår att de blivande 
föräldrarna i huvudsak förlitar sig på Internetkällor vid sin 
informationssökning. En utav de intervjuade uttryckte en önskan om en 
folder och sa även att hen använde internet som sin huvudsakliga källa. 
 

5.2 Mediumval 
 
Vid utförandet av målgruppsintervjuerna, expertintervjuerna och 
fokusgruppen blev det tydligt att målgruppen är i behov av ett omedelbart 
informationsmaterial. Lättillgängligheten är väsentlig då målgruppen är 
otålig och söker mycket information via nätet. Då målgruppen inte har all 
grundläggande kompetens är det dock svårt att avgöra huruvida 
informationen är korrekt eller inte. I fokusgruppen framkom även att 
respondenterna inte finner en wiki trovärdig. Av denna anledning ska 
materialet publiceras som en PDF på webben i anslutning till patientwikin 
och erbjuder därmed ett parallellt läsalternativ. Denna PDF kommer sedan 
ackompanjeras med en liten lapp med en QR-kod som leder till materialet. 
För att säkerställa att samtliga kan ta del av materialet kommer även 
webbadressen finnas skriven på lappen. Denna lapp delas ut under 
inskrivningsbesöket hos barnmorskan. 
	

5.3 Text, tilltal och innehåll 
	
I artefakten finns korta textstycken med korta meningar. Enligt Språkrådet 
vinner man på att använda många, korta meningar som täcker informations-
behovet och de förespråkar med andra ord lättlästa meningar som inte 
packas fulla med information (Språkrådet, 2014:15). I fokusgruppen framgår 
att materialet är lättläst, strukturerat och välformulerat. I och med att 
målgruppen är så pass bred och innefattar individer i varierande åldrar och 
med olika språkkunskaper är texten utformad med ett lätt språk och tilltal. 
Detta för att effektivisera läsningen hos majoriteten läsare.  
 
I foldern finns ett normkritiskt synsätt som fäster uppmärksamheten på ett 
normkritiskt och etniskt förhållningssätt. Genom detta förhållningssätt har 
jag till exempel valt att inte utgå ifrån ett kärnfamiljperspektiv utan har 
istället försökt inkludera alla typer av individer och parbindningar, som 
exempelvis enföräldersfamiljer, regnbågsfamiljer och heteronormativa 
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familjer. Detta har varit något av en utmaning då ett personligt tilltal endast 
talar till du:et, vilket i många fall exkluderar partnern och enbart fokuserar 
på mamman. För att förbigå detta har jag istället försökt använda mig av 
begrepp och formuleringar som inkluderar samtliga, oavsett om graviditeten 
berör en eller flera parter. 
 
Med hjälp av såväl expertintervjuer som individuella målgruppsintervjuer 
kunde jag skapa mig en uppfattning kring målgruppens informationsbehov. 
Detta resulterade bland annat i information om utvecklingen vecka för 
vecka, tips på ytterligare källor och svar på en del vanliga frågor. Utifrån 
expertintervjun inkluderas även en del om förlossningen och tiden på BB då 
en trygg och lugn mamma leder till en säkrare förlossning.  
	

5.4 Typografi 
	
Vid val av typsnitt har jag följt Västra Götalandsregionens grafiska profil där 
de begränsar sig till två typsnitt: Frutiger och Garamond. Frutiger används i 
enlighet med den visuella profilen till rubriker såväl som mellanrubriker 
medan Garamond används i brödtexten (Västra Götalandsregionen, 2016). 
Detta överensstämmer med Hellmarks riktlinjer som benämner att 
sanserifer med fördel används vid rubriker medan antikva gör sig bättre i 
brödtexter (Hellmark, 2004:26f). 
 
För att underlätta läsningen har 
jag utöver detta använt mellan-
rubriker för att ge texten en mer 
lättöverskådlig struktur. Hellmark 
skriver om detta och säger då att 
mellanrubriker lyfter fram 
innehållets logiska struktur 
(Hellmark, 2004:103f). Detta går 
tydligt att se i foldern genom dess 
blå underrubriker med fonten 
Frutiger, se bild 6. 
	

Bild	6	underrubriker.	
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Ytterligare har texten konkretiserats genom att särskilja specifika begrepp i 
två utav folderns avsnitt; Vad får jag äta? samt Vad finns det för 
smärtlindring?. Genom fetmarkering och blå färg på utvalda ord i texten vill 
jag leda läsaren genom texten och därmed underlätta 
informationssökningen. Ett exempel på detta presenteras nedan, bild 7. För 
att underlätta läsningen ytterligare har jag även förbättrat Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets listor genom att använda mig av en punktlista där 
varje mening börjar med versala bokstäver. I ursprungsmaterialet 
presenterades listor utan punkter och med gemena bokstäver vilket 
resulterade i en svårläst text. 
 

	
Bild	7	punktlista. 

 

5.5 Färger 
	
Även i detta avseende följer artefakten den grafiska profilen (Västra 
Götalandsregionen, 2016). Detta i syfte att skapa en igenkännlighet mellan 
avsändare och mottagare. Genom denna användning av färg som 
igenkänningsfaktor hoppas jag kunna bygga på den tillförlitlighet och 
trygghet som patienterna känner för avsändaren. Västra Götalandsregionen 
har tretton huvudsakliga färger inom sina grafiska profil men är i allmänhet 
känd inom regionen för sin blåa nyans. Av denna anledning har jag valt att 
förhålla mig till denna nyans. Färgen används rikligt inom foldern för att 
leda läsaren och hierarkisera innehållet. Detta bland annat genom 
blåmarkerade begrepp som går att se i bild 7. 
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5.6 Form 
	
I syfte att öka igenkänningsfaktorn ytterligare har jag använt mig av Västra 
Götalandsregionens dekorer, se bild 8. Dessa används till framsidan samt 
nedre kanter på folderns alla sidor. Dessa dekorer får enbart användas i fem 
utav Sahlgrenska Universitetssjukhusets tretton färger; nämligen blå, gul, 
grön, röd och grå (Västra Götalandsregionen, 2016). 
 

	
Bild	8 

 
I folderns avsnitt Utveckling vecka för vecka används tre symboler; ▲●■.	
Dessa används i syfte att särskilja de tre kategorierna samt för att skapa 
kongenialitet mellan de olika veckorna. Inledningsvis användes tre 
variationer av pilar men vid fokusgruppen upplevdes dessa som förvirrande. 
En utav respondenterna frågade vad pilarna pekade på, se bild 9. Av denna 
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anledning valde jag istället att använda mig av tre vardagliga symboler som 
de flesta lär sig känna igen redan som små, nämligen en triangel, en cirkel 
och en fyrkant. 
 

	

Bild	9	Utkast	1	och	2,		symboler	

	

5.7 Artefaktens delar 
	
Foldern är uppdelad i åtta delar, vilka alla presenteras nedan. Hela 
artefakten går att hitta som en PDF på Google Drive, hitta länken till 
artefakten under 7.2 Elektroniska källor – ”Artefakt”. Under den inledande 
rubriken, Välkommen, får läsaren en inledande välkomsttext som förklarar 
syftet bakom foldern och som även förklarar folderns upplägg genom ett 
index. Under nästa rubrik, Besök hos BMM och MVC, får läsaren en 
överblick över kommande besök hos Barnmorskemottagningen (BMM) och 
Mödravårdscentralen (MVC). Dessa besök presenteras veckovis i två 
punktlistor; en för graviditetstiden och en för tiden efter förlossningen. 
Vidare presenteras avsnittet Utveckling vecka för vecka vilken redogör för 
fostrets och mammans utveckling i ett veckoformat och tar även upp 
aktuella undersökningar. Under nästa rubrik, Förlossningsinformation, 
presenteras information om förlossningen och tiden på BB. Vidare 
presenteras avsnittet Informationsträffar inför förlossningen som visar 
vilka datum sjukhuset arrangerar informationsträffar för blivande föräldrar. 
Efter detta presenteras avsnittet Vanliga frågor som besvarar frågor som 
ofta dyker upp under graviditeten. Slutligen finns avsnittet Tips på andra 
källor och Kontakt vilka introducerar läsaren till vidare 
informationssökning eller kontakt med vården.   
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6	Diskussion	och	slutsats	
	
I detta avslutande avsnitt redovisas en slutsats som även återkopplar 
studiens resultat till den inledande problemformuleringen och dess 
underfrågor. Ytterligare sätts resultatet och den slutgiltiga gestaltningen i 
ett större sammanhang. 
	

6.1 Diskussion 
	
Målgruppen bidrar med en ökad förståelse och kunskap kring såväl behov 
som önskemål. I och med att många designbeslut har tagit i samråd med 
målgruppen, såväl språkligt som formmässigt, hade en utökad kontakt 
kunnat bidra med ett ännu bättre material. På grund av tidsbegränsningar 
var detta inte möjligt i samband med denna studie men i ett önskescenario 
hade målgruppen var delaktig flertalet gånger under arbetets gång. I syfte att 
skapa ett så effektivt och målgruppsanpassat material som möjligt hade det 
varit fördelaktigt med en involverad målgrupp som på så vis hade kunnat 
bidra med vettig kunskap under projektets alla moment och därmed inte 
enbart genom målgruppsintervjuer i studien mellanfas och en fokusgrupp 
under studiens sista fas. Trots detta anser jag att såväl målgruppsintervjuer 
som fokusgrupp har bidragit med meningsfulla insikter i denna studie. 
Ytterligare har de även utrett diverse frågetecken och gett underlag till 
designbeslut. Målgruppen har framförallt varit viktig under utformandet av 
innehållet då målgruppsintervjuerna kunde skapa konturerna till valet av 
folderns innehåll och dess struktur. Vid en större studie hade jag valt att 
lägga ner mer tid på målgruppen, dess behov och önskemål.  
 
Gestaltningsresultatet hade kunnat lämpat sig annorlunda vid ett samarbete 
med en illustratör. I och med att bild och text i samverkan effektiviserar 
informationen (Sundin, 2007:153) hade detta varit önskvärt. I foldern ligger 
ansvaret för förmedlingen av information framförallt på det textuella 
materialet. Kompletterande illustrationer hade dock kunnat bidra med 
ytterligare lättlästhet och större förståelse för graviditeten som i regel är en 
tämligen abstrakt process.  
 
Gestaltningsförslaget som är en produkt av resultat från denna studie, är 
mer målgruppsanpassad än ursprungsmaterialet. Detta i och med att 
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materialet är anpassat enligt språkligt bruk och kanalval för att uppfylla 
målgruppens kommentarer som uppkom under såväl målgruppsintervjuer 
som fokusgrupp. Utöver detta har även personalen på Sahlgrenskas 
Universitetssjuk bidragit med djupare kunskap om området och givet 
värdefulla råd om vilken information som, enligt dem, är viktig. All denna 
information resulterade i en fördjupad förståelse kring målgruppens behov 
vilket i sin tur resulterade i ett material som genom sitt innehåll och struktur 
ger ett mer lättläst materialet som kan tänkas uppfylla målgruppens läsmål. 
	

6.2 Slutsats 
	
I syfte att ge en överblick över arbetets huvudsakliga ursprungssyfte ges 
nedan en återblick över såväl problemformulering som tillhörande 
frågeställningar. 
 
Jag studerar hur man, utifrån Sahlgrenskas patientwiki, kan utforma ett 
kompletterande material som i ett passande medium, med hjälp av grafisk 
och textuell utformning, kan ge blivande föräldrar ett mer lättöverskådligt, 
relevant och begripligt läsalternativ. Detta i syfte att underlätta 
informationsåtkomsten och förståeligheten hos målgruppen. 
 

	
1. Vilket tilltal och vilken terminologi kan användas för att nå 

målgruppen? 
 

Genom en läsbarhetsanalys, samt i samråd med litteratur, framkom att ett 
enkelt språk med korta meningar var att föredra. Utöver detta bör begrepp 
förklaras och texterna bör i regel hålla ett vårdat, enkelt och begripligt språk. 
Enligt Språkrådet är det viktigt att inledningsvis fundera över vilka 
mottagarna är och därav analysera deras förkunskaper, språkliga 
kompetenser samt deras läsmål och behov av informationen (Språkrådet, 
2014:12). Utöver detta är en genomtänkt disposition, informativa rubriker 
och tydlig innehållsförteckning saker som kan användas för att nå 
målgruppen och uppfylla deras läsmål. Samtliga ovanstående har även 
bekräftats genom en fokusgrupp som kortfattat upplever texten i den 
nyskapade foldern som lättläst och välstrukturerad.  
 

2. Vilken information är relevant för målgruppen? 
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I syfte att ta reda på målgruppens informationsbehov och önskemål 
genomfördes tre målgruppsintervjuer och två expertintervjuer som alla 
bidrog med essentiell insikter och kunskap. I dessa framkom bland annat 
vilken information målgruppen finner viktig, intressant och relevant. 
Däribland framkom specifika ämnesområden som målgruppen önskar läsa 
om eller som de tidigare tvingats söka rätt på egen hand via appar, Google 
eller böcker. Utifrån detta har sedan det innehållsliga materialet 
strukturerats och producerats för att uppfylla målgruppens behov samt i 
syfte att uppfylla läsarnas läsmål.  
 

3. Vilket medium är lämpligt för materialet? 
 

I såväl målgruppsintervjuerna som expertintervjuerna och fokusgruppen 
framkom att målgruppen vill ha en omedelbar informationskälla med 
lättillgänglig information. Bland annat omnämndes att målgruppen är otålig 
och söker mycket information via internet. Nackdelen bakom detta är dock 
att målgruppen inte alltid kan avgöra huruvida informationen är korrekt 
eller inte. I fokusgruppen framkom även att respondenterna inte finner en 
wiki trovärdig. Av denna anledning ska materialet publiceras som en PDF i 
anslutning till patientwikin och erbjuder därmed ett parallellt läsalternativ. 
 
Detta arbete har bidragit med en bred mängd kunskap och har bland annat 
medfört möjligheten att för första gången genomföra ett stort 
informationsdesignprojekt på egen hand. Det har varit mycket givande och 
gett mig möjligheten att arbeta med såväl analyser som målgrupp, metoder 
och gestaltning. Det har även gett mig insikt i hur stor och väsentlig del 
målgruppen utgör samt hur givande samtal med såväl experter som 
målgrupp kan vara. 
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8	Bilagor 

Bilaga 1 Patientwiki 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
	
Sammanställning av intervjufrågor inför: kvalitativa expertintervjuer, 
kvalitativa intervjuer med målgruppen och fokusgrupp med målgruppen.  
 

Intervjufrågor:	kvalitativ	expertintervju	Anna-Karin	Ringqvist	
	

• Hur ofta delar ni ut informationsmaterial?  
• Vad är det för typ av informationsmaterial som delas ut?   
• Vilka är de vanligaste frågorna bland blivande föräldrar?  
• Finns det några särskilda orosmoment eller farhågor som är vanligare 

än andra? 
• Får ni många samtal med frågor? à Om ja: Vad brukar de fråga då? 
• Vad tycker du är viktigast att informera blivande föräldrar om?  
• Övriga kommentarer? 

 

Intervjufrågor:	kvalitativ	expertintervju	Förlossningskoordinator	
	

• Vilka är de vanligaste frågorna bland blivande föräldrar?  
• Finns det några särskilda orosmoment eller farhågor som är vanliga bland 

föräldrar? 
• Vad tycker du är viktigast att informera blivande föräldrar om?  
• Övriga kommentarer? 

	

Intervjufrågor:	kvalitativa	intervjuer	med	målgruppen	
	

• Hur ofta fick du info?  
• Hur fick du tag på information?  
• Vilken typ av information har varit mest hjälpsam och nyttig under 

graviditeten?  
• Har du letat efter information på egen hand?  
• Vad fanns det för orosmoment och/eller farhågor under graviditeten? 
• Har du förberett dig genom att t.ex. läsa böcker eller liknande?  
• Övriga kommentarer? 

	
Intervjufrågor:	fokusgrupp	med	målgrupp	
	

• Bra kommentarer – text 
• Dåliga kommentarer och redigeringsförslag – text 
• Bra kommentarer – form 
• Dåliga kommentarer och redigeringsförslag – form 
• Övriga kommentarer  

	


