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Sammandrag  
Denna uppsats är skriven inom projektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i 

informationssamhället. Jag har undersökt hur begriplighet, mottagaranpassning och 

trovärdighet realiseras i sex olika informationstexter om hjärtfelet VSD. Detta gör jag med 

hjälp av en analysmodell som dels bygger på Klarspråkstestets frågor, dels på en multimodal 

textanalys. Fokus ligger alltså både på det språkliga och på det visuella innehållet på sex olika 

webbplatser. Mitt material består av artiklar från Internetmedicin, Barnsidan, Hjärt- och 

lungfonden, Hjärtebarnsförbundet och två artiklar från Vårdguiden 1177.   

I min analys uppvisar texterna likheter och skillnader i alla tre aspekter. Begripligheten är 

hög i de flesta texterna, endast Internetmedicin avviker något från detta mönster. Texterna 

vänder sig till ungefär samma mottagare: föräldrar och till viss del en intresserad allmänhet. 

Internetmedicin vänder sig till personal inom vården. Webbplatsernas syften varierar och 

därigenom varierar också mottagaranpassningen. Trovärdigheten har jag undersökt genom att 

se på avsändare, publiceringsdatum och störande visuella element som exempelvis rörlig 

reklam. Även här skiljer sig sidorna åt.   

  

Nyckelord: hälsolitteracitet, Språkrådets klarspråkstest, multimodal textanalys, begriplighet, 

mottagaranpassning, trovärdighet, hjärtfel, VSD.  
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1 Inledning  
Hälsolitteracitet handlar om individers förmåga att förstå, tolka och använda tillgänglig 

hälsoinformation (Mårtensson, Hensing 2009). Hälsolitteracitet kan även definieras ur ett 

funktionellt perspektiv. Individers läs-, skriv- och räkneförmågor hjälper dem att förstå 

information om hälsa och att kunna agera klokt i sjukvårdssammanhang. En något utökad 

definition finner man hos WHO som dessutom inkluderar förmågan att skrida till handling, 

genom att förbättra sina levnadsförhållanden och sin livsstil (Mårtensson, Hensing 2011).  

När vi själva eller anhöriga blir sjuka är det vanligt att på internet söka efter mer 

information om den aktuella sjukdomen. I denna uppsats vill jag därför studera 

informationstexter på internet om barnhjärtfelet VSD (ventrikelseptumdefekt) inom ramen för 

forskningsprojektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället. 

Projektet studerar hur de budskap som erbjuds i samtal och texter hanteras av gravida och 

föräldrar till hjärtsjuka barn för att de ska tillgodogöra sig den kunskap de behöver 

(http://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/halsolitteracitet, 2015).  

Det är intressant att undersöka utbudet av informationssidor om barnhjärtfel, eftersom 

barnhjärtfel skiljer sig från andra sjukdomar.  De är ofta medicinskt komplicerade och kan 

upplevas som dramatiska och känsloladdade av anhöriga. Detta kan göra det svårt att skriva 

om barn med hjärtfel, så kallade hjärtebarn. Dessutom är hälsolitteracitet överlag ett relativt 

outforskat område inom den svenska språkvetenskapen.  

Jag ska undersöka texter om barnhjärtfelet VSD, ventrikelseptumdefekt, även kallat 

kammarseptumdefekt. Det är det vanligaste medfödda hjärtfelet, vilket bör göra det till det till 

mest eftersökta. VSD innebär att det finns hål mellan kamrarna i hjärtat. Små hål behöver inte 

opereras, men är hålen stora kan de behöva fyllas igen med ett syntetiskt material 

(Hjärtebarnsförbundet 2015). I denna uppsats studerar jag begripligheten, 

mottagaranpassningen och trovärdigheten hos informationstexter om VSD på internet. Detta 

genom att göra en språklig begriplighetsanalys utformad med hjälp av Klarspråkstestet och 

genom en kompletterande multimodal textanalys med fokus på de visuella elementen på 

webbplatserna.    

1.1 Syfte  
Som ovan nämnt är syftet med denna uppsats att studera hur begripligheten, 

mottagaranpassningen och trovärdigheten i språk och visuell utformning skiljer sig mellan 

http://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/halsolitteracitet
http://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/halsolitteracitet
http://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/halsolitteracitet
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texter skrivna för olika mottagare, och med olika syften. Detta kommer jag undersöka genom 

att ställa följande frågor:   

  

- Skiljer sig sidorna åt i begriplighet i skriftspråk och bild?  

- Hur framkommer sidornas mottagaranpassning i skriftspråk och bild?   

- På vilket sätt kan skriftspråk, bilder och andra visuella element på hemsidorna sägas 

påverka sidornas trovärdighet?  

  

Ett bisyfte är att bredda synen på begriplighet, från att traditionellt nästan enbart fokusera på 

språk till att också inkludera bilder och andra visuella element. Jag vill undersöka hur en 

multimodal textanalys kan komplettera en klarspråksanalys. Detta kan vara relevant för 

klarspråksforskningen i en tid då internet är en oumbärlig del av samhället.  

1.2 Disposition  
I denna uppsats presenterar jag i kapitel 2 bakgrunden till klarspråk, textvård och webbtexter, 

samt tidigare forskning inom projektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i 

informationssamhället. I kapitel 3 går jag igenom den multimodala textanalysen enligt 

Björkvall (2009) och presenterar min egen analysmodell. En genomgång av de texter och 

webbplatser som utgör mitt material återfinns i kapitel 4. Resultatet av min analys presenteras 

fråga för fråga i kapitel 5. Slutligen diskuterar jag detta resultat i kapitel 6.   

2 Bakgrund  
I detta avsnitt beskriver jag bakgrunden till klarspråksforskningen, Klarspråkstestet, textvård 

och hur webbtexter skiljer sig från tryckta texter. Jag redogör dessutom för en tidigare studie 

gjord inom projektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället.  

2.1 Begriplighetsforskning och klarspråksarbete  
I Sverige har man arbetat med klarspråk relativt länge. Man började intressera sig för 

maktspråk och medborgarperspektiv på 1960-talet. Det skrevs under denna period flera 

riksdagsmotioner för enklare myndighetstexter. På 1970-talet var den mest använda 

textanalysmetoden den stilistisk-grammatiska. Språkforskarna gjorde exempelvis LIX-test där 

man mätte ord och meningslängd för att kunna uttala sig om begripligheten. Detta ledde dock 

till att man endast såg på orden och stilen, och inte på texten i sin helhet. Därför växte sig en 
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analys ur ett textlingvistik perspektiv stark på 1980-talet. Nu ansågs bland annat 

sambandsmarkörer och styckesdisposition vara viktigt. Men inte heller en sådan analys kunde 

säga om texten svarade väl mot sitt syfte. För att kunna göra det krävdes en analys av 

mottagaranpassningen och man behövde studera om texten följde genrens krav. Textens 

funktion kom i fokus på 1990-talet, då gjorde det etnografiska läsarperspektivet intåg, och 

man började studera verkliga läsarreaktioner (Josephson 2005).  

Texter publicerade på webben blev vanliga under 2000-talet, men de ovannämnda 

analysmetoderna är lika tillämpbara på elektroniska texter som på tryckta. Enligt Josephson är 

alla perspektiven lika viktiga men han varnar för att fastna i det stilistiskt-grammatiska 

perspektivet, eftersom man då lätt glömmer bort att se på texten i helhet. Framförallt skriver 

han att man i alla perspektiv bör ta hänsyn till mottagaranpassningen (Josephson 2005).  

2.2 Klarspråkstestet  
Det första Klarspråkstestet utvecklades av Catarina Nyström Höög år 2001 för 

justitiedepartementet. Hon analyserade begripligheten hos myndighetstexter, och studien 

skulle sedan mynna ut i ett verktyg som skulle kunna användas av myndighetsskribenter för 

att skriva mer begripliga texter. Klarspråksgruppen och numera Språkrådet har sedan utvidgat 

det ursprungliga testet till ett test för beslut och ett för rapporter. Dessa finns på Institutionen 

för språk och folkminnens webbplats (Språkrådet 2015 a). Testet är menat att inkludera alla 

de olika språkvetenskapliga perspektiven som nämnts i avsnittet ovan, men nu som då 

fokuserar sådana test framförallt på den textlingvistiska och stilistisk-grammatiska delen hos 

texter. Frågorna i Klarspråkstestet handlar om: målgrupp, syfte, innehåll, disposition, 

perspektiv och ton, överskådlighet, tabeller och diagram, styckesindelning, rubriker, samband 

i texten, meningarna, orden och fraserna, samt stavfel och språkriktighetsfel (Språkrådet 2015 

b). Att fokus främst ligger på den textlingvistiska och stilistisk-grammatiska delen beror på att 

myndighetstexter har en heterogen läsargrupp, vilket gör det mycket svårt att förutse 

läsarsituationen eller läsmålen hos användarna (Nyström Höög 2009:7–10).  

2.3 Textvård  
Textinriktad språkvård handlar om textriktighet och textnormer. En text kan bestå av 

rättstavade ord och grammatiskt korrekta meningar, men ändå inte fungera om den saknar 

sammanhang och struktur, eller om läsaren inte förstår hur den ska användas. Textvård och 

textriktighet har blivit viktigare i och med att samhället har börjat läsa och skriva mer än 
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någonsin. En tredjedel av alla yrkesverksamma svenskar tillbringar mer än halva sin arbetstid 

framför datorn, där de producerar och konsumerar texter. Kunskapen om språkriktigheten är 

god och det finns mycket tillgänglig information om språkriktighet. Frågor rörande valet av 

en viss struktur eller perspektiv däremot är mycket svårare att motivera. Kunskaperna om 

textriktighet har ökat sedan myndigheter började satsa på klarspråksarbete på 70-talet, men 

kunskaperna om ämnet ligger ändå inte på samma nivå som de om språkriktighetsfrågor 

(Josephsson 2006:5–7).  

Textriktighetsnormer skiljer sig från språkriktighetsnormer på fyra punkter. För det första 

beror textnormerna på genre, de är alltså inte generaliserbara. Stavningen av ett ord skiftar 

inte beroende på om det står i en blogg eller i ett myndighetsbeslut, däremot bör till exempel 

tilltal och struktur skilja sig åt mellan de två texttyperna. Textnormer är för det andra ofta inte 

bara genrespecifika, utan även arbetsplats- och institutionsspecifika. För det tredje är 

textnormer sällan binära, det vill säga att de sällan kan tala om vad som är renodlat rätt och 

fel. Ofta är textnormerna relativa, vissa textnormer kan fungera bättre än andra, men vilken 

som i slutänden är den bästa beror mycket på de tänkta läsarna. På grund av denna 

mottagaranpassning är textnormer för det fjärde väldigt situationsanpassade. Skribenten ska 

utgå från vad läsaren förväntar sig av texten och vad den ska användas till (Josephsson 

2006:7–9).  

2.4 Webbtexter  
Webbtexter skiljer sig från tryckta texter, bland annat i själva användarupplevelsen. I 

webbtexter får användaren fler alternativ än att bläddra fram och tillbaka. Man kan skrolla 

upp och ner, klicka sig vidare till olika fördjupande länkar eller komma in på helt andra 

ämnen som tas upp på webbplatsen. Överlag är webbtextläsaren otålig. Man vill snabbt kunna 

få en överblick för att sedan navigera sig vidare till sitt mål. En stor fördel med webbtexter är 

interaktiviteten. Användaren får till exempel klicka sig vidare till det man söker via länkar. 

(Englund Hjalmarsson, Guldbrand 2009).  

I Anna-Malin Karlssons studie från början av 2000-talet visade det sig att en besökare inte 

började läsa en text på ett traditionellt sätt innan hen var säker på att sidan innehöll den 

information som söktes. Även sidans utformning var avgörande, var texten för liten och 

otydlig mot bakgrunden lät försökspersonen helst bli att läsa den. Samtidigt förväntade sig 

försökspersonen att texterna skulle bli längre i och med att hon befann sig djupare inne på 

webbplatsen. Då hade försökspersonen också större tålamod med visuellt mer svårlästa texter. 

Besökare väntar sig alltså olika saker av hemsidors olika delar (Karlsson 2002:10–15).  
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2.5 Tidigare forskning om hälsolitteracitet  
Inför projektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället har Anna- 

Malin Karlsson gjort en förstudie på fyra webbplatser med information om hjärtfel (Karlsson  

2015). Hon analyserade positioner det vill säga innehållsliga teman, markering av 

trovärdighet och hur ansvar för bedömningar, val och beslut realiseras. Därutöver gjorde hon 

en analys av perspektiv där hon undersökte vilken bild texterna skapar av hjärtfelet, barnet 

och vuxna aktörer kring barnet. Hon studerade även ur vems perspektiv bilden har skapats, 

och vad som presenteras som normalt respektive avvikande. Även bilderna på webbplatserna 

är inkluderade i perspektivanalysen, här undersöktes i vilken mån de hör till ett avgränsat, 

medicinskt, anatomiskt perspektiv eller om de anknyter till en mer mångfacetterad livsvärld.  

Det visade sig att det finns en stark aktör, Vårdguiden 1177, som innehöll mest information 

och därför troligen hade stor påverkan på andra texter. Alla hemsidor lade stor fokus på att 

beskriva olika hjärtfel, operationer och behandlingar. Operationerna presenteras som 

förutbestämda steg i behandlingsprocessen, inte som möjliga val. Med undantag från en privat 

medicinsk aktör, specialiserad på ultraljud, fanns det i texterna få bedömande, 

rekommenderande eller beslutsfattande subjekt. De bilder som förekom i samband med 

texterna visade att det finns olika perspektiv på barns hjärtfel. Det medicinska, anatomiska 

perspektivet, det abstrakta perspektivet som framförallt förekom vid diagnosställandet och det 

känslomässiga perspektivet, som aktualiserades när det handlar om barn. Bilderna, snarare än 

texterna, förtydligade de olika aktörernas syften (Karlsson 2015).  

3 Teori och metod  
I detta avsnitt beskriver jag den multimodala textanalysen och därefter beskriver jag i min 

analysmodell hur jag kommer gå tillväga i analysen av mitt material.  

3.1 Multimodal textanalys   
En multimodal textanalys är en socialsemiotisk analys, det vill säga en analys som tar 

avstamp i en analys av betydelse snarare än form. Anders Björkvall beskriver den som en 

modell för analys av texter där skrivet språk och bilder blandas. Han definierar text inte enbart 

som skrift eller talat språk utan tar framförallt fasta på visuella element som inte är 

skriftspråkliga, för att inkludera alla betydelsebärande delar av en text. Det innebär att bilder 

tas med i analysen liksom texters typsnitt, layout och materialet texten är skriven på, eftersom 

allt detta är visuellt material.  
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Den av Michael Halliday grundade socialsemiotiken är en viktig utgångspunkt för den 

multimodala analys som Björkvall (2009) presenterar. Socialsemiotiken handlar om hur 

semiotiska resurser får betydelser i sociala sammanhang. Dessa semiotiska resurser, som kan 

vara både verbalt språk eller bilder, har betydelsepotentialer men inga fasta betydelser. Det 

innebär att de kan tolkas olika beroende på kontext.  (Björkvall, 2009:13–16).  

Perspektiv placerar läsaren i en viss position, vilket gör kameravinkeln till en kraftfull 

semiotisk resurs. Olika perspektiv är även olika semiotiska resurser för att visa fördelningen 

av makt. Ett ovanifrån-perspektiv ger betraktarmakt, i öga-mot-öga-perspektiv råder 

maktbalans och i underifrån-perspektiv tillskrivs makten den avbildade. (Björkvall, 2009:49– 

55).  

Textmaterial har varierande betydelsepotential beroende på var det är placerat på det 

horisontella eller det vertikala planet, i det visuella rummet till exempel på en datorskärm. 

Även framskjutna element har en betydelsebärande potential i kompositionen. Graden av 

framskjutning markerar hur viktiga de olika delarna i texten är. Man kan utläsa olika 

semiotiska betydelser beroende på om ett element är placerat högt eller lågt och till höger eller 

vänster. Det som placeras högt upp kan antas vara mer generellt eller idealiserat än det som 

placeras långt ner, som är mer specifikt eller reellt. Placering till höger och vänster har 

betydelserna givet (vänster) och nytt (höger). Detta eftersom vi läser från vänster till höger i 

vår kultur och det blir då logiskt att först se det vi känner till för att sedan bygga på med 

kunskap om något nytt. Texter kan också placeras i centrum eller i periferin, då är det som står 

i centrum framskjutet. Ofta blandas olika kompositionstyper, man kan alltså ordna element 

enligt högt/låg-, vänster-/höger- och samtidigt enligt centrum/periferi-kompositionen 

(Björkvall, 2009:84–100).  

För att skapa en visuell framskjutenhet finns det flera resurser: storlek, typsnittsvariation, 

färg, fokus, förgrund/överlappning, kulturella symboler. Storlek är den viktigaste av dessa, 

rubriker är exempel på visuell framskjutenhet skapad med hjälp av storlek. För skrift kan 

annars också typsnittsvariation som fetstil eller kursivering vara knep för visuell 

framskjutenhet. Exempel på kulturellt laddade symboler är barn, men även sådant som 

dalahästar eller kors (Björkvall, 2009:100–105).  

3.2 Analysmodell  
Min undersökning är en kvalitativ textanalys, med fokus på begriplighet, mottagaranpassning 

och trovärdighet. Analysen av texten gör jag med hjälp av frågorna i språkrådets 

klarspråkstest för rapporter. Jag kommer dock inte använda mig av alla frågorna i 
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Klarspråkstestet, utan några kommer att utelämnas då de specifikt handlar om författandet av 

rapporter.   

Därutöver gör jag en multimodal analys av texterna, det innebär att jag även kommer ägna 

bilder och andra visuella element i texten uppmärksamhet i analysen. När jag i analysen talar 

om läsares upplevelser utgår jag från mina egna upplevelser av sidorna. En utökad studie på 

hur andra läsare reagerar på de olika elementen på sidan skulle behövas för att kunna fastslå 

de slutsatser jag drar.   

3.2.1 Begriplighet   

Min fråga rörande begriplighet är: Skiljer sig sidorna åt i begriplighet både i språk och bild? 

För att svara på detta kommer jag se på innehållet och vilka förkunskaper författaren förväntar 

sig av läsaren. Sedan kommer jag att se om det finns mänskliga aktörer i texten. Jag kommer 

att studera vem som antas göra något. Det kan till exempel handla vara vem som genomför en 

behandling eller fattar ett beslut. Detta återspeglas också i frågan om skribenten använder 

aktiva verb som kräver en aktör eller använder passiva verb, som inte kräver någon sådan och 

därför också gör texten svårare att förstå.  

Rubrikerna bör enligt Klarspråkstestet vara informativa och svara mot textens innehåll. 

Underrubrikerna kan med fördel vara nyckelord i texten, de är till för att precisera vad texten 

handlar om. Klarspråkstestet rekommenderar också användningen av verb i underrubriker, det 

kan hjälpa att bygga upp vår förståelse när vi läser.   

Jag kommer undersöka hur samband skapas mellan meningar och olika stycken i texten. 

För att texter och meningar ska hänga samman och bli lättare att förstå finns samordnande 

konjunktioner. Dessa kallas också bindeord och kan användas för att uttrycka tillägg (och), 

tidsaspekt (först), jämförelse (såsom), motsats (men), villkor (om), orsak (därför), följd eller 

slutsats (alltså), och syfte (för att). Tydliga hänvisningar till sådant som skrivits innan kan 

också underlätta läsningen (som nämndes i ovanstående avsnitt…).  

Jag kommer även se närmare på meningar och ord. Texter blir lättlästa om de innehåller 

både långa och korta meningar. Endast långa meningar gör att läsaren får svårt att minnas 

innehållet och dessutom bli texten tung. Endast korta meningar däremot gör texten hackig. 

Klarspråkstestet rekommenderar en genomsnittlig meningslängd på 15–20 ord, men 

poängterar att det är viktigt med en varierad meningslängd och att texten bör innehålla 

meningar som är både kortare och längre än genomsnittet. Jag räknar i min analys antalet ord i 

grafiska meningar, men ett undantag har jag fått göra i texten från Internetmedicin. Där finns 

punktlistor där första ordet i varje del börjar med versal, men det ingenstans i listan finns en 
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mening som avslutas med en punkt. Jag valde att räkna dessa listor som hela meningar, 

eftersom de innehållsmässigt var mycket lika en uppräkning som kan göras med 

kommatecken.  

Meningarna bör enligt Klarspråkstestet vara enkelt formulerade och inte innehålla för 

mycket information. Ord och satsdelar som hör ihop, exempelvis subjekt och predikat, bör 

också skrivas ihop. Inskott mellan ord och fraser som hör ihop bör undvikas, det blir lättare att 

förstå om man skriver fler meningar. Vänstertunga meningar, det vill säga huvudsatser där det 

finita verbet kommer sent, leder till lägre begriplighet. Klarspråkstestet rekommenderar därför 

att inte använda sådana meningar i för hög utsträckning.  

På ordnivån är det bra att använda aktiva verb, de höjer begripligheten eftersom de tydliggör 

vem som gör vad. Nominalisering av verb bör undvikas. Det gör meningarna onödigt långa. 

Orden bör enligt Klarspråkstestet inte heller vara onödigt långa, då blir texten tung. 

Framförallt bör man inte lägga till led som egentligen inte tillför någon mer betydelse.  

Det ger ett otydligt intryck.   

Klarspråkstestet rekommenderar att fackord förklaras och eventuellt samlas i en termlista. 

Förkortningar bör undvikas liksom ålderdomliga ord, jargongord, modeord eller ord på 

främmande språk, abstrakta ord och resonemang, samt abstraktioner.   

Förutom att se på dessa språkliga drag kommer jag undersöka om det finns kompletterande 

bilder till texten som tydliggör det texten beskriver. Hur ser dessa ut? Är det bilder på 

personer, som förtydligar textens eller sidans syfte eller är det figurer exempelvis skisser som 

förtydligar innehållet? Jag undersöker placeringen av visuella element, och vad som är 

framskjutet på sidan, rubriker, bilder eller reklam. Dessutom studerar jag om det finns element 

som tar fokus från informationstexten, då detta kan minska begripligheten. Min analys av 

reklamens visuella utformning utgår ifrån hur webbplatserna såg ut den 19 november 2015. 

Detta eftersom reklamen på de sidor jag har studerat varierar något från dag till dag.  

3.2.2 Mottagaranpassning  

Hur framkommer sidornas mottagaranpassning i språk och bild? Denna fråga besvarar jag 

genom att se om avsändaren är medveten om vem som är den typiska läsaren, vad denne har 

för mål med läsningen, och vad syftet med själva texten är. Att i början presentera textens 

syfte och dess allra viktigaste innehåll är enligt Klarspråkstestet fördelaktigt eftersom läsaren 

då direkt kan se om texten kommer ge den information som hen söker. För att se om 
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avsändaren har en tänkt mottagare undersöker jag även om sidan använder reklam anpassad 

efter målgrupp.  

För att se hur skribenten vänder sig till läsaren undersöker jag om denne konsekvent 

använder direkt tilltal, det vill säga använder du-tilltal eller, om det är flera personer, ni-tilltal.  

Tilltalas läsaren överhuvudtaget?   

Vidare studerar jag sidans utformning, kan man se var man kommit ifrån och var man kan gå 

vidare från den text man läst? Jag kommer här undersöka intertextualiteten, detta genom att se 

om det framkommer var man kan få mer information om hjärtfelet eller om andra relaterade 

ämnen.  

3.2.3 Trovärdighet  

På vilket sätt kan skriftspråk, bilder och andra visuella element på hemsidorna kan sägas 

påverka sidornas trovärdighet? För att besvara denna fråga undersöker jag om läsaren får 

veta vem som har skrivit texten, och vilka medel som används för att läsaren kan känna 

förtroende för författaren. Är det någon som arbetar med eller forskar om hjärtsjuka barn, och 

som därför kan anses vara en specialist inom ämnet? Om det inte är en specialist som skrivit 

texten, finns det då information om vem eller vad författaren lutar sig mot när denne skriver 

sin text?   

Det är också relevant för trovärdigheten om texten är uppdaterad med den nyaste 

forskningen i ämnet. Därför undersöker jag om det finns information om när texten 

publicerades alternativt när den senast ändrades. Detta är viktigt för att läsaren ska kunna veta 

om informationen är aktuell, och alltså fortfarande är relevant.   

I denna del av min analys läggs det ett större fokus på den multimodala analysen, än på en 

rent skriftspråklig textanalys. Den visuella analysen av trovärdighet gör jag genom att se om 

det finns andra element på sidan som drar besökarens uppmärksamhet från 

informationstexten. Om det finns element, exempelvis reklam, som drar bort läsaren från 

texten som denne är intresserad av, kan man ifrågasätta vad som egentligen är sidans syfte. Är 

det att tjäna pengar genom reklam eller att informera läsaren? Textens syfte kan på samma sätt 

ifrågasättas om det förekommer känsloframkallande bilder. Även sådana skulle kunna minska 

trovärdigheten.   

I tablå 1 nedan finns en sammanfattning på vad jag kommer att fokusera på under varje 

fråga i min analys av webbplatserna.  
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Tablå 1 – Analysmodell  
Begriplighet  
Skiljer sig sidorna åt i begriplighet både i språk och 

bild?  

Förutsatta förkunskaper  
Mänskliga aktörer  
Rubricering  
Sammanhang och bindeord  
Meningarna  
Orden  
Förtydligande bilder  
Framskjutna element  

  

Mottagaranpassning  
Hur framkommer sidornas mottagaranpassning i språk 

och bild?    

Tänkt mottagare   
Syfte   
Anpassad reklam  
Tilltal  
Webbplatsens intertextualitet  

  

Trovärdighet  
På vilket sätt kan skriftspråk, bilder och andra visuella 

element på hemsidorna sägas påverka sidornas 

trovärdighet?  

Avsändare   
Publicerings-/uppdateringsdatum  
Framskjutna störande element  

 

4 Material  
Mitt material utgörs av de tre första svenskspråkiga träffarna om man gör sökningen VSD på 

Google, samt de tre första träffar man får vid sökningen hjärtbarn alternativt hjärtebarn och 

sedan klickar sig vidare till informationstexter om VSD. Materialet blir då:  

 

1. En fråga samt svar, ställd på Vårdguidens webbplats, 

http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-

och-VSDhos-barn/ (2012) 

2. ett inlägg på Barnsidan, http://www.barnsidan.se/sjukabarn/vsd.htm (2003) 

3. en artikel på Internetmedicin, 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5701 (2014) 

4. Hjärt- och lungfondens informationssida om medfödda hjärtfel, 

https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Barns-

hjartfel/Hjartebarn---medfodda-hjartfel/ (2015) 

5. Hjärtebarnsförbundet, http://www.hjartebarn.se/leva-med-hjartfel/ (2015) 

6. Vårdguidens faktasida om hjärtfel, http://www.1177.se/Fakta-och-

rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/ (2012). 

 

http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.barnsidan.se/sjukabarn/vsd.htm
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5701
https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Barns-hjartfel/Hjartebarn---medfodda-hjartfel/
https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Barns-hjartfel/Hjartebarn---medfodda-hjartfel/
http://www.hjartebarn.se/leva-med-hjartfel/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/
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Vårdguiden 1177 är en webbplats instiftad av Sveriges landsting och regioner i samarbete, 

som bland annat ger information och sjukvårdsrådgivning. I min undersökning inkluderar jag 

en sida med frågor och svar (fortsättningsvis kallad Vårdguiden 1) samt en längre artikel med 

information om olika barnhjärtfel (Vårdguiden 2).   

Frågan i den förstnämnda artikeln är ställd av en anonym förälder och handlar om vad 

sjukdomens symtom innebär och vilka risker det finns, samt om det finns en chans att hjärtat 

återhämtar sig självt. Texten är 545 ord lång och beskriver hjärtfelets effekter på kroppen, var 

man kan söka vård och vilka behandlingsmetoder det finns. Författaren beskriver även vilka 

risker det medför att inte operera hålet mellan kamrarna beroende på om det är ett litet eller ett 

stort hål.   

Vårdguiden 2 är en del av en större artikel som handlar om olika barnhjärtfel; jag väljer att 

endast analysera den del av texten som handlar om VSD i min analys. Denna text tar upp 

sjukdomsbilden, dess symtom och behandling av den. Texten är 236 ord lång.  

Barnsidan är en webbplats skapad av en privatperson, här finns beskrivningar av olika 

medfödda hjärtfel, men även personliga berättelser om barn med hjärtfel. Sidan om VSD ingår 

i ett avsnitt på webbplatsen som handlar om svårt sjuka barn. Texten sammanfattar kort 

sjukdomen och dess symtom. Om behandling finns endast en mening. Sammanlagt består 

texten av 104 ord.   

Internetmedicin vänder sig till läkare och sjuksköterskor, sidan ska ge en översikt över 

sjukdomar och vara till hjälp för diagnos och behandling. Webbplatsen är dock tillgänglig för 

vem som helst. Texterna på webbplatsen är skrivna av svenska experter inom de olika 

medicinska områdena. Artikeln om VSD tar upp en bakgrund om sjukdomen där det beskrivs 

hur vanlig den är och hur den kan se ut beroende på var hålet mellan kamrarna finns. Nästa 

punkt är klassifikation, här delas VSD in i små, medelstora och stora defekter. Sedan beskrivs 

hur VSD upptäcks därefter kommer ett längre avsnitt om behandling och prognoser om risker 

för komplikationer. Till sist kommer ett avsnitt om uppföljning. Denna text är den längsta av 

de sex jag undersöker och består av 742 ord.   

Hjärt- och lungfondens syfte är att samla in pengar till hjärt- och lugnforskning i Sverige.  

Texten om VSD är en del av en längre artikel om medfödda hjärtfel. Liksom i fallet med 

Vårdguiden 2 kommer jag enbart analysera den del som handlar om VSD. Texten handlar om 

sjukdomsbilden och om behandling av den, sammanfattat på 110 ord.  

Hjärtebarnsförbundet vill arbeta för att hjärtsjuka barn ska kunna ha fullgoda liv. Detta 

genom stöd, information och påverkan, de tar också emot gåvor för sin verksamhet. De 

skriver inte mycket om VSD själva, utan hänvisar läsaren till Vårdguiden 2. Stycket om VSD 
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ingår i en längre text om medfödda hjärtfel, här nämns kort både sjukdomen och dess 

behandling. I analysen av denna text inkluderar jag ingressen, eftersom textens syfte 

framkommer här och det även står lite om operationer av hjärtfel i allmänhet. Sammanlagt 

består ingress och stycket om VSD av 110 ord.   

5 Resultat  
Nedan har jag sammanställt analysen av de sex sidorna under mina tre frågeställningar. Jag 

kommer beskriva hur begriplighet, mottagaranpassning och trovärdighet realiseras i text och 

bild i webbsidorna i mitt material.   

5.1 Begriplighet   
I analysen av begriplighet undersöker jag följande punkter: förutsatta förkunskaper, mänskliga 

aktörer, rubricering, sammanhang och bindeord, meningar och ord, förtydligande bilder och 

framskjutna element.  

 

5.1.1 Förutsatta förkunskaper  

De olika skribenterna utgår från att läsaren har vissa förkunskaper om ett friskt hjärtas 

funktioner. Men hur mycket de förväntar sig att läsaren vet om hjärtfelet VSD, om orsaker, 

risker och behandlingar skiljer sig åt mellan sidorna. Vårdguiden 2, börjar sin allmänna 

informationstext om VSD med att låta besökaren se en skiss på ett friskt hjärta, för att sedan 

ställa denna bild mot en skiss på ett hjärta med VSD. Det nämns att ett stort hål mellan 

kamrarna kan leda till hjärtsvikt, men författarna förutsätter sedan att läsaren vet vilka risker 

det medför. Om man jämför detta med Vårdguiden 1, som är svaret på en fråga, är denna 

mycket mer detaljerad i beskrivningen av hjärtfelets symptom och risker. Författaren 

beskriver höger och vänster kammares funktioner. Dock används ordet ”ju” för att betona 

påståenden vid beskrivningen av dessa funktioner, vilket kan tolkas som att författaren antar 

att läsaren egentligen vet detta. Överlag är Vårdguiden 1 den text som förutsätter minst 

förkunskaper hos läsaren. Artikeln på Internetmedicin skiljer sig markant från de andra 

texterna genom att förutsätta mycket goda kunskaper hos läsaren. Här krävs det att denna 

förutom att känna till hjärtats grundläggande funktioner, känner till medicinska begrepp för 

symptom, sjukdomar och behandlingsmetoder. Internetmedicins text kan med andra ord inte 

utan vidare förstås av en lekman, utan kräver bakgrundskunskap inom vården.  



16  

  

5.1.2 Mänskliga aktörer 

Ett genomgående drag hos texterna är att de alla har mycket få mänskliga aktörer, de är 

mestadels skrivna med passiva verb. Se exempel (1–3) nedan.   

  
(1) Det som gör att hjärtat blir förstorat är just detta att volymen blod som pumpas runt i hjärtat blir ökad på 

grund av att en del av blodet trycks över från vänster till höger kammare (Vårdguiden, fråga-svar-

artikel)  

  

(2) Små kammarseptumdefekter behöver inte åtgärdas eftersom hjärtat inte belastas och de sluts dessutom 

ofta av sig själva.   

(Hjärt- och lungfonden)  

  

(3) Är hålet stort måste det slutas med hjälp av operation. (Barnsidan)  

 

Endast en aktör som genomför en behandling förekommer i mitt material: en 

barnhjärtspecialist som undersöker barnet i Vårdguiden 1. Barn är annars den enda mänskliga 

deltagaren i texterna men förekommer inte hos Barnsidan och  

Hjärtebarnsförbundet. Avsaknaden av mänskliga deltagare gör att det blir svårare för läsaren 

att fästa processer eller handlingar vid personer, vilket minskar begripligheten. Aktiva verb 

som kräver aktörer används framförallt när de olika skribenterna beskriver sjukdomsbilden, i 

de fallen är aktörerna kroppsrelaterade, som hjärtat eller blodet.   

 

5.1.3 Rubriker och underrubriker 

Rubriksättningen varierar i texterna, vilket framgår i tablå 2. Tre av texterna om VSD ingår i 

längre texter om olika hjärtfel. I dessa fall handlar huvudrubrikerna i artiklarna om hjärtfel 

generellt: Olika typer av hjärtmissbildningar hos barn (Vårdguiden 2), Hjärtbarn - medfödda 

hjärtfel (Hjärt- och lungfonden), och Om medfödda hjärtfel (Hjärtebarnsförbundet). Dessa 

rubriker visar tydligt att man här tänker gå igenom flera olika typer av hjärtfel och detta gör 

texterna, med varierande detaljrikedom. Underrubrikerna på dessa hemsidor skiljer sig något.  

Vårdguiden 2 har två nivåer av underrubriker som ger texten en tydlig disposition, 

Kammarseptumdefekt och sedan på nästa nivå symptom och behandling.  

Hjärtebarnsförbundet har i sin mycket korta text valt att markera den aktuella sjukdomen 

genom att låta VSD eller kammarseptumdefekt eller ventrikelseptumdefekt stå i fetstil, mitt i 

stycket. Därigenom får denna del av texten samma funktion som en underrubrik. Hjärt- och 

lungfonden låter underrubriken sammanfatta det viktigaste i texten Hål i skiljeväggen - 

vanligaste medfödda hjärtfelet. Här får läsaren visserligen den innehållsmässigt mest 
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relevanta informationen snabbt, men om man bara vill läsa om VSD och ännu inte vet vad 

hjärtfelet innebär blir det svårare att förstå att detta är avsnittet man sökt efter.  

  

Tablå 2 – Rubriker     
Webbplats  Huvudrubrik  Underrubrik nivå 1  Underrubrik nivå 2  
Barnsidan  

  

VSD  Ventrikel Septum Defekt  VSD  

Hjärt- och lungfonden  

  

Hjärtbarn - medfödda hjärtfel  
Hål i skiljeväggen - vanligaste 

medfödda  
hjärtfelet  

-  

Hjärtebarn  

    

Om medfödda hjärtfel  VSD eller 

kammarseptumdefekt eller  
ventrikelseptumdefekt  

  

-  

Internetmedicin  

  

Ventrikulär septumdefekt hos 

vuxna- medfödd  
Bakgrund,   

  
Klassifikation,   
Kliniska fynd,   

  

  

  

  
Behandling,   

  

  

  
Prognos  

  

  
Uppföljning,   

Patofysiologi,  

  
Små defekter,  
Medelstora defekter,  
Stora defekter, 

Associerade  
missbildningar  

  
Små defekter,  
Medelstora defekter,  
Stora defekter  

  
Komplikationer vid 

kvarstående VSD ICD 

– 10   
  
Referenser   

  
Vårdguiden 1  Vad innebär hjärtförstoring och 

VSD hos barn?  
Fråga, Svar  -  

Vårdguiden 2 Olika typer av  
hjärtmissbildningar hos barn  

Kammarseptumdefekt,  
Symptom, behandling  

-  

  

Huvudrubrikerna hos de tre andra sidorna innehåller alla hjärtfelets namn. Ventrikulär 

septumdefekt hos vuxna- medfödd (Internetmedicin), VSD (Barnsidan), Vad innebär 

hjärtförstoring och VSD hos barn? (Vårdguiden 1). Dessa rubriker ger läsaren en bild av vad 

texten kommer handla om. Värt att påpeka är dock att tillägget hos vuxna på Internetmedicin 

är något missvisande då texten i stort handlar om symptom och behandling, och bara till viss 

del om hur VSD ser ut hos vuxna patienter. Sidorna har sedan olika underrubriker, Barnsidan 

har två rubriker till innan själva texten börjar, Ventrikel Septum Defekt, och sedan återigen 

VSD. Internetmedicin har underrubriker på olika nivåer som redovisat i tablå 2 ovan.  Denna 

rubricering ger texten en tydlig disposition och läsaren kan lätt navigera i den. 

Underrubrikerna i Vårdguiden 1 är Fråga och Svar, vilket tydliggör textens karaktär snarare 
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än innehåll. Även avsändare och mottagare framkommer i dessa underrubriker, detta kan bero 

på att Vårdguiden 1 skiljer sig från de andra då den i första hand vänder sig till en specifik 

person. Ingen av de sex sidorna använder verb i underrubrikerna som det rekommenderas i 

Klarspråkstestet.  

 

5.1.4 Bindeord 

Samordnande konjunktioner eller bindeord som refererar till tidigare meningar eller satser, 

används i lagom utsträckning i de flesta texterna. De vanligaste är och, men och eller. Det är 

bara hos Internetmedicin som de används i för liten utsträckning. Sidan har många punktlistor, 

där punkterna alla refererar till samma listrubrik, där saknas det bindeord som skapar ett 

samband i texten. Mellan styckena refereras det sällan i alla texter, ofta behövs det inte heller 

då flera av texterna bara består av en eller två stycken. Internetmedicin refererar framåt till 

kommande stycken, men inte bakåt till information som redan nämnts.  

 

5.1.5 Meningarna och orden 

I genomsnitt är meningslängden hos de olika texterna relativt lika, vilket syns i tabell 1, 

hälften av texterna har en kortare genomsnittlig meningslängd än vad Klarspråkstestet 

rekommenderar (15–20 ord). Ingen av texterna närmar sig den övre gränsen för 

rekommendationen. Överlag är meningslängderna i texterna varierande. Den kortaste 

meningen finner vi i frågan i Vårdguiden 1, den längsta meningen i materialet finns i svaret i 

samma artikel.   

  

Tabell 1 – Meningslängd avrundad till heltal  
Webbplats  Genomsnittlig 

meningslängd  
Kortaste meningslängd  Högsta meningslängd  

Barnsidan  

  

13  6  23  

Hjärt- och lungfonden  

  
15  7  20  

Hjärtebarn  13  8  20  

    
Internetmedicin  

  

15  3   31  

Vårdguiden 1  16  3  35  

Vårdguiden 2  12  5  29  

  

I texterna står subjekt och predikat nära varandra och det finns sällan några inskott mellan 

dessa. Om inskott förekommer är det ofta ett annat namn på hjärtfelet, se exempel (4).  
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(4) Ett hål i skiljeväggen mellan hjärtats båda kamrar kallas kammarseptumdefekt (VSD) och är det 

vanligaste förekommande medfödda hjärtfelet.   

(Hjärt- och lungfonden)  

  

Vänstertunga meningar och nominaliseringar av verb förekommer mycket sällan. Passiva verb 

används i alla texter, mest frekventa är de vid beskrivningen av behandlingsmetoder. Fackord 

finns i alla texter, men de förklaras i alla förutom i den från Internetmedicin. Detta kan 

motiveras med att denna text vänder sig till personal inom vården som bör ha vetskap om vad 

dessa termer innebär. Någon ordlista där alla medicinska facktermer förklaras förekommer  

inte i materialet. Även onödigt långa ord är få i de flesta texter, med undantag för  

Internetmedicin som använder sig av både krångliga ord och formuleringar som i exempel (5):  

  

(5) Ventrikelseptumdefekt (VSD), även känt som kammarseptumdefekt, innebär att det föreligger ett hål 

mellan hjärtats kamrar.   

(Internetmedicin)  

  

Denna mening hade kunnat skrivas på ett enklare sätt bara genom att exempelvis byta ut 

föreligger mot finns. Meningarna i Internetmedicins text är överlag svårbegripliga, inte för att 

subjekt och predikat står långt ifrån varandra, eller för att det finns många vänstertunga 

meningar, men för att författaren utan bindeord hänvisar till en tidigare mening (se exempel 

(6)).  Det finns även ett par språkliga fel i Internetmedicins text som upprepningen i exempel 

(6) nedan som minskar begripligheten. Felen gör dessutom att texten inte verkar vara noga 

korrekturläst. De andra texterna i materialet är språkligt korrekta.  

  

(6) Små defekter   

Vanligtvis ej åtgärdade under barnåren. Behöver sällan åtgärdas i vuxen ålder men om komplikationer 

såsom endokardit eller aortainsufficiens uppstår uppstår (se nedan) kan kirurgi vara aktuellt. (sic!) 

(Internetmedicin)  

 

5.1.6 Förtydligande bilder och framskjutna element 

Bilder förekommer i fyra av de sex texterna, se tablå 3. Två av sidorna innehåller anatomiska 

skisser av hjärtat, och på två av sidorna finns fotografier av barn. Det förstnämnda motivet 

bidrar till förståelse av den sjukdomsbild som texten beskriver, medan fotografier snarare 

bidar till en förståelse av sidornas syfte. Att motivet är ett barn gör också att bilden drar 

uppmärksamhet till sig. Barn är som Björkvall skriver, kulturellt laddade symboler och skapar 
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en särskild framskjutenhet. Bilden på Hjärtebarnsförbundet är särskilt laddad då den visar ett 

spädbarn med slangar kopplade till kroppen. Detta kan väcka starka känslor om läsaren inte är 

förberedd.  

  

Tablå 3 – Förekomst av bilder i samband med text  
Webbplats  Bild/motiv  

Barnsidan  Anatomisk skiss av hjärtat  
Hjärt- och lungfonden  Fotografi på ett barn  
Hjärtebarn  Fotografi på ett spädbarn  
Internetmedicin  -  
Vårdguiden 1  -  
Vårdguiden 2  Anatomisk skiss av hjärtat  

  

Bilderna är de mest framskjutna elementen på de sidor där det finns sådana, men även reklam 

för utomstående aktörer eller för den egna organisationen samt rubriker är framskjutna 

element. Reklam finns på Barnsidan, och på Internetmedicin. Hjärt- och lungfonden gör 

reklam för den egna organisationen. Förekomsten av reklam presenteras i tablå 4. 

 

Tablå 4 – Förekomst och placering av reklam  
Webbplats  Reklam  Visuell utformning  

Barnsidan  Barnkalas.se  Block i sidhuvudet, framskjutet genom storlek, 

placering och figurer.  

 Doppresenter.se  

  

Högermarginalen, Fotografi  

 Lekmer.se  Högermarginalen, figurer  

 Kalasdags.se  Högermarginalen, rörliga bilder  

 Ikano gravidförsäkring  Högermarginalen, endast text  

 Sysidan  Högermarginalen, endast text  

Hjärt- och lungfonden  Swisha din gåva  

  

Högermarginalen, fotografi  

 Bli månadsgivare  Långt ner på sidan, centrerad efter texten, fotografi  

Hjärtebarn  -  -  

Internetmedicin  Symbicort Turbohaler  

  

Vänstermarginalen, fotografi, rörlig bild.  

 Landstinget Sörmland  

  

Central placering, framskjuten genom färg, endast text  

  Divisun  

  

Högermarginalen, rörlig, endast text  

 Januvia  Högermarginalen, rörlig, endast text  

Vårdguiden 1 -  -  

Vårdguiden 2 -  -  

Det mest framskjutna elementet på Barnsidan är bilden, som är framskjuten genom skissens 

storlek och den centrala placeringen på sidan. Även reklamblocket i sidhuvudet och den 

rörliga reklamen till höger är starkt framskjutna. På rubrikerna faller ett förhållandevis litet 
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fokus, de mest framskjutna (skriftspråkliga) textelementen är sidans namn Barnsidan i 

sidhuvudet, och huvudrubriken VSD.  

Hjärt- och lungfondens mest framskjutna element är fotografiet på barnet, och även 

reklamen för den egna verksamheten drar läsarens uppmärksamhet till sig. I denna 

framkommer återigen syftet att samla in pengar. Reklamen tar dock inte all läsarens fokus från 

texten, eftersom även rubriken drar till sig uppmärksamhet genom sin storlek. Dessutom är 

åtminstone reklamen i högermarginalen så högt placerad att den inte syns på skärmen när man 

ska läsa texten, då har man redan skrollat förbi den.  

I samband med texten på Internetmedicin förekommer inga bilder förutom reklamen. Detta 

leder till att den rörliga reklamen här drar extra stor uppmärksamhet till sig, även om bara en 

av dessa innehåller en bild. Men även på denna sida är alla reklamblock så högt placerade att 

när besökaren väl börjar läsa texten får hen skrolla förbi reklamen. Därigenom blir 

underrubrikerna framskjutna, och dessa bidrar till begripligheten genom att förbereda läsaren 

på vad som kommer härnäst.  

Hjärtebarnsförbundet och Vårdguiden har ingen reklam på webbplatserna. På den 

förstnämnda sidan är fotografiet på barnet mycket framskjutet både genom storlek och genom 

motivval. På Vårdguiden 2 är skisserna på hjärtat mycket framskjutna element, och även 

rubrikerna drar till sig uppmärksamhet. Båda dessa element bidrar i hög grad till 

begripligheten. I Vårdguiden 1 finns inga bildelement, det mest framskjutna här är rubrikerna. 

Detta ger texten en tydlig struktur.   

En analys av de enskilda reklamblocken hade varit intressant, då deras utformning 

harbetydelse för läsningen, men de kan inte kommenteras i denna uppsats av utrymmesskäl. 

 

5.1.7 Sammanfattning av begripligheten 

Sammanfattningsvis uppvisar sidorna många likheter i begriplighet, men det finns också vissa 

skillnader. Den sida som skiljer sig mest från de andra i materialet är Internetmedicin. Här 

förutsätts en större kunskap om hjärtats funktioner, behandlingar och medicinska begrepp.  

De andra sidorna förutsatte en relativt liten kunskap om sådant hos läsaren.   

Ett genomgående drag hos sidorna är att de har få mänskliga aktörer, läsaren får mycket 

sällan veta vem som diagnostiserar, fattar beslut, eller genomför behandlingar.  

Behandlingarna beskrivs snarare som ett naturligt och nödvändigt steg, än som något som 

man kan besluta om. Texternas rubriceringar är tydliga och svarar mot innehållet. Meningarna 

har i alla texter en genomsnittlig längd som ligger nära den nedre gränsen för 

Klarspråkstestets rekommendationer.   
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Skillnaderna i begriplighet är tydligast mellan Internetmedicin och de andra texterna, då 

den vänder sig till en annan, mer specifik mottagargrupp. Den rörliga reklamen som 

förekommer hos Barnsidan och på Internetmedicin, kan störa läsningen och därför försämra 

begripligheten.  Förutom detta finns det en skillnad i kompletterande visuella element. De två 

sidorna vars syfte är att samla in pengar, Hjärtebarnsförbundet och Hjärt- och lungfonden, har 

fotografier på barn i samband med texterna. Dessa väcker snarare känslor hos betraktaren än 

att de bidrar till begripligheten. Vårdguiden 2 och Barnsidan kompletterar sina texter med 

anatomiska skisser på hjärtat vilket i hög grad bidrar till förståelsen av texten.  

 

5.2 Mottagaranpassning   
De olika aktörernas mottagaranpassning undersöker jag genom att se på följande: tänkt 

mottagare, syfte, tilltal, webbplatsens intertextualitet och anpassad reklam.  

Tre av sidorna jag undersöker definierar den tänkta mottagaren, Internetmedicin skriver 

explicit vem de vänder sig till i sidhuvudet, … läkare och sjuksköterskor med 

förskrivningsrätt. (Internetmedicin). Vårdguiden och Hjärtebarnsförbundet definierar 

mottagaren under sina Om oss-flikar. Vårdguidens två texter vänder sig först och främst till 

allmänheten som söker information om vård och hälsa, men det nämns att deras tjänster kan 

vara användbara för vård- och apotekspersonal, skolor, medier och bibliotek (Mannberg 

2015). Vårdguiden 1 vänder sig dessutom tydligt till frågeställaren genom tilltalet. 

Hjärtebarnsförbundet vill stötta personer med hjärtfel samt deras anhöriga och skriver att de 

dessutom vill informera myndigheter skolor och allmänheten om hur det är att leva med 

hjärtfel (Om Hjärtebarnsförbundet 2015). Barnsidan och Hjärt- och lungfonden definierar inte 

sina tänkta målgrupper. Dock kan man utifrån reklamen som finns på  

Barnsidan dra slutsatsen att sidan vänder sig till föräldrar, eller andra vuxna anhöriga till barn.  

Även om man kan utläsa en specifik tänkt målgrupp hos vissa av webbplatserna kan man 

inte anta att just dessa verkligen är de enda mottagarna av texterna. Webbplatserna är de första 

träffarna vid en internetsökning om VSD, och de kräver inga inloggningsuppgifter utan är 

tillgängliga för alla. Det innebär med andra ord att även om en tänkt mottagare kan beskrivas, 

kan skribenten inte vara säker på att det endast är personer från denna grupp som läser texten.  

Vårdguiden 1 är något speciell när det gäller mottagaranpassning. Själva svaret vänder sig 

som ovan nämnt till frågeställaren i både innehåll och tilltal. De andra mottagarna 

(allmänheten) tilltalas inte. Hjärt- och lungfonden tilltalar inte läsaren i informationstexten, 

dock finns det ett du-tilltal i reklamen där läsaren uppmanas: Swisha din gåva. De övriga 

texterna vänder sig inte överhuvudtaget till mottagarna i tilltalet.  
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Texternas syfte framkommer i viss mån i rubrikerna, men någon längre utläggning om vad 

skribenterna vill att texten ska användas till finner man inte i materialet.  

Hjärtebarnsförbundet upplyser läsaren om syftet genom att i ingressen skriva: Här har vi valt 

att ge enkla beskrivningar av de vanligaste hjärtfelen. Ingen av de andra sidorna har någon 

liknande presentation av syftet i inledningen. Hjärt- och lungfonden och Vårdguiden 2 har 

istället en inledande sammanfattning av texten, vilket också kan avslöja att deras syfte är att 

informera läsaren.  

Sidorna skiljer sig tydligt i hur de länkar till ytterligare information. Den som erbjuder 

minst vidare läsning är Vårdguidens 1. Här erbjuds besökaren endast att läsa vidare om Hjärta 

och blodomlopp och att läsa vidare inom temat Barn och föräldrar. Värt att uppmärksamma är 

att man alltså inte länkar vidare till den andra texten om hjärtfel på den egna webbplatsen. 

Den andra artikeln på Vårdguiden, informationstexten, länkar till fler sidor inom den egna 

webbplatsen: Medfödda hjärtfel hos barn, Hjärta och blodomlopp, Blodtrycksmätning på 

barn, Magnetkameraundersökning, MR, av hjärtat hos barn och Blåsljud i hjärtat hos barn. 

Sedan finns även här länken till temat Barn och föräldrar samt en länk till Barnavdelningen, 

en sida som vänder sig till barn som ska gå till sjukhus eller tandläkaren.   

Barnsidan länkar till andra texter på webbplatsen på ett relativt oorganiserat sätt under 

rubriken Ännu mer i ’Svårt sjuka barn’. Här har författaren både länkat till sjukdomar som 

kan förekomma i samband med VSD, andra hjärtfel samt andra sjukdomar som inte har med 

hjärtat att göra. Det länkas även till intervjuer med föräldrar till barn med svåra sjukdomar.   

De båda organisationerna Hjärt- och lungfonden och Hjärtebarnsförbundet länkar båda till 

ungefär samma saker i menyer i vänstermarginalen. Det finns här länkar till olika hjärtfel, 

behandlingar och sidor som beskriver hur det är att leva med hjärtfel.   

Internetmedicin länkar enbart till tre andra texter inom den löpande texten, det är en länk 

till en artikel om ett hjärtfel som kan förekomma i samband med VSD, sedan till 

socialstyrelsen sjukdomsregister ICD–10 och till sist finns det en länk till en källa i 

referenserna.   

Reklamen som finns på Internetmedicin och Barnsidan avslöjar vem den tänkta mottagaren 

är. På Internetmedicin finns det en platsannons för en läkartjänst och tre reklamblock för 

mediciner. Det blir här tydligt att den vänder sig just till läkare och sjuksköterskor som kan 

skriva ut medicin. Barnsidans reklam riktar sig som ovan nämnt till föräldrar eller andra 

vuxna anhöriga till barn, (exempelvis kalasdags.se och ikano gravidförsäkring, se tablå 4). 

Detta gör det möjligt att dra slutsatsen att även informationstexten vänder sig till denna 

målgrupp.   



24  

  

För att summera skiljer sig sidorna åt i flera avseenden. Alla utom Barnsidan och  

Hjärtebarnsförbundet definierar sin mottagargrupp. Mottagaren tilltalas dock bara i  

Vårdguiden 1, och då är det bara en av de tänkta mottagarna (frågeställaren) som författaren 

vänder sig till. En tänkt läsare tilltalas dessutom i reklamtexterna som förekommer i samband 

med texten hos Hjärt- och lungfonden. Att resterande texter inte tilltalar läsaren skulle kunna 

bero på att deras mottagargrupp är stor och att det därför blir komplicerat att urskilja en typisk 

läsare som man kan vända sig till. I vissa avseenden skulle man kunna säga att Barnsidan och 

Internetmedicin har tilltalat mottagaren, eller åtminstone profilerar sig mot en viss grupp av 

människor – genom reklamen.  

Texternas skiljer sig relativt kraftigt när det kommer till intertextualitet. Organisationerna 

Hjärtebarnsförbundet och Hjärt- och lungfonden länkar till ungefär samma typ av ämnen. De 

båda texterna på Vårdguiden länkar delvis till samma sidor på den egna webbplatsen, även om 

fråga-svar-artikeln länkar till färre sidor än den längre artikeln. Barnsidan har en ostrukturerad 

länklista i samband med texten och Internetmedicin länkar endast till mycket få ämnen i 

anslutning till texten. Hur lätt det är att navigera på sidorna är nära sammankopplat med 

mottagaranpassningen. I denna aspekt är Hjärt- och lungfonden den sida som är tydligast 

strukturerad och alltså mest mottagaranpassad medan Barnsidan är den sida där länkarna är 

minst överskådliga för läsaren.   

5.3 Trovärdighet  
För att besvara frågan om trovärdighet undersöker jag: avsändare, publicerings- eller 

uppdateringsdatum, och framskjutna eller störande element.  

Som tablå 5 visar anger alla texter förutom den på Hjärtebarnsförbundet någon slags 

avsändare eller granskare. Av dessa är det bara texten på Barnsidan som inte antingen har 

skrivits eller granskats av någon specialist inom området. Att skribenterna och även 

granskaren arbetar eller har arbetat med barnhjärtfel ger sidorna större trovärdighet. 

Författaren till texten på Barnsidan är en förälder som verkar vilja informera andra föräldrar 

om barnsjukdomar och framförallt om hjärtfel. Men skribenten har inga specialistkunskaper 

och refererar inte heller till en specialist i texten.  Detta leder till att texten tappar i 

trovärdighet. Bildkällor finns bara hos Vårdguiden 2, här har man namngett illustratören till 

skisserna i artikeln. Det innebär alltså att bildkällor saknas hos Barnsidan, Hjärt- och 

lungfonden och Hjärtebarnsförbundet.  
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Tablå 5 – Information om författare eller granskare  
Webbplats  Författare – vilken information anges?  Granskare   
Barnsidan  Namn, födelseår, familj, yrke, arbetsplats (ej 

vårdrelaterat)  
 -    

Hjärt- och lungfonden  -  Namn, titel, yrke, specialisering, 

arbetsplats,   
  

Hjärtebarn  -  -  

Internetmedicin  Namn, specialisering, titel/yrke, arbetsplats  Namn, titel/yrke, arbetsplats  

  
Vårdguiden 1 Namn, titel/yrke, specialisering   -  

Vårdguiden 2  Författare 1: namn, titel/yrke specialisering, arbetsplats 

Författare 2: namn, titel, specialisering  
Namn, yrke, specialisering,  
arbetsplats   

  

  

Hjärtebarnsförbundet anger ingen författare eller annan informationskälla överhuvudtaget, 

man får anta att hela organisationen står bakom det som skrivits. I texten finns dock en länk 

till Vårdguiden 2 och man kan återfinna vissa formuleringar i artikeln från Vårdguiden. Det är 

mycket troligt man utgått från Vårdguidens text när förbundets text författades. Att detta inte 

anges, även om man kan gissa sig till det, minskar trovärdigheten.  

Information om publiceringsdatum alternativt datum för senaste uppdatering finns hos 

nästan alla webbplatser, se tabell 2 nedan. Endast Hjärtebarnsförbundet, anger ingen sådan 

information. Texterna är i de flesta fall relativt uppdaterade, och högst tre år gammal. Här är 

Barnsidan ett undantag, då texten publicerades år 2003 och alltså är 12 år äldre än texten från 

Hjärt- och lungfonden som senast uppdaterade 2015.  

  

Tabell 2 – Publicerings-/uppdateringsdatum  
Webbplats  Publicerings- 

/uppdateringsdatum  
Barnsidan  2003-09-03  

  
Hjärt- och lungfonden  

2015-08-18  

  
Hjärtebarn  

-  

  
Internetmedicin  

2014-1222  

  
Vårdguiden 1  

2012-01-11  

  
Vårdguiden 2  

2012-04-25  

  

Som jag tidigare nämnt använder tre av sidorna i materialet reklam: Barnsidan,  
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Internetmedicin och i viss mån Hjärt- och lungfonden. Hos de båda förstnämnda sidorna är en 

del av reklamen rörlig, vilket kan dra bort läsarens fokus från det informerande innehållet på 

sidorna. Här kan man, något tillspetsat, ifrågasätta om syftet med sidan är att informera eller 

att tjäna pengar på reklamen. Om läsaren uppfattar det som att skaparen av webbplatsen 

värderar reklamen högre än själva informationstexten skulle textens trovärdighet kunna 

minska. Samtidigt är reklamen anpassad till en specifik målgrupp, vilket visar att skaparen av 

webbsidan lagt ned tid på att fundera över vilken typ av läsare man vänder sig till.   

Hjärt- och lungfondens reklam syftar till att samla in pengar till den egna verksamheten 

och att samla in pengar är även Hjärtebarnsförbundets mål. Båda sidorna använder sig av 

fotografier på barn i samband med texterna. Barn är starkt kulturellt laddade symboler och 

väcker känslor i större mån än ickemänskliga motiv som exempelvis en skiss på hjärtat. 

Framförallt bilden på Hjärtebarnsförbundets sida är känsloframkallande. Den visar ett 

fotografi taget uppifrån, på ett sovande spädbarn som har flera slangar kopplade till kroppen, 

och är omringat av flera vuxna. Bilden placerar betraktaren i en position med makt, genom 

perspektivet, vilket kan kopplas till att man vill väcka en önskan att hjälpa barnet.  

Betraktarmakten ger också intrycket att man som betraktare har makten eller möjligheten att 

välja att bistå barnet genom att ge pengar till organisationen.   

Bilden på Hjärt- och lungfonden är inte lika dramatisk, här visas ett barn i fyra- till 

femårsåldern som inte ser ut att vara sjukt, utan barnet gungar skrattandes. Barnet möter inte 

betraktarens blick vilket ger denna möjlighet att ostört se på bilden. Överlag verkar denna bild 

inte kräva lika mycket av betraktaren, det gör snarare reklamen med uppmaningarna att ge 

pengar till organisationen.   

Att de båda organisationernas syfte att samla in pengar framkommer så tydligt kan 

ifrågasättas på samma sätt som reklamen på Internetmedicin och Barnsidan. Är syftet att 

objektivt informera eller att väcka känslor för ekonomiska syften? Samtidigt kan det påpekas 

att organisationernas vilja att samla in pengar kan öka kravet på relevant och korrekt 

information. Om de vill framstå som pålitliga och goda nog att få ekonomiskt bistånd måste 

de arbeta mycket med att informationen är trovärdig. Annars minskar eventuellt chansen att få 

bistånd.  

Sammanfattningsvis skiljer sig texterna åt även i trovärdighet. Alla texter utom 

Hjärtebarnförbundets anger någon slags författare eller granskare, varav alla är specialister 

utom författaren på Barnsidan. Hjärtebarnsförbundet är också den enda sida som inte anger 

ett publicerings- eller uppdateringsdatum. Denna sida tappar alltså en stor del i trovärdighet 
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här. Den delvis störande reklamen hos Internetmedicin, Barnsidan och Hjärt- och lungfonden 

kan minska sidornas trovärdighet. Även bilderna på barn som förekommer på  

Hjärtebarnsförbundet och Hjärt- och lungfonden kan på grund av den känsloframkallande 

karaktären minska trovärdigheten något, då de kan tyckas vilja väcka empatiska sidor hos 

läsaren så att denne ska bli välvilligt inställt till sidan.   

6 Sammanfattning och diskussion   
Syftet med min undersökning har varit att studera hur de sex texterna på de olika sidorna i 

mitt material skiljer sig åt i begriplighet, mottagaranpassning och trovärdighet. I 

undersökningen lade jag fokus både på skriftspråkliga och visuella element.  

Det finns både likheter och skillnader mellan texterna som jag har undersökt.  

Innehållsmässigt lägger alla texter ett starkt fokus på beskrivningen av sjukdomsbilden. 

Beskrivningar av risker förekommer i mycket liten utsträckning i materialet överlag, istället 

skrivs det kort om behandling och möjligheten att hålet mellan kamrarna läker av sig självt. 

Det är bara Internetmedicin och Vårdguiden 1 som tar upp risker med hjärtfelet och går 

djupare in på hur behandlingar genomförs.   

Alla texter med undantag från den på Internetmedicin är enkla att förstå, graden av 

begriplighet är hög. Texterna definierar svåra begrepp och förutsätter inga större förkunskaper 

hos läsaren förutom en grundläggande kännedom om hjärtats funktioner. Något som i alla 

texter drar ned begripligheten är att andelen mänskliga aktörer är mycket låg. Internetmedicin 

tar ett avsteg från det resterande materialets höga begriplighet. Här krävs god 

bakgrundskunskap om medicinska termer, och förutom detta är texten krångligare skriven än 

de andra.   

Visuella element som bidrar till begripligheten förekommer hos två av sidorna, både  

Barnsidan och Vårdguiden 2 har en anatomisk skiss på hjärtat i samband med texten. Dessa 

bidrar i hög grad till att texten blir enklare att förstå. Bilder förekommer också hos 

organisationerna Hjärtebarnsförbundet och hos Hjärt- och lungfonden. Här är det dock 

fotografier på barn som förekommer i samband med texterna och dessa bidrar inte avsevärt 

till texternas begriplighet. Andra framskjutna element som kan påverka begripligheten är 

rubriker och reklam. Rubriker används i alla texter på ett sätt som är anpassat efter 

dispositionen. Reklam för utomstående aktörer finns hos Internetmedicin och Barnsidan. En 

del av denna reklam kan störa läsningen och därigenom begripligheten då den är starkt 

framskjuten genom att vara placerad högt upp på sidan och framförallt genom att vara rörlig.   
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I fråga om mottagaranpassning är sidorna tämligen lika, återigen är det Internetmedicin 

som skiljer sig mest från de andra texterna. Detta då sidan vänder sig till en annan målgrupp, 

nämligen läkare och sjuksköterskor. På Barnsidan skrivs det inte något om tänkta mottagare, 

men av reklamen kan man utläsa att den framförallt vänder sig till föräldrar. De andra sidorna 

definierar inga specifika målgrupper, utan vänder sig snarare till allmänheten i stort, och man 

kan inte heller av andra element på sidan utläsa eventuella målgrupper.   

Läsaren tilltalas bara i Vårdguiden 1, och i reklamen hos Hjärt- och lungfonden. Att 

läsaren inte tilltalas i själva informationstexten på den senare webbplatsen, kan bero på att det 

är en typ av hybridtext med två syften, både att informera och att samla in pengar till den egna 

organisationen. Alla texternas syften är att informera läsaren om VSD och i vissa fall andra 

hjärtfel. Hjärtebarnsförbundet och Hjärt- och lungfonden vill dessutom samla in pengar till 

respektive organisation. Dessa syften framkommer hos Hjärt- och lungfonden i reklamen och 

hos båda sidorna i de känsloframkallande bilderna på barn som förekommer på webbsidorna.  

Precis som Karlsson (2015) skriver i förstudien för projektet Hälsolitteracitet och 

kunskapsbyggande i informationssamhället skiljer sig sidorna framförallt i den visuella 

framställningen. Det är snarare där än i själva informationstexten som sidornas syften 

framkommer. Vill sidan främst informera läsaren finns det antingen inga bilder, eller 

medicinska anatomiska skisser som bidrar till förståelse av sjukdomstillståndet. Vill sidan 

förutom att informera också vädja till besökarens empatiska sidor för att få ekonomiskt 

bistånd, finns det fotografiska bilder på barn i samband med texterna. Bilder på barn är alltid 

känsloframkallande men Hjärtebarnsförbundet kan sägas vara den sida som mest uppenbart 

vill väcka känslor hos besökaren eftersom bilden föreställer ett barn som just genomgår en 

behandling. Läsaren placeras också i ett ovanifrån-perspektiv vilket ytterligare bidrar till att 

barnet ser hjälplöst ut.  

En aspekt som bör diskuteras när det kommer till mottagaranpassning är att texterna ofta 

vänder sig till föräldrar eller åtminstone beskriver behandlingar av födda barn. Att blivande 

föräldrar har valet att genomföra en sen abort, tas inte upp någonstans i materialet. Det skulle 

kunna bero på att sena aborter är en känslig fråga i samhället. De båda organisationerna med 

syftet att samla in pengar har bilder på barn i anslutning till texterna. Detta kan vara 

känslosamt för personer som inte vill behålla barnet.   

Texternas trovärdighet undersökte jag genom att se om det anges någon information om 

författarna eller granskarna av texterna samt genom att se på publiceringsdatum och störande 

element. Här var det Hjärtebarnsförbundet som skiljde sig mest från de andra texterna. 

Varken författare, granskare eller publiceringsdatum anges, vilket betydligt minskar textens 
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trovärdighet. På Barnsidan anges författare och publiceringsdatum, men författaren verkar 

inte vara någon specialist på området, och hänvisar heller inte till någon sådan. Texten 

publicerades dessutom år 2003, den är alltså 12 år gammal. Detta minskar textens pålitlighet.   

Den framskjutna reklamen kan som tidigare nämnt störa läsaren, det kan därför ifrågasättas 

om sidans syfte är att informera läsaren om VSD eller om man snarare vill att läsaren ska 

klicka på reklamen. Detta minskar alltså trovärdigheten hos Internetmedicin, Barnsidan och 

även hos Hjärt- och lungfonden.  

Textriktighetsnormerna som Josephson skriver om påverkar de texter jag undersökt i hög 

grad. De tillhör ungefär samma genre, alla är informationstexter. Men de olika webbplatserna 

har olika syften med texterna och de vänder sig också till olika tänkta mottagare. Detta gör att 

man inte kan säga att skillnaderna mellan texterna beror på att en skribent skriver rätt och en 

annan skriver fel. Snarare handlar det om att de måste anpassa sina texter efter mottagare och 

syfte. Är syftet att besvara en fråga om vad VSD innebär, resulterar det i en annan typ av text 

än en vars syfte är att informera vårdpersonal om symptom, risker och behandlingar. Jag anser 

dock att de skillnader mellan texterna som jag påträffat beror till större del på de olika 

mottagargrupperna och mindre på att sidorna har varierande syften med sina texter. 

En slutsats som jag kan dra efter den genomförda studien är att begriplighet, 

mottagaranpassning och trovärdighet är nära sammankopplade. En faktor som stör 

begripligheten, påverkar mottagaranpassningen och därigenom även trovärdigheten hos en 

text. Exempelvis påverkar reklam och bilder begripligheten, mottagaranpassningen och 

trovärdigheten på olika sätt. Ett annat exempel är att ett mottagaranpassat språkbruk visar att 

skribenten tänkt igenom vilka förkunskaper och förväntningar mottagaren har, och detta 

påverkar i slutändan trovärdigheten.  

Mitt bisyfte var att bredda synen på begriplighet, från att traditionellt nästan enbart 

fokusera på språk till att även inkludera bilder och andra visuella element. Den multimodala 

textanalysen har varit ett värdefullt komplement till den språkliga studien av begriplighet. 

Texterna som innehåller en anatomisk skiss på hjärtat uppfattade jag som tydligare och till 

viss del föreföll skribenterna också vara mer måna om att göra texten anpassad efter 

mottagagaren. Därför anser jag att bilderna genom sin mottagaranpassning även kan bidra till 

att ge sidorna seriositet och trovärdighet.   

Till den multimodala textanalysen hörde också min undersökning av reklam och rubriker. 

Visuell framskjutenhet har stor påverkan på läsarupplevelsen. På internet är förekomsten av 

mycket framskjuten reklam vanlig. Den borde därför inte förbises i studier av begriplighet, 

särskilt då den kan påverka läsarens upplevelse av webbplatsen i stort. Reklam kan 
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exempelvis störa läsningen och påverka läsarens intryck av webbplatsens seriositet. Den 

visuella inramningen är alltså av mycket stor vikt när man läser en webbtext eftersom läsare 

fäster stor vikt vid bilder.   

Min uppsats kan inte ge ett generaliserbart resultat om hur informationen på de undersökta 

sidorna uppfattas. Eftersom det är en kvalitativ textanalys, kan det mycket väl vara så att vissa 

slutsatser som jag har dragit kan ha påverkats av egna tidigare erfarenheter. En person med 

annan bakgrund och som läser texterna av andra anledningar än med avsikt att analysera dem 

skulle kunna ha andra uppfattningar om de olika elementen på webbplatserna.  

 Det skulle vara givande att i en större studie komplettera mina analyser med en 

målgruppsanalys, där man gör intervjuer med personer från sidornas tänkta målgrupper. En 

grupp vars uppfattning om texterna vore särskilt intressant att undersöka är gravida och 

föräldrar eller anhöriga till barn med hjärtfel. Här finns troligen ett behov av relativt 

preciserad information om specifika hjärtfel, och frågan är om den tillgängliga informationen 

är tillfredsställande.  

  

     



31  

  

Litteratur  
Björkvall, A., 2009: Den visuella texten: multimodal analys i praktiken, Hallgren och Fallgren 

Studieförlag AB, Stockholm  

Englund, H., & Guldbrand, K., 2012: Klarspråk på nätet, femte uppl. Författarna och Prodicta 

förlag AB, Stockholm  

http://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/halsolitteracitet/ 2015: Hälsolitteracitet och 

kunskapsbyggande i informationssamhället. Institutionen för nordiska språk (Hämtad 

2015-11-08)  

Karlsson. A.-M., 2002: Att läsa kors och tvärs, I: Språkvård, 4/2002 Språknämnden, Tidskrift 

utgiven av svenska språknämnden. Stockholm. S. 10–15   

Karlsson, A.-M., 2015: När ska man söka vård?: Positioner och perspektiv i webbinformation 

om hjärtfel hos barn.  I: Linda Kahlin, Mats Landqvist och Ingela Tykesson (red.), Språk 

och identitet: Rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola 8–9 maj 2014.  

Huddinge: Södertörns högskola.  

Josephson, O., 2005: Trettio års arbete för enklare texter. I: Texter för medborgarna – hur vet 

man om de är bra? Resuméer av föreläsningarna på Klarspråkskonferensen 20 maj 2005. 

Stockholm. (Institutionen för nordiska språk 2015)   

Josephson, O., 2006: En bok om textvård, I: Svenska språknämnden (red.), Textvård: att läsa, 

skriva och bedöma texter, Norstedts akademiska förlag, Stockholm.  

Josephson, O., 2009: Klarspråksforskningens framtid. I: Nyström Höög, C. (red.) Medborgare 

och myndigheter TEFA nr 47. (S. 100–107) Uppsala: Institutionen för nordiska språk.   

Mannberg A., 2015: Om vårdguiden. http://www.1177.se/Om-1177/Om-1177/ (Hämtad 2015-

11-10)  

Mårtensson, L. & Hensing, G., 2011: Hälsolitteracitet grundbult i patientmötet: Bottnar i 

människors förmåga att fatta självständiga beslut i hälsofrågor. Lakartidningen, 108 (51), 

(Hämtad 2015-10-08)  

Mårtensson, L. & Hensing, G., 2009: Förmågan att förvärva, förstå och använda information 

om hälsa: en introduktion till begreppet hälsolitteracitet, Sahlgrenska Akademin, 

Göteborgs universitet, Göteborg http://socmed.gu.se/digitalAssets/1379/1379955_h-

lsolitteracitet_rapport.pdf (Hämtad 2015-10-08)  

Nyström Höög C., 2009: Textvård mellan två kulturer. I: Nyström Höög, Catharina (red.), 

Medborgare och myndigheter, TEFA nr 47. (s. 7-14) Uppsala: Institutionen för nordiska 

språk.  

http://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/halsolitteracitet/
http://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/halsolitteracitet/
http://www.1177.se/Om-1177/Om-1177/
http://www.1177.se/Om-1177/Om-1177/
http://www.1177.se/Om-1177/Om-1177/
http://www.1177.se/Om-1177/Om-1177/
http://www.1177.se/Om-1177/Om-1177/
http://www.1177.se/Om-1177/Om-1177/
http://socmed.gu.se/digitalAssets/1379/1379955_h--lsolitteracitet_rapport.pdf
http://socmed.gu.se/digitalAssets/1379/1379955_h--lsolitteracitet_rapport.pdf
http://socmed.gu.se/digitalAssets/1379/1379955_h--lsolitteracitet_rapport.pdf
http://socmed.gu.se/digitalAssets/1379/1379955_h--lsolitteracitet_rapport.pdf
http://socmed.gu.se/digitalAssets/1379/1379955_h--lsolitteracitet_rapport.pdf
http://socmed.gu.se/digitalAssets/1379/1379955_h--lsolitteracitet_rapport.pdf


32  

  

Om Hjärtebarnsförbundet 2015: Hjärtebarnsförbundet. 

http://www.hjartebarn.se/omoss/organisation/forbundet/ (Hämtad 2015-11-10)  

Språkrådet 2015 a: Klarspråkstestet 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/attskriva-

klarsprak/klarsprakstestet.html (Hämtad 2015-10-11)  

Språkrådet 2015 b: Klarspråkstestet rapporter. Institutionen för språk och folkminnen, 

http://www4.sprakochfolkminnen.se/klarsprakstest/resources/fragor2.pdf (Hämtad 

201510-11)  

Material  
Barnsidan, 2003: Althoff, M., VSD. http://www.barnsidan.se/sjukabarn/vsd.htm,   

Hjärt- och lungfonden, 2015: Hjärtbarn - medfödda hjärtfel https://www.hjart 

lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Barns-hjartfel/Hjartebarn--medfodda-hjartfel/  

Hjärtebarnsförbundet, 2015: Om medfödda hjärtfel http://www.hjartebarn.se/leva-medhjartfel/  

Internetmedicin, 2014: Magnusson, A., Ventrikulär septumdefekt hos vuxna, medfödd 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5701   

Vårdguidens faktasida, 2012: Björkhem G., Lundström N.-R., I: Ahlquist L. (red.) Olika typer 

av hjärtmissbildningar hos barn. http://www.1177.se/Fakta-

ochrad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/   

Vårdguidens, fråga-svar-artikel, 2012: Hernborg, A., Vad innebär hjärtförstoring och VSD 

hos barn? http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-

innebarhjartforstoringoch-VSDhos-barn/   

http://www.hjartebarn.se/om-oss/organisation/forbundet/
http://www.hjartebarn.se/om-oss/organisation/forbundet/
http://www.hjartebarn.se/om-oss/organisation/forbundet/
http://www.hjartebarn.se/om-oss/organisation/forbundet/
http://www.hjartebarn.se/om-oss/organisation/forbundet/
http://www.hjartebarn.se/om-oss/organisation/forbundet/
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak/klarsprakstestet.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak/klarsprakstestet.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak/klarsprakstestet.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak/klarsprakstestet.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak/klarsprakstestet.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak/klarsprakstestet.html
http://www4.sprakochfolkminnen.se/klarsprakstest/resources/fragor2.pdf
http://www4.sprakochfolkminnen.se/klarsprakstest/resources/fragor2.pdf
http://www.barnsidan.se/sjukabarn/vsd.htm
http://www.barnsidan.se/sjukabarn/vsd.htm
http://www.hjartebarn.se/leva-medhjartfel/
http://www.hjartebarn.se/leva-medhjartfel/
http://www.hjartebarn.se/leva-medhjartfel/
http://www.hjartebarn.se/leva-medhjartfel/
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5701
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5701
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/
http://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebarhjartforstoring-och-VSDhos-barn/

