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Abstract (eng) 

The purpose of this thesis was to develop a clear and comprehensible electricity bill 

since these kinds of bills are perceived as complicated and difficult to understand. 

Based on the quantitative and qualitative methods using survey, interview and focus 

group, it was made possible. My question formulation was "How can you, using the 

form and principles of readability, simplify the text in an electricity bill without losing 

important information?" and "How can the flow in reading and the oversight of an 

electricity bill get improved?". Based on the theories, I worked up a design proposal 

that my focus group had access to, and based on their opinions I made relevant 

changes. My final design proposal shows how a readable and comprehensible 

electricity bill, with no important information is lost, can look like. 

 

Abstract (sv) 

Detta examensarbete har gått ut på att arbeta fram en lättläst och lättförståelig 

elfaktura eftersom dessa slags fakturor upplevs som krångliga och svårförståeliga. 

Utifrån de kvantitativa och kvalitativa metoderna enkätundersökning, intervju och 

fokusgrupp har detta varit möjligt. Mina frågeställningar var ”Hur kan man, med 

hjälp av form och principerna för lättläst, förenkla texten i elfakturor, utan att någon 

viktig information går förlorad?” och ”Hur kan läsflödet samt överblicken i en 

elfaktura förbättras?”. Utifrån teorierna arbetade jag fram ett gestaltningsförslag som 

min fokusgrupp fick ta del av och därefter gjordes ändringar utifrån deras åsikter. 

Mitt slutliga gestaltningsförslag visar på hur en lättläst och lättförståelig elfaktura, 

utan att viktig information gått förlorad, kan se ut.  
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Form 
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Förord 

Innan någon tar del av detta examensarbete vill jag tacka min handledare, alla som 

deltagit i mina undersökningar och intervjuer, mina klasskamrater som varit ett stort 

stöd och sist men inte minst mina föräldrar och sambo som alltid finns till hands.   
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Inledning 

Varje dag, varje timme och inte minst varje minut tar alla människor del av ny 

information. Det kan vara allt från nya statusuppdateringar på facebook, en artikel i 

Aftonbladet eller kanske en trevlig faktura. Inte alltid så trevlig kanske. I vilket fall 

som helst så krävs det engagemang från vår sida för att kunna ta del av den 

information vi får. I dagens samhälle har närmare två miljoner vuxna stora 

läsproblem (Sundin, 2007:26) vilket nästan är en fjärdedel av Sveriges befolkning. 

Det är en stor siffra. Det ställer också krav på att informationen ska vara tillgänglig 

för alla. Tyvärr är den inte det idag, men det jobbas för fullt för att den ska bli det. 

Centrum för lättläst arbetar ständigt med att förenkla information utifrån 

mottagarens behov. Att skriva på lättläst svenska handlar om att välja enklare ord 

framför svåra och skriva konkret utan att viktig information går förlorad. Enklare än 

så är det inte. På ett eller annat vis behöver alla lättläst och lättförståelig information. 

Denna inledning får avslutas med ett citat av författaren Michael Ramlöse. Trevlig 

läsning! 

 

 

”Ibland är ord så goda att man vill mumsa på dem  

och andra gånger så otrevligt kantiga och vassa att man kan göra sig illa på dem” 
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Under denna del av rapporten presenteras bakgrunden till det problem som förekommer, 

problemformulering, syfte, mål, egen målsättning, frågeställningar, avgränsningar samt 

definition av begrepp. 

Bakgrund 

Jag flyttade hemifrån när jag var 19 år och hade aldrig tagit emot en pappersfaktura. 

Jag var med andra ord helt ovetande om hur en faktura faktiskt såg ut och vad den 

innehöll för slags information. När jag tog emot min första elfaktura stod jag som ett 

frågetecken. När temat för årets examensarbete blev flöden och processer slogs jag av 

tanken att förenkla texten och formen i elfakturor. Flöden och processer är trots allt 

ett begrepp som kan tolkas på flera olika sätt, men att förbättra ett flöde mellan 

kunder och företag när det handlar om fakturor ansåg jag som viktigt. Dels för att 

kunderna ska slippa känna frustation över att de inte förstår vad som står i en 

elfaktura men också att företagen ska få bättre kritik och mindre klagomål från 

kunderna. Enligt research har jag funnit att elfakturor är de fakturor som upplevs 

mest svårförståeliga. I en artikel publicerad i Dagens Nyheter handlade den vanligaste 

frågan, till konsumentvägledarna, om just elfakturor och att de är krångliga (DN, 

2003-05-21). Flera elbolag påstår även att elfakturor är svåra att förstå. Eskilstuna 

energi & miljö skriver bland annat på sin hemsida ”Fakturorna från energibolagen är 

kända för att vara otydliga och krångliga” (2011-05-13). Genom min kunskap i 

informationsdesign och textdesign blev jag motiverad till att lösa detta problem. En 

elfaktura är trots allt något de flesta får ta del av någon gång under sin livstid. Under 

arbetets gång har jag kommit i kontakt med ekonomichefer och kundtjänstspersonal 

på två elbolag, Eskilstuna energi & miljö och Mälarenergi. Ingen av dessa företag är min 

uppdragsgivare utan detta är något jag själv valt att arbeta med. Min uppdragsgivare 

är akademin för innovation, design och teknik och programmet informationsdesign med 

inriktning på textdesign. 

Problemformulering 

De flesta som flyttat hemifrån tar emot en elfaktura varje eller varannan månad. 

Trots ålder är förståelsen för vad en elfaktura innehåller inte alltid självklar. En 

elfaktura innehåller mycket information och kan ställa till problem. En del i det hela 

är förmodligen kundens okunskap om el, berättar Göran Andersson på Eskilstuna 

energi & miljö (2011-04-14). Trots att elfakturor förbättrats sen förr i tiden, då 

avstämningsfakturor användes och informationen på elfakturan var mer otydlig och 

krånglig, finns det fortfarande mycket kvar att göra med både text och form (Göran 

Andersson, 2011-04-14). 

Problemet är alltså att texten, tillsammans med formen, i elfakturor är svår att förstå. 

I en elfaktura anges många obegripliga begrepp, mycket siffror av olika betydelse på 

en liten yta, vilket resulterar i både ointresse och frustation för kunden.  

 

 



Mälardalens Högskola, 2011-05-25  Anna Ekvall 
Examensarbete i Informationsdesgin, 15 hp 

8 
 

Syfte och mål 

Mitt syfte är att med hjälp av form och principerna för lättläst, jobba fram en 

förenkling av texten i elfakturor utan att någon viktig information går förlorad trots 

att viss information tas bort.  

Mitt mål är att skapa en lättläst och lättförståelig elfaktura (definition av begreppen 

finns nedan).  

Egen målsättning 

Min egen målsättning med detta examensarbete är att fördjupa mig ytterligare inom 

ämnet informationsdesign med inriktning på textdesign. Genom min gestaltning vill 

jag visa mina kunskaper i både form och texthantering.  

Frågeställningar 

- Hur kan man, med hjälp av form och principerna för lättläst, förenkla texten i 

elfakturor, utan att någon viktig information går förlorad? 

 

- Hur kan läsflödet samt överblicken i en elfaktura förbättras? 

Avgränsning 

Jag valt att avgränsa mig till att titta på två elbolags fakturor, Eskilstuna energi & miljö 

och Mälarenergi. Anledningen till det är den begränsande tiden för vårt examensarbete 

och för att dessa bolag låg relativt nära där jag bor, vilket medförde att jag kunde åka 

och träffa dem.  

 

Jag ska inte titta på utformningen av betalningsblanketten då det finns vissa 

bestämmelser för hur den ska se ut. Jag kommer heller inte titta på den ekonomiska 

aspekten beträffande färger i den tryckta pappersfakturan. Miljöaspekten kommer jag 

heller inte ta hänsyn till eftersom pappersfakturans existens då bör diskuteras.  

 

Begreppet lättläst används utifrån att behovet av enkla texter är stort och inte i 

avseendet personer med speciella läsbehov.  

Definition av begrepp 

Detta är mina egna definitioner av några begrepp jag använder mig av i detta 

examensarbete.  

 

Lättläst – en lättläst text är enkel och skriven i klarspråk. 

Lättförståelig – en lättförståelig text är lätt att förstå.  

Läsflöde – ett läsflöde är när flödet i en text fungerar utan att läsaren avbryter på 

grund av svårigheter i texten.  
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Under denna del av rapporten presenteras teorin, där tidigare forskning inom ämnet tas upp 

samt litteratur som stödjer mitt arbete. 

Teori 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning som gjorts inom det berörda ämnet är bland annat studien 

”Clearer communication in financial document design” skriven av Rob Waller på 

Information Design Unit (1997). Rob Waller är en erfaren konsult, specialiserad 

inom informationsdesign. Waller har studerat och undervisat i typografi och grafisk 

kommunikation och har doktorerat i förhållandet mellan typografi och språk. I denna 

studie belyser han hur finansiella dokument ska kunna förenklas för att 

kommunikationen mellan kund och företag ska kunna förbättras. Waller skriver ”A 

clear bill should cut down the number of calls to your customer desk […]” (1997:4). 

Jag har använt mig av Wallers teorier kring hur en fakturas utformning och design 

bör se ut. Waller skriver “‟Document design‟, or „bill design‟ […] should be done by 

specialised information designers with experience both of working with digital 

printing and of writing and designing usable documents.” (1997:2). Waller talar även 

om språket och dess innebörd, bland annat om meningslängd, enkla instruktioner 

och lättförståeliga ord (1997:10). Waller har tittat på hur brev, uttalanden och 

fakturor är skrivna och formgivna. Därefter har han visat på och gett tips på vilket 

sätt företag kan förenkla dessa dokument, eftersom de upplevs som svårförståeliga. 

Studien är genomförd i Storbritannien vilket betyder att Sveriges elfakturor inte tagits 

upp i denna studie.  

  

Beträffande lätta och svåra texter kom jag över en studie skriven av Tracy 

Linderholm et al. (2000) vid namn ”Effects of Casual Text Revisions on More- and 

Less-skilled Readers‟ Comprehension of Easy and Difficult Texts” som är ett utdrag 

ur Cognition and instruction (2000). Linderholm et al. skriver bland annat om tre 

potentiella typer av problem i text ”(a) the surface form of the text; (b) the 

background knowledge required for comprehension; and (c) the nature, ambiguity, or 

confusability of the text‟s content.” (Beck et al. 1984, citerad av Linderholm et al. 

2000:527). Linderholm et al. skriver också om läskunnighet och förmågan att förstå, 

behålla och integrera textinformationen på ett korrekt sätt (Oakhill, 1994, citerad av 

Linderholm et al. 2000:532). Läskunnigheten handlar om hur väl en text är 

strukturerad för att förstå och komma ihåg den. En svår text kommer med andra ord 

göra att läsaren varken förstår eller kommer ihåg vad denne just läst (Linderholm et 

al. 2000:532-533), framför allt när det handlar om siffror och krångliga begrepp. 

Linderholm et al. kom fram till att textens struktur måste integreras med läsarens 

kunskaper för att uppnå förståelse. Till sist påpekade författarna att riktlinjerna som 

angavs i studien kunde användas av forskare för att förbättra studenters lärande från 

texter (Linderholm et al. 2000:548).  
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Litteratur 

Den litteratur jag valt att använda mig av i detta examensarbete har jag på ett eller 

annat vis stött på under mina tre år på utbildningen. Att vara källkritiskt är något jag 

arbetat mycket med och har varit en stor del av utbildningen. Det tillämpas därför 

under hela arbetet.  

 

Den litteratur jag valt att stödja mitt examensarbete med är dels Lättläst – så funkar det 

(2007) skriven av Maria Sundin. Sundin är författare och språkkonsult och har 

tidigare skrivit två böcker som berör ämnet lättläst. Jag har även valt att titta på 

Sundins källor till boken för att få en så trovärdig grund som möjligt. Sundin är 

kunnig inom ämnet och har gett mig mycket kunskap och inspiration till detta 

examensarbete. Sundin belyser att lättläst är något för alla. Att skriva lättläst betyder 

att man ska förutsätta så lite förkunskaper som möjligt hos läsaren (2007:85). Sundin 

talar bland annat om att många inte nöjer sig med begripliga texter, utan vill ha 

”korta välskrivna – effektiva – texter som inte tvingar oss att ägna onödig tid till att 

läsa dem” (2007:33). Lättlästa texter är korta, välstrukturerade och har enkelt 

innehåll. Dessa texter får allt fler läsare visar statistik från flera myndigheter (Sundin, 

2007:35). Flera riktlinjer finns för att hålla texten så enkel som möjligt, några av dem 

är att skriva direkt för läsaren, skriva kort, lyfta fram budskapet, lätta upp 

informationen, skriva konkret, undvika förkortningar, använda lättlästa meningar och 

enkla ord (Sundin, 2007:146–147). En enda mening kan få läsaren att känna sig 

utanför menar Sundin och skriver att det är viktigt att skriva utifrån ett 

läsarperspektiv och inte från ett avsändarperspektiv. Istället för att skriva ”Avgiften 

ska vara företaget tillhanda senast den 6 juli” kan man skriva ”Betala avgiften senast 

den 3 juli” (Sundin, 2007:88). Sundins riktlinjer för en lättläst text är de jag kommer 

använda mig av i min gestaltning. 

 

Trots att fokus för detta examensarbete är text spelar även layouten en stor roll. 

Layouten blir automatiskt en del i det hela eftersom både text och layout samspelar 

med varandra. I The practical guide to Information design skriven av Ronnie Lipton (2007) 

nämns flera olika gestaltningsprinciper, men den princip som var mest relevant 

beträffande layouten var delen om ”figure/ground” (2007:19). Där skriver Lipton om 

storlek och att storleken på typsnittet ska vara tillräckligt stort för att sticka ut från 

bakgrunden. Lipton skriver om färg där svart text på vit bakgrund ger den mest 

bekväma kontrasten för läsning av text. Med hjälp av vikt menar Lipton att typsnittet 

ska vara ”tjockt” nog för synligheten, men han varnar för att ”feta” texten om den är 

liten eftersom risken för att det bli oläsligt är stor. Till sist skriver Lipton om en lugn 

och stabil bakgrund och med det menar han att man ska vara försiktig med exempelvis 

foton och bakgrunder som skiftar i olika färger då detta kan störa läsningen 

(2007:20–21).  

 

Lipton skriver också om hur viktigt det är att presentera det läsarna behöver veta när 

det gäller text. Allt som finns att skriva ner är inte intressant utan det gäller att 

använda en språknivå som fungerar för publiken, att använda färg som ett 

informationsdesignverktyg, inte som dekoration, att presentera innehållet efter den 
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ordning läsaren behöver det och så vidare (2007:91). Under kapitlet ”how to write 

clearly” presenterar Lipton hur viktigt det är att texten besvarar läsarens frågor på ett 

tydligt och koncist sätt (2007:142). Lipton menar att, precis som en god design är 

texten minst lika viktig (Ibid.). Beträffade text talar Lipton om typsnittsstorleken som 

inte bör understiga 9 punkter och inte överstiga 12 punkter. Han menar på att man 

ska börja med en liten storlek och därifrån arbeta sig uppåt, men det beror givetvis 

även på medium (Lipton, 2007:98). Något viktigt att tänka på enligt Lipton är att 

typsnittet egentligen inte har så stor betydelse, utan det handlar om typsnittets 

tydlighet och användbarhet.  

 

Färg spelar också in när det handlar om layout. Lipton menar på att färg visar 

olikheter, likheter, hjälper läsaren att finna och uppmanar läsaren att läsa igenom 

informationen (2007:153). Han skriver också att det är viktigt att tänka på 

bakgrundens färg och textens färg. Exempelvis om bakgrunden är vit fungerar mörka 

kalla färger bättre än varma färger (Lipton, 2007:157). Jag kommer att ta stöd av 

Liptons principer för text och layout i min gestaltning.  

 

Jag har även valt att stödja mitt examensarbete i Begreppet lättläst av Lars Melin (2003). 

Lars Melin är docent i Svenska vid Stockholms universitet och har språkforskat och 

hittat samband i språket om bland annat läsbarhet och begriplighet. Melin talar om 

att begreppet lättläst måste ses ur olika perspektiv. Dels ”konsumentperspektivet” 

där anpassning till målgrupper med svårigheter sker, sen ”producentperspektivet” där 

nivåer av förenklingar kan sättas in, bland annat innehåll, struktur, syntax, lexikon 

och grafisk form. Till sist det så kallade ”produktkvalitetsperspektivet” där Melin 

skriver ”[…] nettot av minskad läsarmöda och informations- och 

precisionsförluster”. Melin skriver att för att förstå dessa perspektiv behövs de 

analyseras på flera plan och den utgångspunkt Melin nämner är läsprocessen 

(2003:1). Författaren menar på att det krävs ett stort antal förmågor för en 

framgångsrik läsning. En av dem är kognitiv förmåga där förmågan att uppfatta hur 

textens många detaljer bildar en struktur, hur man kan integrera textens information 

med tidigare kunskap samt att se användningsområden för den (Melin, 2003:1). 

Vidare talar Melin om bakgrundskunskap, textkompetens, ordförråd, språkstrukturell 

förmåga samt grafem/fonemomkoppling som betyder hur grunden för läsning är 

avkodning av grafemsträngar på pappret till igenkända ord i hjärnan (2003:2). Det 

perspektiv som är relevant för detta examensarbete är det ovannämnda 

”producentperspektivet”. Där menar Melin att kognitiva brister måste kompenseras 

med att texten ser informationen från läsarens håll, att bakgrundskunskap arbetas in i 

texterna i form av förklaringar, att textkompetensen ersätts med grafiska markörer 

som till exempel faktarutor och att språkstrukturella ansträngningar minskas genom 

förenklingar (Melin, 2003:3). Melin menar på att en ”svår” text kan vara fullständigt 

begriplig men att problemet är att svårigheter gör att läsaren tröttnar fortare än om 

texten vore ”lätt” (2003:4).  

 

Lars Melin har även skrivit boken Språkpsykologi – hur vi talar, lyssnar, läser, skriver och 

minns (2004). Melin belyser begripligheten där han pekar på att ”25 procent av det 
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svenska folket har svårt att läsa en vanlig, icke tillrättalagd text” (Skolverket, 1996, 

citerat av Melin 2004:67). Melin menar på att lättlästhet, begriplighet, läsbarhet är en 

viktig tillämpning av språkpsykologins läsforskningsresultat (2004:67). Svårt språk 

förknippas ofta med svåra texter och svåra ord, vilket inte alltid behöver vara hela 

sanningen menar Melin. Han uttrycker ”Tråkigt nog har det visat sig vara lättare att 

tala om vad som försvårar en text än vad som gör den lättläst” (Ibid.).  

 

Melin skriver sedan om komplexitet och hur det påverkar läsaren, ”Komplexitet 

verkar snabbt tröttande på de flesta läsare, och därmed sänks både läshastighet och 

förståelse” (2004:70). Stor informationspackning tycks också vara för försvårande 

faktor, men det visar sig att packning av information ofta är värre än komplexitet. 

Melin menar på att det är bra att vara kortfattad, men bara till en viss gräns (Ibid.). 

Innehåller texten ingen information alls, alltså bara ”pladder” som Melin uttrycker 

det, förstår läsaren ingenting (2004:70). Han återkommer till det som nämnts i 

tidigare stycken ”att skriva konkret” och genom det blir ämnet gripbart för tanken 

(2004:72).  Melins teorier kring begreppet lättläst samt begriplighet är det jag kommer 

ta stöd av i utformandet av min gestaltning. 
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Under denna del av rapporten presenteras mitt metodval samt vilka metoder jag tillämpat 

under arbetets gång. 

Metod 

Metodval 

Jag valde att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. I Forskningsmetodik 

skriven av Holme och Solvang skriver de att det inte finns någon absolut skillnad 

mellan de två metoderna utan att alla metoder är arbetsredskap (1997:76). Metoderna 

använder sig av olika principer och Holme och Solvang menar på att en kombination 

av de två metoderna fungerar bra (Ibid.). Vidare skriver författarna att ”Vi uppfattar 

de olika metoderna som jämbördiga redskap för att få en bättre förståelse av 

samhället” (1997:85). Det finns fyra strategier i Holme och Solvangs bok och en av 

dem jag använt mig av är den som kallas ”Kvalitativa undersökningar blir en uppföljning av 

kvantitativa undersökningar” (Grønmo, 1982, citerad av Holme & Solvang, 1997:86). 

Strategin handlar om att den kvantitativa informationen fungerar som en 

förundersökning eller som en första del i undersökningen. Det jag främst 

koncentrerade mig på var att den kvantitativa datan skulle ge mig en generell 

översikt, för att jag lättare skulle kunna hitta de faktorer min koncentration skulle 

ligga på i den kvalitativa undersökningen (Grønmo, 1982, citerad av Holme & 

Solvang, 1997:86–87). Min tanke var att den kvantitativa undersökningen jag gjorde i 

form av en enkät, skulle kunna fungera som ett underlag och ett ”bevis” för att 

problemet med texten och formen i elfakturor förekom.  

 

Enkät 

Jag var mycket noga med att min enkät skulle upplevas som seriös, vilket jag menar 

är tydliga frågor, rättstavade frågor/svar och stor bokstav i början av mening. 

Enkäten skulle också vara kort och max ta någon minut att svara på. Min egen 

erfarenhet från att en enkät är alldeles för lång och omfattande har tidigare resulterat 

i att man svarar på ett par frågor, och sedan ger upp för att det tar för lång tid. Jag 

använde mig därför av det ”prov” Holme och Solvang nämner i sin bok ”[…] genom 

att vi frågar oss hur vi själva skulle reagera om vi fått samma frågeformulär” 

(1997:173). Jag var också noga med att påpeka att enkäten hade betydelse för 

respondenterna då detta påverkar deras vardag som det gör med min, samt att 

respondenterna kunde lita på att vara anonyma (Holme & Solvang, 1997:174). För att 

informera om min enkät talade jag om att enkäten handlade om elfakturor och de 

som kände sig manade och intresserade var välkomna att ta del av den. En annan 

viktig del i min enkät var att öppna den med en allmän fråga ”Har du upplevt att 

elfakturor är svåra att förstå?”, redan där fick respondenten avgöra om de faktiskt 

upplevt elfakturor som ett problem. Det fanns sedan olika svarsalternativ där 

respondenten skulle välja ett eller flera svar, vilket gjorde enkäten mer bekväm att 

utföra. Holme och Solvang skriver att det är viktigt att välja en svarsform som passar 

respektive fråga och att de alternativ man ger är fullständiga. Risken annars kan bli att 

respondenten inte svarar alls (Holme & Solvang, 1997:175).  
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Kvalitativa intervjuer 

Mina förberedelser för mina två intervjuer med Eskilstuna energi & miljö och 

Mälarenergi var att anteckna några frågor som jag ville utgå ifrån (bilaga 2). Holme och 

Solvang skriver att ”Forskaren har i förväg […] en viss uppfattning om vilka faktorer 

som är viktiga” (1997:101). Därefter nämner författarna det jag själv upplevde i 

intervjusituationen, att det dök upp följdfrågor, andra frågor, funderingar vilket jag 

inte räknat med från början. Detta upplevde jag som positivt eftersom jag 

eftersträvade en mer samtalsliknande intervju (Holme & Solvang, 1997:101).   

 

I början av de två intervjuerna var jag noga med att presentera vem jag var, vad mitt 

examensarbete handlade om och kort kring vad jag hade tänkt fråga. Jag använde mig 

av en inspelningsapparat under intervjuerna, vilket man alltid bör göra enligt Holme 

och Solvang (1997:107). All den information som diskuteras under intervjuerna hinns 

inte alltid med att få ner på papper och jag som intervjuare har lättare att hänga med i 

samtalet om en inspelningsapparat är inblandad. Jag frågade givetvis 

intervjupersonerna om inspelning av intervjun var okej. Jag var noga med att vara 

uppmärksam och öppen i intervjusituationen eftersom jag inte ville att den 

intervjuade skulle känna sig obekväm. Samtalen blev trevliga och intervjupersonerna 

fick chans att ge sina åsikter och synpunkter kring problemet (Holme & Solvang, 

1997:105). I ett av samtalen fick jag själv många frågor kring vad jag tyckte och de var 

inte sena med att anteckna alla mina kommentarer. Holme och Solvang skriver om 

tillit i relationen mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad, den 

relationen kan uppnås om den som intervjuar lyssnar och tar allvarligt på den 

intervjuades uppfattningar (1997:105). Intervjun blir då meningsfull för båda 

parterna, vilket jag upplevde i båda mina intervjusituationer. Jag var noga med att 

tydliggöra att de gärna senare fick ta del av intervjun samt min gestaltning om det 

fanns intresse för det. Båda intervjupersonerna svarade positivt på mitt erbjudande.  

 

Fokusgrupp 

Jag valde till sist att använda mig av en fokusgrupp. Fokusgruppen bestod av totalt sex 

personer. En fokusgrupp är, som Christina Obert och Monica Forsell definierar, 

”[…] en grupp människor som fokuserar på en och samma fråga.” (2000:6). Enligt 

Waller är fokusgrupp den vanligaste metoden att använda för projekt som handlar 

om dokumentdesign (1997:23). Waller skriver att en grupp på 6-12 personer är ett 

bra utgångsläge (Ibid.). Det jag ville uppnå med min fokusgrupp var att få ett mer 

personligt möte med personer som tar emot en elfaktura. Personerna i fokusgruppen 

fick i uppgift att titta på Eskilstuna energi & miljös elfaktura, Mälarenergis elfaktura samt 

mitt förslag på min gestaltning av en förenklad och förbättrad elfaktura. Företagens 

namn valde jag att plocka bort från de fakturor jag visade för att personerna inte 

skulle ta ställning, utan enbart diskutera kring vad de såg och hur de upplevde dem. 

Obert och Forsell menar på att en fokusgrupp ska vara ett komplement till andra 

metoder och ska inte ersätta andra källor (2000:20). Enligt Steve Krug i boken Don’t 

make me think är fokusgrupp en bra metod. Steve Krug har arbetat i över tjugo år som 

användbarhetskonsult för olika stora företag som Apple och Bloomberg.com. Han 
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undervisar och håller även i olika workshops. Krug upplevs mycket kunnig inom 

ämnet. Krug skriver att ”Focus groups are good at finding desires, motivations, values, 

and first-hand experiences; in other words, they´re a tool to get at people´s attitudes and 

perceptions” (2005:203). Krug påpekar även att det finns nackdelar med att använda 

sig av fokusgrupper, “[…] focus groups are not a way to get usability 

information.[…] They can tell you if they like the idea of it, but they can‟t show you 

whether they can use it in practice.” (2005:204). Min tanke med fokusgruppen var 

precis det Krug beskrev var en nackdel med fokusgrupper, att fokusgruppen bara kan 

hjälpa till med att ge en åsikt kring problemet, inte att de skulle visa om den kunde 

användas i praktiken, men det var precis det jag vill använda fokusgruppen till, därför 

var denna metod ett bra sätt.  
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Under denna del av rapporten presenteras min empiri, min insamlade data från 

enkätundersökning, kvalitativa intervjuer och fokusgrupp.  

 

Empiri  

Resultaten från min enkät gav mig bevis på att problemet förekom. På så sätt hade 

jag något att stödja mig på när jag intervjuade Eskilstuna energi & miljö samt 

Mälarenergi. Resultaten från enkäten presenteras nedan.  

Insamlad data från enkätundersökning 

Min enkät gjorde jag via en hemsida vid namn Surveymesh (www.surveymesh.se). 

Därefter valde jag att använda mig av facebook. Jag la ut länken på min profilsida 

och lät vem som helst att ta del av den eftersom detta ämne rör de flesta på ett eller 

annat sätt. Jag behövde inga specifika personers åsikter, utan alla var välkomna. 

Enkäten bestod av 7 frågor (bilaga 1). På drygt två veckors tid hade jag fått 73 svar 

vilket jag ansåg var mer än väl och gav mig ett trovärdig grund att stå på. Av dessa 73 

svar fanns blandade åldrar och kön. Alla som deltog i enkätundersökningen hade 

stött på elfakturor innan. 

 

Resultaten visade detta: 

 

 
 
 

Enkäten visade att 71,2% av 73 svarande upplevde att elfakturor var svåra att förstå. 

Detta gav mig, som tidigare sagt, ett slags ”bevis” för att problemet förekom. Efter 

dessa tre frågor följde några andra frågor kring vad som upplevdes problematiskt i en 

elfaktura, på vilket sätt den skulle kunna förbättras och så vidare, se nedan. 

 

http://www.surveymesh.se/
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Det som kan utläsas från diagrammen tyckte 44,4 % att det var svårt att få överblick 

på grund av alla siffror och 28,7 % tyckte att begreppen var svåra att förstå. Det som 

sedan allmänheten trodde skulle bli en lösning var dels att förklara alla begrepp, som 

50,6 % ansåg var bäst, medan andra endast ville veta när och hur mycket som skulle 

betalas. En intressant iakttagelse var att de flesta som svarade på enkäten var mellan 

18-25 år och i enkätens svar visade det sig att den yngre målgruppen upplevde 

elfakturor mest svårförståeliga. Tidigare i rapporten talades det om att problemen 

kunde ligga i kundens okunskap. Det är inte omöjligt att det handlar om bristande 

kunskap för personer som exempelvis nyss skaffat egen bostad och tar emot sin 

första elfaktura.  

Insamlad data från kvalitativa intervjuer 

Efter resultaten från min enkätundersökning gick jag vidare för att få synvinklar från 

experter inom ämnet. Jag träffade tre experter, varav en ekonomichef, personal från 

kundcenter samt en faktureringschef. Jag väljer att kalla dem experter. 

 

Intervju, Göran Andersson, ekonomichef Eskilstuna energi & miljö 

Mitt samtal med Göran Andersson, den 14 april 2011, gav mig lite bakgrund till vad 

en person insatt i ämnet hade att säga om svårigheter kring texten i elfakturor. Jag 

ville veta vad Eskilstuna energi & miljö upplevde för problem med elfakturor. 

 

Göran berättade att frågorna kring elfakturor har förminskat sen de började med 

”faktisk förbrukning” och att han inte upplevde ett problem med elfakturorna längre. 

Däremot tyckte Göran att begreppen i en elfaktura kunde vara svåra att förstå om 

personen inte har intresse eller är insatt i ämnet. Göran ansåg att förkortningar i en 

elfaktura kunde vara ett problem och genom att redovisa begreppen i klartext istället 

för förkortningar vore ett sätt att förenkla menade Göran. Göran trodde inte på att 

man skulle krympa informationen i en elfaktura eftersom frågorna troligtvis skulle 

öka från kunderna.  
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Kundens okunskap om el hade en betydelse kring varför elfakturor var svåra att 

förstå trodde Göran. Han berättade också att det skett samarbeten mellan flera 

elbolag där detta problem diskuterats. Göran uttryckte det som att de försökt ”städa i 

branschen” men att det fortfarande fanns ett problem och mer att göra kring 

elfakturor.  

 

Göran berättade att de kontinuerligt arbetar med att förenkla elfakturorna, till 

exempel att få det sista datumet i månaden som betalningsdag. Layouten är även den 

viktig. Göran berättade att på Eskilstuna energi & miljö förbereder de för ett nytt 

system där de kan påverka mycket mer. De vill förenkla så mycket som möjligt, med 

information som kan tydliggöra på ett bättre sätt. Göran påstod att på 5-6 rader 

skriva vad kunderna ska betala för inte är optimalt. Det var dock ett problem kring 

hur man förenklar det man måste redovisa, till exempel skatter och påslag. 

Avslutningsvis ansåg Göran att fakturan innehåller väldigt mycket information, vilket 

ställer till problem. 

 

Intervju, Helene Gunnarsson, kundcenter och Susanne Hedlund, 

enhetschef debitering och krav på Mälarenergi 

Samtalet med Helene Gunnarsson och Susanne Hedlund, den 21 april 2011, gav mig 

inblickar i hur Mälarenergi tänkte kring elfakturor och vilka problem de stött på. 

Helene och Susanne påpekade att elfakturor generellt är svårförståliga, men att det är 

inte är så lätt att förenkla dem när det är så mycket information som ska ut till 

kunderna. De båda ansåg dock att problemen kring förståelsen för elfakturor inte alls 

existerar i lika stor grad som det gjorde förr i tiden.  

Beträffade begreppen i en elfaktura trodde först inte Helene att det skulle vara 

enklare att förklara dem, men ångrade sig efter lite eftertanke. Både Helene och 

Susanne påpekade att de försöker förändra sin faktura på Mälarenergi men de båda 

var överens om att det är svårt att veta vart man sätter gränsen. Elfakturan ska både 

vara enkel och innehålla mycket information, det gör det inte alltid så enkelt menade 

dem.  

Helene och Susanne berättade också att det fanns många olika kategorier av kunder. 

Vissa kunder förstår allt som står i fakturan, vissa tar sig tid och läser, vissa gör det 

inte och vissa förstår ingenting. Helene upplevde inte att samtalen till kundcenter 

handlade om att förståelsen för elfakturor var ett problem. Till kundtjänst handlade 

det snarare om flyttanmälan. Förr i tiden ringde dock alla och frågade om fakturan 

berättade Helene. 

Mälarenergi har i dagsläget en och samma mall för alla fakturor, men Helene och 

Susanne berättade att en förändring skulle ske framåt hösten, då på layouten av 

fakturan men också att få mer möjligheter till att kommunicera ut den. Mälarenergi 

hade tankar på att ta fram en mail-faktura men även en sorts sms-faktura. De frågade 

mig om råd och ville ha mina synpunkter på deras förslag om sms-faktura.  
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I skrivande stund håller Mälarenergi på att jobba fram en förenkling av 

pappersfakturan och blev glada när jag berättade om mitt examensarbete. De ville 

därför ha alla tips från mig de kunde få. De visade upp ett förslag de hade på en 

förenklad faktura och jag fick tycka till. Jag hade både positiva och negativa 

kommentarer och de lyssnade intresserat och antecknade det jag sa. De var mycket 

intresserade av att se mitt gestaltningsförslag och kommenterade att det kanske skulle 

bli mitt förslag som blev deras nya faktura framöver.  

Helene och Susanne diskuterade mycket kring vilka sorts begrepp som skulle kunna 

användas för kundens bästa. Till sist diskuterade vi kring att mycket information gör 

att kunden blir ointresserad och inte förstår och på vilket sätt det skulle kunna 

förbättras.  

Analys av intervjuer 

Experterna var insatta och pålästa inom ämnet efter flera år inom elbranschen. Detta 

gjorde det svårt för dem att sätta sig in i vad kunden hade för önskemål och hur 

informationen i elfakturan skulle nå ut på bästa sätt. Jag nämnde detta vid båda 

intervjutillfällena och de var inte sena med att hålla med om att det var ett problem. 

Experterna upplevde att det var svårt att veta vart gränsen skulle dras i och med vad 

som skulle finnas med i en elfaktura. Jag upplevde bland annat att experterna 

upplevde andra problem med elfakturor än vad jag och allmänheten (utifrån 

enkätundersökningen) upplevde som problematiskt. Ett av problemet, enligt Göran 

Andersson på Eskilstuna energi & miljö, var att den sista dagen i månaden inte var 

betalningsdag i nuläget men att det var något de jobbade med att få. Det var en 

intressant del av intervjun att se vad en expert upplevde problematiskt.   

Insamlad data från fokusgrupp 

Fokusgruppsträffen ägde rum den 19 maj, klockan 17.00.  

 

Bild 1. Denna figur presenterade Krug som ett sätt att genomföra fokusgruppsträffen på 

(2005:226). Det gick ungefär till såhär när min fokusgrupp träffades, dock exklusive 

videokameran och mikrofonerna. Jag bjöd på fika. 
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I min fokusgrupp ingick, som tidigare nämnt, sex personer av blandade kön. Waller 

menar på att fokusgrupp är den vanligaste metoden när det handlar om projekt 

beträffande dokumentdesign och att 6-12 personer är ett bra utgångsläge (1997:23). 

Jag använde mig av inspelningsapparat samt papper och penna för att få en så bra 

sammanställning av svaren som möjligt. Jag ställde några frågor utifrån de olika 

elfakturorna och målet med fokusgruppen var att det skulle bli en diskussion. Jag 

förhöll mig objektiv i diskussionen.   

Personerna i fokusgruppen var mellan 20-25 år. Anledningen till det tunna 

åldersintervallet var att utifrån min enkätundersökning framgick det att denna 

åldersgrupp upplevde elfakturor som de mest svårförståeliga. Personerna var bekanta 

med varandra och diskussionen var intressant från mitt håll som diskussionsledare.  

Utifrån mina frågor (bilaga 3) fick jag många åsikter, tankar, idéer samt tips. För att få 

en kort översikt kring vad min fokusgrupp hade för åsikter om Eskilstuna energi & 

miljö och Mälarenergis elfakturor fick de först se deras fakturor utan företagsnamn.  

Alla i fokusgruppen var överens om att faktura nummer 1 (se bild nr 3) var: 

- Lång och krånglig 

- Liten text  

- Mycket information som inte förstås 

- Det skulle behövas en manual för att förstå denna faktura 

- Bra med kontaktuppgifterna uppe i hörnet 

- Dåligt för miljön med fyra sidor faktura 

- Plottrigt 

Beträffade faktura nummer 2 (se bild nr 4) uttrycktes följande åsikter: 

- Den var i alla fall kortare än faktura 1 med tre sidor 

- Bättre typsnitt än faktura 1 

- Liten text 

- Mycket information på en liten yta är inte bra 

- Bra med information från företaget på första sidan 

- Man får ingen hjälp, ingen inbjudan till läsning 

Efter ovanstående åsikter kring Eskilstuna energi & miljös samt Mälarenergis fakturor 

gick jag vidare och visade upp mitt förslag. Fokusgruppens uppgift var att diskutera 

både för- och nackdelar och komma med förslag på förbättringar till min gestaltning.  

Åsikterna kring mitt gestaltningsförslag: 

- Bra med bara en sida 

- Riktigt bra med färger, lätta att skilja på de olika delarna och lätt att koppla 

ihop med specifikationen 

- Bra bokstavsstorlek  

- Ordlistan var bra, dessa begrepp är de som behövs förklaras 

- Otydligt vilket avtal kunden har 
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- Uttrycket ”att betala senast” är inte alls bra, det förvirrar kunden. Mycket 

hellre ”förfallodag”, det har det alltid varit och ser mycket proffsigare ut. 

”Oss tillhanda” är bara förvirrande. 

- Bra att skriva ut förkortningar 

- ”Ska du byta elleverantör? Ange anläggningsid” var inte bra, det uppmanar 

nästan kunden till att byta elleverantör. Negativt för företaget. 

- ”Innehar f-skattesedel” låter mycket bättre än ”F-skattesedel finns”, mycket 

proffsigare.  

- Viktigt att veta procent av moms, samt exklusive och inklusive moms.  

- För vilket period fakturan gäller är viktigt, det borde synas bättre. 

 

 

 

 

 

Bild 2a. Detta är första sidan på mitt förslag på en lättläst och lättförståelig elfaktura jag 

visade för min fokusgrupp.  
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Bild 2b. Detta är specifikationen som finns på baksidan av den elfaktura jag gestaltat som 

min fokusgrupp och fick ta del av. 

Fokusgruppsdiskussionen gav mig nya inblickar till hur min gestaltning skulle kunna 

bli bättre trots att jag förvånades av vissa åsikter. Jag tog givetvis till mig åsikterna för 

att få fram en så lättläst och lättförståelig elfaktura som möjligt. 
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Under denna del av rapporten presenteras gestaltningsprocessen, från de befintliga 

elfakturorna till den förenklade och lättlästa versionen. Här presenteras även hur jag gått 

tillväga för att komma fram till mitt förslag.  

 

Gestaltningsprocess 

Min insamlade data från empirin fick mig att se vad både allmänheten och experter 

inom ämnet hade för åsikter kring elfakturor.  

Som jag tidigare nämnde i denna rapport har jag inte gestaltat en elfaktura för ett 

specifikt bolag, utan Eskilstuna energi och miljö och Mälarenergis fakturor är de jag 

utgått ifrån när jag gestaltat en lättläst och lättförståelig elfaktura.  

De befintliga förstasidorna av fakturorna visas nedan.  
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Bild 3. Bilden visar första sidan på en faktura från Eskilstuna energi & miljö. Resterande 

sidor från denna faktura finns att se i bilaga 4. Jag valde att placera resterade sidor i bilagor på 

grund av att de tar mycket plats i rapporten (bilaga 4). 

 

 

Bild 4. Bilden visar första sidan på en faktura från Mälarenergi. Resterande sidor finns i 

bilaga 5. Markeringarna som syns i bilden kan ignoreras.   
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Analys av befintliga elfakturor 
Trots att bilderna på de befintliga elfakturorna inte är i sin faktiska storlek kan man 

utläsa mycket information på en begränsad yta (se bilder ovan samt bilaga 4 och 5). 

Utifrån mina kvalitativa intervjuer med experterna ansåg de att mycket information 

både ställer till problem och gör kunderna ointresserade (Göran Andersson, 2011-04-

14, Helene Gunnarsson, Susanne Hedlund, 2011-04-21).  

Det förekommer som sagt mycket information i form av text i dessa elfakturor, där 

första frågan som dyker upp är ”är all den information som finns där nödvändig?”. 

Den frågan kom även på tal i de båda intervjusituationerna. Beträffade 

typsnittsstorlek och typsnittsval kan jag se att de båda elfakturorna valt sanserif som 

genomgående typsnitt. Enligt Lipton är antikvan att föredra i löpande text då den 

leder läsarens öga i en horisontell riktning istället för ner och bort från pappret 

(2007:106). En annan fördel med antikvan är att mellanrummet mellan bokstäverna 

är lite större vilket medför att bokstäverna inte överlappar varandra (Lipton, 

2007:106). Enligt min erfarenhet från textdesign fungerar sanserifen bra i rubriker, 

mellanrubriker, ingresser och bildtexter men antikvan fungerar bättre i längre 

textmassor, men det beror även på personens läsvana. Lipton talar också om text 

med enbart versaler, där uttrycker han ”Today you have no excuse for all-caps text” 

(2007:113). Där syftar jag också på att de båda företagen valt att skriva ”faktura” med 

versaler. Specifikationerna för dessa elfakturor innehåller, precis som första sidorna, 

mycket information i form av text och siffror. Det medför att överblicken blir 

svårare och där återkommer frågan som jag ställde i början ”är den information som 

finns där nödvändig?” (se bilaga 4 och 5). Något som jag upplevde och tycktes vara 

onödigt var att de elfakturor jag fått ta del av innehöll många sidor, Eskilstuna energi 

& miljös faktura bestod av totalt fyra sidor och Mälarenergi av totalt tre sidor (se 

bilaga 4 och 5).  

Skiss 
Med stöd från Sundins teorier kring lättläst, Melins teorier kring lättläst och 

producentperspektivet samt Liptons teorier kring text och layout ur ett 

informationsdesignmässigt perspektiv använde jag skiss som ett verktyg. Ett enkelt 

och effektivt sätt att få ner tankarna i huvudet på papper.  
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Bild 5. Bilden visar mina skisser/tankar/förslag till gestaltning.  

Eftersom det finns vissa bestämmelser för vad som måste finnas med i en faktura 

använde jag mig av boken Mallar och dokument – 130 dokumentmallar med anvisningar och 

fri nedladdning skriven av Pål Carlsson. Ett kapitel i boken visade vad som måste 

finnas med i en faktura och hjälpte mig i min gestaltning (Carlsson, 2009:255-256).  

Efter att jag skissat ner flera olika förslag på hur min gestaltning skulle kunna se ut 

var det dags att börja arbeta på mitt gestaltningsförslag. I InDesign var det relevant 

för mig att pröva olika förslag på hur min gestaltning skulle kunna se ut för att få 

fram det bästa resultatet, men det blev slutligen ett av de bästa resultaten enligt mig 

som jag visade upp i min fokusgrupp. Det skiljde sig mycket mellan blyerts på papper 

och datorgjort med färger och olika typsnitt men skisserna gjorde att jag hade något 

att titta tillbaka på och minnas vad jag tidigare tänkt.  

Gestaltning 
Under hela gestaltningsprocessen hade jag en tanke i huvudet, att hålla det så enkelt 

som möjligt, få fram det allra viktigaste och själv tänka mig in i situationen med en 

elfaktura framför mig. Sundins teorier kring att hålla en text så enkel som möjligt, 

skriva kort, lyfta fram det viktigaste, undvika förkortningar och enkla ord är något jag 

tagit till vara på under processens gång (Sundin, 2007:146-147). Att använda 

begripliga ord märkte jag var svårt eftersom orden som finns med i elfaktura varken 

går att förenkla eller ändra. Det jag istället gjorde var att undvika förkortningar som 

det fanns många av i de befintliga fakturorna, mer om detta längre ned i rapporten. 

Priserna på el, fjärrvärme, stadsnät och vatten jag angett i min gestaltning stämmer 

inte överens med verklighetens priser.  

Läsning 

I de befintliga fakturorna var företagets logga placerad till vänster och ordet 

”faktura” var placerat till höger (bild 3 och 4). Ordet ”faktura” var även skrivet i 

relativt liten storlek och ansågs inte synas tillräckligt enligt min mening. Läsriktningen 

är från vänster till höger i vår kultur och jag fick tankeställaren ”vad är då vikigast?”, 
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att det faktiskt är en faktura personen håller i sin hand eller vilket företag som skickat 

den, vad det nu är. Britt-Louise Gunnarsson skriver i kapitlet ”Textläsning och 

textförståelse” i Lars Melin och Sven Langes bok Läsning (1989) om hur vuxna läser 

och förstår texter. Gunnarsson menar att en text kan se hur på många olika sätt 

beträffade utformning, längd, innehåll och vara helt fristående eller ingå i större 

sammanhang (1989:110). En faktura kan läsas på flera olika sätt beroende på läsaren, 

vissa läser från vänster till höger i vanlig ordning, vissa letar bara efter vad denne 

faktiskt behöver veta, vissa läser baksidan först och vissa ser bara ordet ”faktura” och 

blir frustrerad.  

Gunnarsson skriver att ”Textläsning innebär inte bara att de läser ut information ur 

texten utan också att de läser in informationen” (1989:124). Gunnarsson menar att 

läsaren måste hela tiden sovra bland textens information för att ta fasta på det som är 

väsentligt, men det som uppfattas väsentligt beror inte bara på vad som betonas i 

texten utan också av förkunskaper och förväntningar i lässituationen (Ibid.) Jag 

menar att ordet ”faktura” bör lyftas fram mer än vad det gör i dagsläget, eftersom det 

är det viktigaste i detta fall. Jag har därför, i min gestaltning, valt att lyfta fram ordet 

”faktura” för att det ska vara det ord man ser först när pappret öppnas upp. Jag valde 

även att undvika versaler, eftersom det är mer svårläst än gemener. Gemener ger mer 

varierade ordbilder med sina staplar och underhäng, som Christer Hellmark uttrycker 

det i boken Typografisk handbok (2006:24).  

Färg 

I en av intervjusituationerna diskuterade vi kring färg i pappersfakturan och det var 

något som bland annat Mälarenergi funderade kring att introducera i sin förbättrade 

faktura. Därför var färg ett självklart val för min lättlästa och lättförståeliga faktura. 

Lipton skriver om färg och hur mycket det används som enbart dekoration. Det är 

bra på det sättet att uppmärksamheten ökar, men Lipton menar att det inte är 

optimalt och att syftet med färgerna inte kommer fram (2007:153). Lipton menar att 

färger kan visa skillnader, likheter, hjälpa läsare att hitta rätt och motivera läsaren till 

att ta sig igenom information (Ibid.). Jag har valt att använda mig av färg i min 

gestaltning, men inte som dekoration utan i bemärkelsen att färg faktiskt kan hjälpa 

läsaren att hitta rätt. Lipton menar att man endast bör använda tre till fyra färger 

eftersom det annars inte är till läsarens fördel, utan snarare nackdel (2007:162). 

Lipton skriver att många färger går att jämföra med att färglägga alla bokstäver i ett 

alfabet, vilket resulterar i 26 olika färger, ”[…] The only thing you‟ll accomplish with 

that is make it more colorful” (Belser, citerad av Lipton 2007:162). Jag förstår 

resonemanget med att många färger snarare skulle göra det mer störande och mer 

färgglatt. Jag har gått emot Liptons teorier eftersom min gestaltning består av fem 

färger, men jag anser inte att det kan jämföras med 26 olika färger. I min gestaltning 

förekommer fem kolumner i fakturan, vilka är ”elnät, elhandel, fjärrvärme, stadsnät 

och vatten”. Elfakturan behöver dock inte innehålla alla dessa kolumner, utan det 

baserar på vad kunden har för avtal med elbolaget. Om fakturan innehåller dessa fem 

kolumner med fem olika färger ses dock inte det som ett problem, och kan framför 

allt inte jämföras med 26 olika färger som jag tidigare skrev. Anledningen är att 
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färgerna är ett effektivt sätt för ”wayfinding”, att hitta rätt. Lipton menar att man ska 

använda sig av färger som går att namnge, alltså att man ska hålla sig till de fyra eller 

fem basfärgerna (2007:163). Färgerna jag använt mig av är grön, blå, röd, gul och 

turkos. Färgerna går lätt att skilja på och första sidan av elfakturan kan lätt 

ihopkopplas med specifikationen.  

Jag har inte tidigare definierat min målgrupp eftersom problemet med svårförståeliga 

elfakturor berör de flesta som tar emot en elfaktura. Det som kan ifrågasättas är mina 

färgval av röd och grön i och med färgblindhet. Det vill jag påpeka eftersom färgerna 

inte har en betydande faktor för förståelsen av fakturan . Färgerna är ett sätt att 

koppla ihop delar i elfakturan, men den kan lika väl läsas i text som i färg.  

 

Bild 6. Denna bild visar de färger jag valt att använda i min gestaltning. Färgerna kopplas 

ihop med specifikationens färger som visas nedan. 
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Bild 7. Specifikationen kopplas enkelt ihop med framsidan med hjälp av färger.  

Anledningen till valet av svart text på vit bakgrund är för att det, som Lipton säger, 

ger den mest bekväma kontrasten för läsning av text (2007:20-21). Mycket handlar 

även om vana och svart text på vit bakgrund tyckts vara vanligast i fakturor. 

Typsnitt och grad 

Beträffade typsnitt valde jag att behålla sanserifen eftersom att textmassorna inte är 

särskilt långa i en elfaktura, men jag valde att även använda mig av en antikva. Mina 

typsnittsval ville jag skulle vara så okomplicerade som möjligt och tog därför 

inspiration från Hellmark om vilka typsnitt som lämpar sig bäst ihop (2006:27-29). 

Valet föll på Times New Roman som antikva och Franklin Gothic Book samt 

Franklin Gothic Demi (den ”fetade” varianten som syns i elfakturan) som sanserif. 

Lättlästa och okomplicerade typsnitt. Fokusgruppen höll med om att typsnitten var 

lättlästa och enkla att läsa. Times New Roman är det typsnitt som man ofta stöter på 

i vardagliga sammanhang, därför var mitt val enkelt. Om sanserifer skriver Hellmark 

att ”Sanserifen kompletterar antikvan och kan användas i olika sammanhang där dess 

enkla och tydliga bokstavsform kommer till sin rätt” (2006:29). Textens grad 

(bokstavsstorlek) såg jag till att den inte skulle understiga 9 punkter men heller inte 
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överstiga 12 punkter (Lipton, 2007:98), dock undantag för rubrikerna ”faktura” och 

”specifikation”. I min gestaltning är bokstavsstorleken 11 punkter på den 

information som bör lyftas fram mer och den information som är mindre viktig i 10 

punkter. Hellmark skriver att det är effektivare för läsbarheten att graden inte är för 

stor, eftersom en för stor grad gör att ögat måste söka fler fixeringspunkter för att 

uppfatta de utsträckta ordbilderna (2006:30).  

 

Bild 8. Som man kan utläsa av denna bild är fakturadatum, fakturanummer och 

kundnummer skriven i en antikva. Resterande text i en sanserif. Gradstorleken kommer inte 

riktigt till sin rätt i denna bild då jag förminskat den en aning. Jag valde att lyfta fram 

”fakturan gäller för period” eftersom det var otydligt i mitt första förslag enligt 

fokusgruppen. 

Fokusgruppen var positiva till valet av gradstorlek och hade inga synpunkter till att 

det var för litet eller för stort. Rutan med ”meddelande till kunden?” som syns i 

bilden ovan är tänkt ska vara en ruta där elbolaget ska kunna publicera information 

till kunderna. I befintlig faktura (se bild 3) valde bolaget att placera information till 

kunderna på ett ställe där den lätt kunde blandas ihop med priset för förbrukad el, 

vilket snarare förvirrade än informerade.  
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Förenklingar, förklaringar och förkortningar 

Utifrån den insamlade datan från enkätundersökningen kom det fram att 44,4 % 

tyckte överblicken var svår och 28,7 % ansåg att begreppen var svåra att förstå i en 

elfaktura. 50,6 % trodde att en begreppsförklaring skulle förenkla förståelsen för en 

elfaktura. Jag tog givetvis till vara på denna information och gjorde en förklaring av 

begreppen. 

 

 
Bild 9. Det första man ser på specifikationen är detta. Till höger syns en liten ”ordlista” där 

några begrepp är förklarade. Jag har valt att använda ett du-tilltal som får läsaren att känna sig 

mer delaktig i texten.  

 

Utifrån teorin talade Melin kring det såkallade ”producentperspektivet” och att 

kognitiva brister måste kompenseras med att texten ser informationen från läsarens 

håll (2003:3). Det var mycket viktigt att min gestaltning tog till vara på det och 

genom förklaringar och förenklingar blev texten lättare att ta sig igenom (Melin, 

2003:3-4). De begrepp jag valde att förklara i en ordlista i specifikationen var de ord 

fokusgruppen tyckte var mest relevanta till en förklaring. Melin talade också om 

komplexitet och hur det påverkade läsaren, ”Komplexitet verkar snabbt tröttande på 

de flesta läsare, och därmed sänks både läshastighet och förståelse” (2004:70). 

Förutom komplexitet gjorde informationspackning även texten mer svårläst. Jag 

nämnde tidigare i denna rapport att de befintliga elfakturorna innehöll mycket 

information och i en av intervjusituationerna påpekades det att mycket information 

kunde ställa till problem. Fokusgruppens reaktioner på de befintliga fakturorna var 

även att det redovisades mycket information på en liten yta. Därför valde jag, utifrån 

teorin, intervjusituationen samt fokusgruppsträffen, att ”skala” ner informationen. 

Fokusgruppen påpekade även att information om förbrukning de senaste 12 

månaderna inte var nödvändigt i en elfaktura, inte heller den preliminära beräkningen 

av el för två år sedan och inte heller att fakturadatum och kundnummer ska redovisas 

på varje sida av fakturan. Det jag nu valde att behålla var den information som 

faktiskt var nödvändig i en faktura utifrån boken Mallar och dokument som jag tidigare 

nämnde. Dels blev informationen mindre, alla upplevda ”krångliga” siffror med 

beräkningar hit och dit försvann, onödiga upprepningar togs bort och sist men inte 

minst så blev fakturan endast ett papper med fram- och baksida, trots att jag i min 

avgränsning inte skulle ta hänsyn till miljöaspekten. De befintliga fakturorna innehöll 

minst tre sidor. Fokusgruppen var även negativa till uttrycket ”Att betala senast”, 
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därför valde jag att ändra till ”förfallodag”. Fokusgruppen tyckte att uttrycket 

”förfallodag” lät proffsigare och dessutom var tydligare. 

 

En annan betydande faktor för lättlästheten var att undvika förkortningar. Jag 

nämnde tidigare att de befintliga fakturorna innehöll många förkortningar vilket 

kunde förvirra och försvåra textens flöde. Att undvika förkortningar är en av de 

faktorer som spelar stor roll för att en lättläst text ska fungera menade Sundin 

(2007:146–147). Eftersom elfakturor redan i dagsläget upplevs som svårförståeliga 

förbättras den enkelt genom att undvika förkortningar. I intervjun med Göran 

Andersson från Eskilstuna energi & miljö påpekade han att förkortningar kunde vara 

ett problem och att skriva ut dem vore ett sätt att förenkla (2011-04-14). Därför har 

jag helt och hållet undvikit förkortningar till den grad där det inte blir störande. Jag 

menar att skriva ut ”kWh” i hel text gör att det blir långt och är dessutom en ovan 

syn för ögat, eftersom ”kWh” alltid har redovisats på detta sätt. Däremot valde jag att 

skriva ”anläggningsid” istället för ”anl id” och ”anläggningsnummer” istället för ”anl 

nr”. Jag hade först tankar på att skriva ”F-skattesedel finns” som jag valde att 

applicera i mitt gestaltningsförslag till min fokusgrupp. Fokusgruppen var mycket 

negativa till uttrycket. Därför valde jag att behålla uttrycket ”Innehar F-skattesedel” 

då detta är en relativt vanligt fackligt uttryck. Uttrycket är heller inte svårtolkat (se 

hela gestaltningen i bilaga 6).  

 

 

 
 

Bild 10. Bilden visar att jag inte använt mig av förkortningar, till den mån att det inte är 

störande.  

 

Den kommentar jag sent kommer glömma och inte kan sluta le åt är den jag fick 

under min fokusgruppsträff; ”Man blir liksom gladare när man ser den här fakturan”. 

Har jag lyckats göra någon gladare av att se en faktura måste jag åtminstone ha 

lyckats!  
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Under denna del av rapporten presenteras resultatet, återkopplingen till syfte, mål och 

frågeställning samt slutdiskussionen och vidare forskning. 

Resultat och återkoppling 

Syftet med mitt examensarbete var att, med hjälp av form och principerna för lättläst, 

jobba fram en förenkling av texten i elfakturor utan att någon viktig information gick 

förlorad trots att viss information skalades bort. Målet var att skapa en lättläst och 

lättförståelig elfaktura.  

Utifrån enkätundersökningen framgick det att elfakturor var svårförståeliga och efter 

intervjuerna med experterna framgick det också att elfakturor var ett problem. 

Fokusgruppen tyckte till om mitt förslag som jag utifrån teorierna hade arbetat fram 

och genom deras åsikter kunde förslaget utvecklas till att bli ännu bättre.  

Mitt slutliga förslag till en lättläst och lättförståelig elfaktura innehöll: 

- färger som ett sätt för ”wayfinding” 

- enkla och lättlästa typsnitt 

- inga svårförståliga förkortningar 

- ingen onödig information 

- ordlista med förklaringar av svårförståeliga begrepp 

- tydliga anvisningar till hur mycket kostnaden är samt när fakturan ska betalas 

- tydlig information till bolaget 

- tydligt vilket avtal kunden har 

- mer inbjudande läsning med hjälp av ”du-tilltal” 

Jag har kommit fram till att det inte alltid är så lätt att göra en design för en bred 

målgrupp, men å andra sidan har jag kommit fram till att alla behöver lättläst och 

lättförståelig information. Trots att en faktura inte alltid är det slags dokument som 

läses med glädje så gör ändå en lättläst och lättförståelig faktura det enklare för 

kunden. En faktura behöver med andra ord inte se tråkig ut bara för att den är det.  

Återkoppling till egen målsättning 

Jag har genom detta examensarbete fördjupat mina kunskaper om att informera en 

bred målgrupp. Under mina år på utbildningen har det ofta varit mindre målgrupper 

vi arbetat med, därför har detta varit en utmaning som stärkt mina kunskaper otroligt 

mycket. De personer jag kommit i kontakt med under arbetets gång har varit mycket 

lyhörda och intresserade av mitt arbete. Både Mälarenergi och Eskilstuna energi & miljö 

var mycket intresserade av att se det jag kommit fram till under dessa tio veckor. Det 

har uppmuntrat mig och gjort mig glad över att det finns ett intresse för det jag gör. 

Förutom detta inser jag även hur viktigt det är att undersöka för att finna svaren på 

problemen. Mina kunskaper är nu redo att tillämpas ute på arbetsmarknaden.  

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se mitt gestaltningsförslag ”på riktigt” och höra åsikter 

från kunderna som får ta del av den. För att göra det krävs eventuellt fler 



Mälardalens Högskola, 2011-05-25  Anna Ekvall 
Examensarbete i Informationsdesgin, 15 hp 

34 
 

fokusgrupper med ett bredare åldersintervall och även utprovning på personer med 

lässvårigheter, olika slags handikapp och färgblindhet. Eftersom båda elbolagen 

arbetar med att förbättra sina fakturor vore det intressant att höra om mitt förslag 

skulle kunna bli deras framtida fakturadesign.  

Slutdiskussion 
En lättläst och lättförståelig elfaktura, ja tack! Den kommentaren stötte jag på många 

gånger när jag presenterade vad mitt examensarbete skulle handla om. Lättläst är ett 

begrepp som ofta förknippas med personer med läsproblem av olika slag, men det 

kan likväl användas av oss utan problem. Det finns nog ingen som faktiskt väljer en 

svår fackspråklig text framför en lättläst variant. Lättläst betyder inte att texten måste 

bli barnslig eller att viktig information försvinner, det handlar om att göra det enkelt. 

Elfakturor är, som tidigare nämnt i denna rapport, svårförståeliga och innehåller 

mycket information. El är kanske överhuvudtaget ointressant, vad gör då att intresset 

sjunker ännu mer, om inte en obegriplig elfaktura?  

Jag nämnde tidigare att en faktura inte behöver se tråkig ut bara för att den är det, 

eller att vara krånglig när den egentligen går att få lättläst. Information som är 

lättförståelig blir roligare att läsa och läsaren kan lättare minnas vad denne läst. Jag 

anser att texten tillsammans formen i en faktura har en stor betydelse beträffade 

lättlästheten, därför krävs kunskap från någon som besitter båda dessa delar.  

Jag hoppas att detta examensarbete öppnar upp ögonen och bidrar till att elbolag 

tänker över sina fakturor. Det är trots allt företagens ansikte ut mot kunderna. Min 

förhoppning är att jag bidragit med mycket kunskap, tankar och idéer kring hur 

elbolag kan förbättra sina fakturor. En lättläst och lättförståelig elfaktura skulle gynna 

både kunden och elbolaget.  
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Figurförteckning 

 

Bild 1.  Krug‟s figur om hur en fokusgruppsträff kan se ut.  

Bild 2a. Första sidan på mitt första gestaltningsförslag. 

Bild 2b. Andra sidan på mitt första gestaltningsförslag. 

Bild 3. Första sidan på Eskilstuna energi & miljös faktura. 

Bild 4. Första sidan på Mälarenergis faktura. 

Bild 5. Översiktsbild på mina skisser. 

Bild 6. En bild som visar vilka färger jag valt i min gestaltning. 

Bild 7. En bild som visar min specifikation på fakturan. 

Bild 8. En bild som visar det första man ser på min faktura. 

Bild 9. En bild som visar det första man ser på specifikationen. 

Bild 10.  En bild som visar att min faktura inte innehåller förkortningar. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1, enkätfrågor 

Här följer några frågor om elfakturor! Tack för att du tar dig tid att svara!  
 
1.1 Kön?  

Man 

Kvinna 
 

1.2 Ålder?  

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

66-75 
 

 
1.3 Har du upplevt att elfakturor är svåra att förstå?  

Ja 

Nej 

Det är inte jag som betalar räkningarna 

Vet inte 
 

1.4 Varför upplever du att elfakturor är svåra att förstå?  
Här kan du ange flera svar.  

Krångliga begrepp  

Texten är lång och tråkig 

Liten text, svårt att se vad som står 

Mycket siffror, svårt att få överblick 

Jag tycker inte att de är svåra att förstå 
 
1.5 Hur tror du att man skulle kunna förbättra en elfaktura, så att den blir enklare att 
förstå?  
Flera svar kan ges.  

Förstora texten 

Jag vill veta det viktigaste, när jag ska betala och hur mycket, inget annat! 

Förklara alla begrepp (kWh, mätarställning mm.) 
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1.6 Om du inte förstår vad som står på en elfaktura, vad gör du då?  
Flera svar kan ges.  

Jag ringer kundtjänst! 

Jag går in på företagets hemsida och se om jag kan få hjälp 

Jag ringer någon bekant 

Jag bryr mig inte om vad som står, bara jag vet när och hur mycket jag ska betala 
 
1.7 Till sist, vilket elbolag har du?  

Mälarenergi 

Eskilstuna energi och miljö 

Vattenfall 

Elon 

God el 

Annat 
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Bilaga 2, intervjufrågor 

 

1. Har du upplevt att det finns ett problem med elfakturor? Förståelsen för dem 

etc.  

 

2. Varför tror du att det upplevts problematiskt? 

 

3. Hur tror du att man skulle kunna förbättra en elfaktura, så att den blir lättare 

att förstå? 

 

4. Skulle en förklaring av begreppen (kWh, enkeltariff etc.) i en elfaktura göra 

fakturan enklare att förstå? 

 

5. Tror du att det beror på kundens okunskap om just el som gör att fakturorna 

upplevs svåra att förstå? 

 

6. Vad är den vanligaste frågan som kommer till kundtjänst?  

 

7. Printscreen av elfakturan på hemsidan.  

Tror du att kunden tar sig tid att gå in och titta på denna eller är det lättare för 

kunden att bara lyfta på luren och ringa kundtjänst? Jag tänkte även på äldre 

människor som kanske inte har internet och inte vet hur det funkar. 

8. Finns det information på pappersfakturan om att den finns förklarad på 

hemsidan?  

 

9. Finns det givna mallar på hur en faktura ska se ut eller vad den måste 

innehålla? Har ni speciella regler här på Eskilstuna energi och 

miljö/Mälarenergi? 
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Bilaga 3, uppgifter och frågor till fokusgruppen 

 

- Titta på de olika elfakturorna 

- Nämn några saker som upplevdes bra och dåliga, varför? 

- Är färger bra eller dåligt? Varför? 

- Typsnittet, svårläst eller lättläst? 

- Storleken på texten? Bra eller dålig? Varför? 

- Något som är störande? 

- Vilka begrepp är svåra att förstå, anser ni behöver förklaras? Varför? 

- Vad vill du/ni veta när ni tar emot en elfaktura? 

- Något som saknas? 

- Tilltal och uttryck? Hur ska det vara/se ut? 

- Diskutera! 
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Bilaga 4, Eskilstuna energi & miljö faktura
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Bilaga 5, Mälarenergis faktura 
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Bilaga 6, mitt gestaltningsförslag i sin helhet 
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