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Syftet med undersökningen är att granska 16 texter från två av Mälarenergis externa 

kommunikationsmedier riktade till privatpersoner, för att belysa vilka skillnader i språklig 

utformning de uppvisar. Med exempel från 8 av Mälarenergis informationsutskick och 8 likvärdiga 

informationstexter nedladdade från deras hemsida granskas texterna med en kombination av 

kvantitativa och kvalitativa analysmetoder.  Undersökningens resultat visar att det finns en tendens 

för de digitala texterna att vara mer informationspackade och svårlästa, men att det även finns 

undantag där resultaten kan bero på andra faktorer. Den visar även att texterna de olika medierna 

emellan uppvisar skillnader i hur de inleder och avslutar texter, hur de hänvisar till andra texter, hur 

linjärt skrivna de är, vilken typ av kontextuell information som infattas i texten samt hur många 

värderande och relationsbyggande ord och uttryck som förekommer i texterna.    
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1 Inledning  

Den högteknologiska utvecklingen i dagens samhälle leder till att mer och mer information 

förskjuts från traditionella pappersmedier till nya, digitala versioner. För att inte gå miste om den 

växande målgrupp som väljer att söka efter information på Internet är det viktigt för verksamheter 

att följa med i utvecklingen. 

Jag har länge varit intresserad av det skrivna språket, och under mina år som 

högskolestudent även fått upp ögonen för vikten av att anpassa texter efter situation och syfte. Jag 

tog kontakt med Mälarenergi efter att ha läst en artikel i Vestmanlands Läns Tidning som handlade 

om just deras skrivna kommunikation. 

Förskjutningen till digitala medier innebär många fördelar för alla parter, som att det är 

snabbt och enkelt för verksamheter att uppdatera exempelvis prisinformation där den finns 

tillgänglig för många, samt att mottagare kan bortse från information de inte är intresserade av. Men 

det innebär även en utmaning för alla parter. Olika medier har olika förutsättningar och språket 

måste anpassas därefter; annars finns det risk att kommunikationen störs eftersom texten inte ser ut 

som läsaren förväntar sig, eller inte förstår hur hen ska interagera med texten. ”Språket i offentlig 

verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” enligt lagen (SFS 2009:600), och sådana 

störningar i kommunikation kostar dessutom samtliga parter både tid och resurser. God 

textanpassning är relevant för alla som kommunicerar med text i olika medier, och denna 

undersökning ger Mälarenergi en bild av textskillnader medier emellan, samt hur dessa kan påverka 

kommunikationen. 

  

1.1 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att analysera informationstexter från två olika 

presentationsmedier, för att belysa skillnader i språkanpassning som kan uppvisas hos tryckta 

respektive digitala texter. Målsättningen är att påvisa hur dessa skillnader tar sig uttryck i texternas 

språkliga utformning. 

 

1.2 Problemformulering 

För att uppnå syftet med denna komparativa undersökning ställs följande frågor: 

 Skiljer sig texterna åt i hur lättlästa respektive svårlästa de är?  

 Skiljer sig texterna åt i hur informationspackade de är?  

 På vilka sätt påverkar kommunikationsmedierna hur mycket kontextuell information som 

skrivs ut?  
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 På vilka sätt påverkar kommunikationsmedierna hur värderande texterna är?   

I undersökningen granskas läsbarhet, nominalkvot, kontext och den interpersonella strukturen.  

 

1.3 Disposition 

I kapitel två redogörs för kommunikationsteorier och begrepp likväl som tidigare forskning om hur 

svenska befolkningen förhåller sig till dator och Internet, samt forskning om olika mediers 

förutsättningar och hur dessa påverkar läsbeteende. I kapitel tre behandlas materialkällan, 

undersökningsmaterialet samt de valda analysmetoder som tillämpas i undersökningen. Det fjärde 

kapitlet redovisar resultaten av undersökningarna, vilka med stöd av bakgrund och tidigare 

forskning diskuteras vidare i kapitel fem. I det sjätte kapitlet sammanfattas undersökningen med 

tillhörande resultat.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Kommunikationsteori  

I det här avsnittet redogörs för kommunikationsteori och begrepp. 

 

2.1.1 Kommunikation   

Fiske (2004:13–15) menar att det finns två huvudsyner på kommunikation. Den första har fokus på 

hur sändare använder olika kanaler och medier för kommunikation, där mottagare kodar och 

avkodar meddelanden. Den är en process med syfte att påverka andras beteenden där brus kan 

uppstå som en del av processen. Den andra har fokus på hur meddelanden och människor skapar 

betydelse, där brus kan uppstå på grund av kulturella faktorer. Den första synen ser meddelandet 

som det som överförs och som bestäms av sändaren, medan den andra ser meddelandet som det som 

mottagaren uppfattar i samverkan med exempelvis en text. 

Ett vanligt sätt att diskutera kommunikationsteori är med hjälp av förenklade grafiska 

beskrivningar, eller modeller. Dimbleby & Burton (1995:37) förtydligar att bruket av modeller ger 

en enkel överblick av kommunikationsprocessen. En av de tidigaste, mest kända processmodellerna 

som har haft stort inflytande på efterföljande kommunikationsforskning (Falkheimer 2001:42, 

Windahl & McQuail 1978:17) publicerades på 1940-talet av Claude Shannon och Warren Weaver. 

Fig. 1 Modell av Shannon & Weavers kommunikationsprocess (Windahl & McQuail 

1978:18) 

 

Sammanfattningsvis visar modellen att en sändare tar ett meddelande från en informationskälla, 

skickar det som kanalanpassade signaler som leder till mottagaren och når personen, eller 

destinationen, de är ämnade. Signalen kan dock störas av brus (Windahl & McQuail 1978:18). 

 Dimbleby & Burton (1995:14–15, 29) hävdar fortsättningsvis att kommunikationsprocessen 
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handlar om utbyte och är en dynamisk aktivitet, där någonting händer oavsett om man sänder eller 

mottar information. Vi lär oss kommunicera från att vi föds, och våra förväntningar på 

kommunikationsnormer i olika situationer och medier påverkas av vår kultur.  

 

2.1.2 Brus 

Brus i kommunikation innebär alla faktorer som inte avsågs av sändaren, som stör ”en fri och 

fullständig” kommunikation och kan förvanska ursprungsmeddelandet (Dimbleby & Burton 

1997:83, Falkheimer 2001:43). Detta gäller oavsett om bruset orsakas av kanalen, avsändaren eller 

meddelandet i sig (Falkheimer 2001:20), och även signaler från andra källor kan innefattas i termen 

brus. Exempel är problem för mottagaren att tyda ett meddelande (Fiske 2004:18–20), oförmåga att 

förstå, olika syn på kommunikationsnormer orsakade av kulturella skillnader, otillräcklig elektronik, 

slarvigt språkbruk eller attityder (Dimbleby & Burton 1995:82–86).  

 

2.1.3 Extern kommunikation 

Falkheimer (2001:94, 107) definierar extern kommunikation som samlingsnamnet för bilden av 

organisationen som ska förmedlas likväl som när den informerar, samtalar med eller uppmanar sin 

kundkrets samt ”andra intressenter”. Det kan ske med hjälp av exempelvis kundtidningar, hemsidor, 

foldrar eller mässor beroende på vilken mottagare de riktar sig till.   

 Vidare hänvisar Falkheimer (2001:96-97, 105) till Gruning & Hunts forskning där de med 

grund i de två huvudsynerna på kommunikation skiljer på envägs- och tvåvägskommunikation. Den 

första är monologisk till sin natur medan den senare innebär en jämställd dialog mellan 

organisationen och mottagarna, och ses som ideal eftersom den är mer demokratisk och effektiv för 

att åstadkomma påverkan än envägskommunikation. Den teknologiska utvecklingen underlättar 

möjligheterna till detta, men i praktiken är den problematisk och extern kommunikation innebär ofta 

stora drag av envägskommunikation. Tvåvägskommunikationen kräver ”förutsättningslöshet och 

total öppenhet från de parter som deltar i kommunikationen” (Falkheimer 2000:97), vilket är svårt 

att uppnå i en kommunikationssituation där ena parten har mer makt och kunskap än den andra. 

  

2.1.4 Masskommunikation 

Alla organisationer är beroende av massmedier för sin kommunikation (Falkheimer & Heide 

2003:126). Dimbleby & Burton (1995:162–163) definierar masskommunikation som upprepning av 

budskap till många mottagare, över stora avstånd och med stor hastighet. 

 Thompson (2001:40–44) sammanfattar vidare masskommunikationens egenskaper med att 

den kräver tekniska medel för produktion och spridning och därför går hand i hand med 
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utvecklingen av dessa, att budskap sänds och mottas i olika kontexter, vilket lägger större ansvar på 

mottagaren eftersom sändaren inte kan förklara eventuella missförstånd, att budskapet blir 

tillgängligt oberoende av tid och rum samt att masskommunikationen innebär en ”allmän 

spridning”. Budskapet tillverkas i kopior eller görs tillgängligt för de som har den nödvändiga 

tekniken.  

 Thompson (2001:37-39) förtydligar att begreppet ”mass” innebär att budskapet överförs till 

mer än en bestämd mottagare. Det är tillgängligt för en mängd mottagare som kan vara begränsade 

till en viss del av befolkningen. Mottagarna är inte passiva eller nödvändigtvis okritiska till 

budskapets innehåll och har möjlighet att påverka kommunikationen genom en viss interaktivitet. 

De bestämmer hur mycket de ska uppmärksamma budskapet och kontrollerar själva hur mycket de 

deltar, vilket innebär att kommunikationen varken är symmetrisk eller dialogisk, men heller inte helt 

enkelriktad.   

 

2.1.5 Kommunikationsmedium  

Ett medium är det som används vid överförandet av ett budskap och definieras av Falkheimer & 

Hedie (2001:124) som den teknik som gör kommunikationen möjlig och även formar den efter sina 

förutsättningar.  

 Thompson (2001:29–36) vidareutvecklar detta och menar att egenskaper hos det valda mediet 

både kan försvåra och förenkla kommunikationen. Han sammanfattar tekniska mediers egenskaper 

med att de innebär olika nivåer av bevaring. Olika medium tillåter till olika del att man kan bevara, 

revidera och lagra information så att den kan göras tillgänglig för senarelagd eller upprepat bruk. De 

tillåter reproducering där man kan skapa flera kopior av samma budskap, samt även distansering i 

tid och rum, vilket innebär att deltagare kan kommunicera på avstånd. Tekniska medier kräver även 

att användarna har de kunskaper och kulturella referensramar som gör tolkningen av budskapet 

möjlig.  

 Eftersom kommunikationen är förskjuten i tid och rum, då budskapet sänds och mottas i olika 

kontexter, har inte deltagarna någon gemensam referensram att luta sig tillbaka på, vilket lägger 

stort ansvar på sändaren att bestämma hur mycket kontextuell information som måste läggas till. 

Möjligheten att förmedla mening med kroppsspråket försvinner och måste därför ersättas med 

exempelvis språket.  

 

2.2 Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogörs för tidigare forskning inom undersökningsområdet.  
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2.2.1 Dator och Internet, ett nytt medium  

Kommunikation är ingen ny företeelse, men däremot har möjligheterna till och förutsättningarna för 

kommunikation förändrats och utvecklats. Thompson (2001:19, 44) menar att människor i alla 

samhällen ägnar sig åt att ”producera och byta information”, något som har varit centralt i 

samhällslivet från den tidigaste språkanvändningen till den senaste tekniska utvecklingen. Ett 

resultat av den utvecklingen innebär internettillgänglighet ”för fler individer över större avstånd och 

med högre hastighet”.  

 Andersson-Ek et. al (2005:11) fastställer att ”antalet människor som pratar och byter 

information med varandra på Internet har ökat lavinartat” inom den svenska marknaden. Tittar man 

på den senaste statistiken som berör Sverige och Internet som kommunikationsmedium, ser man att 

föregående uttalande fortfarande stämmer och att tillgängligheten fortsätter att öka. Statistiska 

Centralbyråns sammanfattade rapport ”Privatpersoners användning av datorer och internet 2012” 

redovisar för utvecklingen av Internetvanor i ålderspannet 16–74 år, och visar att 94 % hade tillgång 

till dator och Internet i hemmet, en ökning på 12 % sedan 2005. Vidare redovisar rapporten att 

Sverige ligger i toppen vad gäller Internetanvändning i jämförelse med EU:s övriga 27 

medlemsländer. De 6 % som inte har tillgång till tekniken utgörs till största del av personer över 65 

år men även individer utan högre utbildning, ensamhushåll och låginkomsttagare finns 

representerade (s.7). Majoriteten använder Internet för att leta information och ladda ner blanketter 

från myndigheters hemsidor (s.18), något som är relevant även för Mälarenergi då de visserligen är 

ett kommersiellt företag men även erbjuder samhällsbärande tjänster och har samhällsnytta som 

verksamhetsmål.  

 Ytterligare en relevant årlig rapport, ”Svenskarna och Internet”, ges ut av Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur som verkar för en positiv Internetutveckling i Sverige. Deras undersökning av 

2012 visar även den att bruket av Internet har ökat. Findahl (2012:34, 50-51) förtydligar att det nya 

mediet först möttes av skepsis, men sedan 2009 har attityderna blivit positivare och många tror 

dessutom att det leder till att företag kommer bry sig mer om privatpersoners åsikt. Vidare 

sammanfattar han att Internet under de senaste 10 åren har utvecklats till en av våra viktigaste 

informationskällor; under de senaste 12 åren har bruket av E-handel ökat från 10 % till 84 % av 

Internetanvändarna, samt att Internet bedöms viktigare idag än någonsin tidigare hos alla 

undersökta åldersgrupper.    

 

2.2.2 Olika medium, olika förutsättningar  

Statistiken visar att mängden informationssökning som tar plats på Internet i Sverige ökar vilket 

innebär att ”mer och mer av den information vi tar emot i vår vardag förskjuts till de nya medierna” 
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(Holsanova 2010:124). Detta ställer nya krav på texters utformning av ett antal orsaker. Enligt 

Karlsson (2006:34) påverkas och formas innehåll alltid av mediet det presenteras i, och Holsanova 

(2010:143) instämmer med rekommendationen att man inte ska överföra information från ett 

medium till ett annat utan att först anpassa den.  

 Holsanova (2010) har undersökt läsning av pappers- respektive nättidningar och menar att 

både informationens utformning och lässituationen skiljer sig åt mellan digital och tryckt text. En 

första avgörande skillnad enligt Holsanova (2010:124-125) är överblicken av informationsutbudet, 

vilken gör läsning av digital text på en hemsida mer krävande än läsning av tryckt text. I det senare 

fallet finns det väletablerade regler för hur läsningen ska gå till och informationen förekommer ofta 

i linjär tappning där läsaren kan få överblick av informationsutbudet och uppmanas bläddra vidare. 

Holsanova (2010:126-128) hänvisar till Gunder som menar att hemsidor istället har en 

nätverksstruktur där det inte finns något givet spår för navigering, och läsaren måste istället 

använda exempelvis navigationsmenyer och länkar för att ta sig vidare i läsningen. Läsaren har 

större frihet att själv välja information och läsväg och på så vis till viss del medskapa sin egen text, 

samtidigt som det innebär starkare styrning, fler uppmaningar, större orienteringsutmaning och 

större risk för läsaren att förvirra sig i navigationen.       

 Även vidareläsning innebär en större ansträngning för läsare vid digital text (Holsanova 

2010:129–130). Vid tryckt text behöver läsaren flytta blicken eller vända blad för ny information, 

men vid digital text innebär vidareläsningen först ett aktivt val av länk eller sökning, en väntan på 

att den nya sidan ska laddas upp och risken för att hamna fel.   

 Ytterligare skillnad utgörs av läsbeteendet. Holsanova (2010:130–134) specificerar att läsare 

hela tiden växlar mellan djupläsning och skanning, oavsett medium. Skanning består av 

”orienteringsläsning” eller att läsaren söker efter specifik information. Men då läsare av digitala 

texter måste sålla i informationsutbudet skannar de mer vid läsning av digital text för att hitta det de 

är intresserade av, innan de övergår till djupläsning. Oavsett medium blir det viktigt för texten att 

visa vilken typ av interaktion som förväntas av läsaren med hjälp av exempelvis länkar, rubriker 

och skriftliga hänvisningar. Eftersom digitala texter är mer fragmenterade och olinjära är det viktigt 

att de ”språkligt, visuellt och grafiskt” är anpassade till att underlätta för läsaren att orientera sig och 

skanna efter ingångspunker i läsningen.  

 Lässituationen vid digital text ser annorlunda ut då orienteringsutmaningen, det stora 

informationsutbudet och det faktum att läsaren ofta snabbt vill hitta specifik information innebär en 

större risk för brus (Holsanova 2010:136, Falkheimer, 2008:44). Guldbrand & Englund 

Hjalmarsson (2012:38–39) tillägger att läsning från en skärm innebär större ansträngning för 

ögonen. De flesta skärmar erbjuder sämre bokstavsupplösning än papper, och ögonen återfuktas 
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sämre när man tittar rakt fram på en skärm än när man tittar ner på ett papper. Generellt går läsning 

på webben 25 % långsammare än läsning av tryckta texter (Larsson 2008:213).   
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3 Metod och material 

I det här avsnittet redogörs för de metoder och det material som har använts i undersökningen.  
 

3.1 Materialbeskrivning  

Undersökningsmaterialet utgörs av exempel på Mälarenergis kommunikation från de 

kommunikationsmedier jag har valt att jämföra i undersökningen, det vill säga tryckta texter i form 

av informationsutskick samt motsvarande information som finns tillgänglig på Mälarenergis 

hemsida.  

 

3.1.1 Mälarenergi AB 

Mälarenergi grundades som Gaslysningsbolaget AB i Västerås 1861 med huvuduppgift att förse 

staden med gatubelysning. Idag innefattar företaget dotterbolagen Mälarenergi Vattenkraft AB, 

Mälarenergi Stadsnät AB samt Mälarenergi Elnät AB och förser 150 000 kunder med el och övriga 

tjänster. Företagets målgrupp består av privatpersoner, företag och organisationer i Mälardalen som 

använder deras produkter, och primärmarknaden innefattar idag Västerås, Arboga, Köping, 

Kungsör, Hallstahammar och Köping. Enligt marknadsstrateg Ove Fredriksson utgörs Mälarenergis 

affärsidé av att de ska kunna tillgodose kundernas efterfrågan på energi, vatten, IT-kommunikation 

och de tjänster som hör till, med visionen att deras engagerade medarbetare ska leda till komfort 

och nöjda kunder.  

 

3.1.2 Mälarenergi AB och kommunikation 

Mälarenergis externa kommunikation innefattar en bred målgrupp och ett omfattande 

ämnesområde. För att kunna täcka behovet använder de sig av flertalet kommunikationsmedier 

såsom televäxel, interna och externa digitala plattformer, deltagande på mässor, samhällsaktiviteter, 

sponsringssamarbeten samt informationsutskick och annan tryckt media i olika former. Ove 

Fredriksson återger syftet med kommunikationsarbetet som uppdelat i tre delprocesser för att stödja 

kundhanteringen. Den första innefattar att hitta presumtiva kunder, den andra försäljning och den 

tredje kundvård. Verksamheten på Mälarenergi innefattar både monopolverksamhet och 

verksamheter i konkurrens såsom elförsäljning och IT-kommunikation. En viktig 

kommunikationsaspekt för företaget som är inskrivet i ägardirektiven lyder enligt Ove Fredriksson: 

”Genom affärsmässig samhällsnytta ska Mälarenergi bidra till en långsiktig hållbar utveckling 

huvudsakligen i Västerås- och Mälardalen.”  
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3.1.3 Urval 

Undersökningsmaterialet består av 16 bilagor med exempel på skriven kommunikation från 

Mälarenergi, varav bilaga 1–8 består av tryckta informationsutskick som skickas hem till 

privatpersoner och bilaga 9–16 består av texter från Mälarenergis hemsida som vänder sig till 

privatpersoner. Informationen i bilagorna består av brukstexter, vilka av Hellspong (2010:13) 

definieras som texter med teoretiska och praktiska syften snarare än estetiska.  

 Samtliga bilagor berör samma ämnesområden såsom Elpool, Fast Pris, Rörligt Pris, Mix 

50/50, Stadsnät och Fjärrvärme. Utskicken kan delas in i två nya avtalsförslag till redan existerande 

kunder, bilaga 1 och 2, ett avtalsförslag till icke existerande kund, bilaga 3, en skriftlig bekräftelse 

till nybliven avtalskund, bilaga 4, skriftlig bekräftelse av beställning av stadsnät med instruktioner 

för installation, bilaga 5, bekräftelse om anslutning till stadsnät, bilaga 6, informationsutskick som 

rör byte av bolagsnamn, bilaga 7, samt informationsutskick om fjärrvärmepris, bilaga 8.  

 Texterna som är hämtade från Mälarenergis hemsida kan delas in i avtalsförslag, bilaga 9–11, 

uppmaning till icke-existerande kund att bli kund, bilaga 12, instruktioner vid anslutning till 

stadsnät, bilaga 13, information om stadsnät, bilaga 14, information och avtalsförslag för stadsnät, 

bilaga 15, samt information om fjärrvärme, bilaga 16.     

 

3.2 Metod 

I det här avsnittet presenteras de övergripande metoderna i undersökningen. För att ge en så bred 

resultatbild som möjligt har jag valt att kombinera en kvantitativ analys som undersöker texternas 

läsbarhet och hur informationspackade de är, med en kvalitativ analys.   

 

3.2.1 Insamlingsmetod 

När examensarbetet påbörjades hade jag ett möte med marknadsstrateg Ove Fredriksson och 

informationsansvarig Richard Folkebrant där vi diskuterade möjligheten att jämföra två av 

Mälarenergis kommunikationsmedier för att se vilka språkliga skillnader som framkommer under 

mediernas olika förutsättningar. En tid senare kunde jag på kontoret hämta ett urval av 

informationsutskick i tryckt form sammanställt av kommunikationschefen Stig Olaisen. 

 För att avgränsa undersökningen är materialet begränsat till den skriftliga, externa 

kommunikationen, så de utskick jag har undersökt vänder sig därför uteslutande till privatpersoner. 

Det digitala undersökningsmaterialet fanns tillgängligt för mig på Mälarenergis hemsida, och 

urvalet är hämtat under fliken ”privat”. Exakta motsvarigheter till utskicken var svåra att tillgå 

eftersom information som presenteras i de tryckta texterna ibland är uppdelad under flera sidor i de 
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digitala texterna, men de är så snarlika som möjligt i och med det att de berör samma 

ämnesområden och vänder sig både till existerande och icke-existerande kunder. Samtliga utskick är 

de senast använda från 2012.  

 

3.2.2 Kvantitativ analys 

Patel & Davidsson (2011:111) sammanfattar kvantitativ analys som ett sätt att bearbeta materialet 

med statistiska metoder för att med hjälp av information i numerisk form kunna analysera text. 

 

3.2.2.1 Läsbarhetsindex 

Det finns olika metoder för att undersöka en texts läsbarhet, men det mest kända sättet att räkna ut 

ungefär hur lätt respektive svår en text är att läsa kallas för LIX (Cassirer 2003:69).  

LIX-värdet introducerades av Carl Hugo Björnsson, forskare inom pedagogik. Han menar att det är 

bra att mäta läsaberheten hos en text eftersom läsning är en mycket viktig informationsväg, där en 

text som är för lätt eller svår för den tänkta målgruppen hämmar framkomsten av budskapet 

(1968:5). Läsbarheten påverkas inte av ämnesvalet, istället definierar han återgivet läsbarhet som de 

sammanlagda ”språkliga egenskaperna” som avgör nivån av svårtillgänglighet hos en text 

(Björnsson 1968:16). LIX-värdet i en text räknas ut på följande sätt, där A = antalet ord, B = antalet 

meningar, C = antalet långa ord, ML = meningslängd, LO = procentandelen långa ord. 

ML = A/B 

LO = C/A x 100 

LIX-värdet = ML + LO 

Med långa ord menas ord som har mer än 6 bokstäver (Björnsson 1968:35, 66). Vidare anger Melin 

& Lange (2000:166) riktvärden för olika mediums läsbarhetsindex. Se tabell 1. 

 

Tabell 1 Riktvärden för läsbarhetsindex (Melin & Lange, 2000:166). 

Medium LIX Tolkning 

Barn- och ungdomsböcker 27 Mycket lätt 

Skönlitteratur 33 Lätt 

Dags- och veckopress 39 Medelsvår 

Saklitteratur 47 Svår 

Facklitteratur 56 Mycket svår 
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3.2.2.2 Nominalkvot 

För att ta reda på om det finns någon skillnad i hur informationstätt texterna framställs i det digitala 

respektive det tryckta mediet och få en generell känsla för texternas stil, har jag mätt texternas 

nominalkvot (NQ). Denna typ av ordklassfördelning är intressant vid undersökning av texttyper då 

verb anses vara fler i berättande text än i beskrivande och utredande text (Cassirer 2003:61). Då 

undersökningens texter främst skiljer sig åt i presentationsmedium är det intressant att se om deras 

nominalkvot skiljer sig åt. Enligt Cassirer (2003:60) ger fler verb, adverb och pronomen en mer 

talspråklig stil, medan fler substantiv, prepositioner och participer resulterar i en mer formell och 

skriftspråklig stil.  

 Nominalkvoten räknas ut på följande sätt: 

 

 

NQ =  

 

 

 

Normalvärdet för nominalkvoten ligger på 1,0. Ligger textens värde över det räknas den som 

informationspackad och ligger det under räknas den som informationstunn (Melin & Lange 

2000:48).  

Melin & Lange (2000:168) anger riktvärden för olika mediums nominalkvoter. Se tabell 2. 

 

Tabell 2 Riktvärden för nominalkvot (Melin & Lange, 2000:168). 

Medium NQ 

Broschyr 1,19 

Lärobok 1,18 

Morgontidning 1,04 

Kvällstidning 0,99 

Debatt 0,89 

Veckotidning 0,85 

Gymnasistprosa 0,72 

Talspråk 0,25 
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3.2.3 Kvalitativ analys  

För att skaffa sig en annan och djupare kunskap om text än vid kvantitativa metoder kan man 

genomföra en kvalitativ bearbetning (Patel & Davidsson 2011:119). För att undersöka texterna i 

bilagorna har jag valt att använda mig av relevanta delar från Hellspong & Ledins textmodell 

(1997:47). I den tar de sammanfattningsvis hänsyn till de fem aspekterna kontexten, det textuella, 

det ideationella, det interpersonella och stilen. De påpekar att det är viktigt att anpassa textmodellen 

efter analysmaterialet, använda sitt eget omdöme och välja vad som är intressant för de gällande 

texterna. Patel & Davidsson (2011:120) instämmer att ”varje forskningsproblem kräver sin unika 

variant av metod” samt att det är vanligt att man anpassar sin egen analys.  

 Då jag vill undersöka hur de olika kommunikationskanalernas förutsättningar påverkar 

texternas utformning använder jag mig främst av delar inom aspekterna kontext och den 

interpersonella strukturen.  

 

3.2.3.1 Kontext 

Hellspong & Ledin (1997:49) menar att om man vill undersöka varför en text ser ut som den gör ”så 

måste vi gå till kontexten”. Texterna jag har valt att undersöka definieras av Thompson (2011:111) 

som exempel på medierad kvasi-interaktion, vilket innebär att de utgör kommunikation som riktar 

sig till ett obestämt antal deltagare och involverar någon form av tekniskt hjälpmedel. I denna 

analys utgörs dessa av elektroniken som gör Mälarenergis hemsida möjlig, och tekniken som gör 

distributionen av tryckt text i brevform möjlig. Detta är intressant ur kontextsynpunkt eftersom 

denna typ av kommunikation inte erbjuder deltagarna någon gemensam referensram att luta sig 

tillbaka på då de kan vara åtskiljda till både tid och rum. Sändaren måste därför avgöra hur mycket 

kontextuell information som bör läggas till budskapet för att det ska förstås av mottagaren 

(Thompson 2001:109–110). Hellspong & Ledin (1997:50–53) instämmer att olika medier försätter 

texterna i olika situationskontexter som måste knyta texten till verksamhet, tid och plats.  

 Hellspong & Ledin (1997:56–58) menar att ingen text är fristående, utan att sättet den 

hänvisar till eller påverkas av andra texter utgör den intertextuella kontexten. Denna består vidare 

av vertikal kontext vilket innebär de förväntningar mottagare har på en text beroende på hur 

liknande texter ser ut, samt den horisontala kontexten som utgörs av sättet den knyter an till andra 

texter. I min kontextanalys har jag valt att undersöka den vertikala kontexten samt de öppna, 

horisontala, intertextuella förbindelserna, d.v.s. anföringar och direkta hänvisningar till andra texter.  

 

3.2.3.2 Den interpersonella strukturen 

Enligt Hellspong & Ledin (1997:165, 169-170) måste mottagarna en text riktar sig till acceptera 
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attityden den förmedlar för att buskapet ska nå fram och tillägger att i affärstexter som 

undersökningsmaterialet utgörs av är det vanligt med positiva språkhandlingar. Förekomsten av 

värdeord och värdeuttryck används för att befästa gemenskap och samhörighet mellan deltagarna. 

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i ett forskningsprojekt påverkas av att man studerar rätt material med passande 

instrument i den kvantitativa undersökningen, medan varje kvalitativ undersökning till viss del är 

unik. Därför kan validiteten inte begränsas till endast datainsamlingen utan innebär även att man är 

noggrann i att beskriva sitt tillvägagångssätt under hela arbetets gång. Triangulering är ett effektivt 

verktyg för att stärka validiteten och kan exempelvis åstadkommas genom att man använder olika 

typer av dokument samt olika typer av analysmetoder (Patel & Davidsson 2011:105–107). 

Beskrivning av materialkällor, insamlingsmetod och analysmetoder stärker i mitt fall validiteten, 

likväl som att jag använder mig utav två typer av datakällor och ett flertal väletablerade 

analysmetoder för att bredda bilden av resultatet. 

 Det är viktigt att förhålla sig kritisk till de dokument som utgör undersökningsmaterialet; att 

ha i åtanke under vilka omständigheter dokumenten tillkom, ifall de framställdes under påverkan, 

ifall det rör sig om original, att man anpassar materialets storlek efter tidsrymden man har 

tillgänglig och att man inte bara väljer material som stöder sina idéer (Patel & Davidsson 2001:68–

69).  

 Båda typerna av dokument i min undersökning kan definieras tillhöra kategorin kortlivade 

dokument, men utskicken tillhör även kategorin privata handlingar eftersom de skickas hem till 

privatpersoner. För att dokumenten inte ska redovisa resultat som beror på att informationen 

kommer från olika tidsperioder, snarare än från olika kommunikationskanaler, fick jag tillgång till 

den senaste versionen av utskicken och laddade ner informationen från hemsidan så att den inte 

skulle uppdateras under arbetets gång. I utskicken är all privat information som namn och adresser 

borttagna, men i övrigt är de autentiska. 

 Vidare lägger Denscombe (2009:382) vikt på överförbarhet eller generaliserbarhet vid 

kvalitativa undersökningar, eftersom det ofta rör sig om ”intensiva studier av ett relativt litet antal 

fall”. Då undersökningsmaterialet utgörs av kortlivade dokument är det inte säkert att en senare 

granskning skulle uppvisa samma resultat, då dokumenten skulle vara uppdaterade. Eftersom valda 

analysmetoder och tillvägagångssätt är utförligt beskrivna är det dock sannolikt att en undersökning 

baserad på de bifogade undersökningstexterna skulle uppvisa liknande resultat.   
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4 Resultat  

I följande avsnitt presenteras resultatet av undersökningen.  

 

4.1 Resultat av den kvantitativa analysen 

För att ge en bild av det sammanställda materialet i den kvantitativa analysen se tabell 3−6.  

 

4.1.1 Läsbarhetsindex 

I tabell 3 och tabell 4 har jag sammanställt texternas resultat efter undersökningen av 

läsbarhetsindex. Tabell 3 innehåller resultatet för de tryckta texterna, bilaga 1−8, och tabell 4 

resultatet för de digitala texterna, bilaga 9−11. Vad gäller de tryckta texterna har jag räknat med all 

text förutom datumangivelserna som förekommer i bilaga 5−8, de fiktiva mottagarnamnen och 

adresserna som förekommer i bilaga 1, 2, 5 och 7 samt texten som hör till logotypen. I de digitala 

texterna har jag räknat med all text förutom tabeller och faktarutor som står utanför den löpande 

texten. Tabellerna är avgränsade så att de anger typ av text, det uträknade LIX-värdet samt 

innebörden av värdet.  

 Resultatet visar att det finns inbördes skillnader i hur lätt- respektive svårlästa texterna i de två 

medierna är, men även att det förekommer en synlig skillnad mellan de två medierna. De tryckta 

texterna framkommer som mer lättlästa än de digitala texterna, med en bilaga som har ”mycket lätt” 

text, fyra bilagor som har ”lätt” text och två bilagor som har ”medelsvår text”. Undantaget är bilaga 

7 som innehåller ”svår” text. De digitala texterna innehåller till majoritet ”medelsvår” text med 

undantag för bilaga 12 som innehåller ”lätt” text.       

 

Tabell 3 Resultat, tryckta texternas läsbarhetsindex. 

Tryckt text LIX-värde Resultat 

Bilaga 1 33 Lätt 

Bilaga 2 35 Lätt 

Bilaga 3 32 Mycket Lätt  

Bilaga 4 34 Lätt 

Bilaga 5 42 Medelsvår 

Bilaga 6  37 Lätt 

Bilaga 7 53 Svår 

Bilaga 8 42 Medelsvår 
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Tabell 4 Resultat, digitala texternas läsbarhetsindex. 

Digital text  

 
LIX-värde Resultat 

Bilaga 9 40 Medelsvår 

Bilaga 10 42 Medelsvår 

Bilaga 11 41 Medelsvår 

Bilaga 12 34 Lätt 

Bilaga 13 41 Medelsvår 

Bilaga 14 42 Medelsvår 

Bilaga 15 41 Medelsvår 

Bilaga 16 39 Medelsvår 

 

 

 

4.1.2 Nominalkvot  
I tabell 5 och tabell 6 har jag sammanställt resultatet av undersökningen av texternas nominalkvot, 

hur informationspackade respektive informationstunna de är. Tabell 5 innehåller resultatet för de 

tryckta texterna, bilaga 1−8, och tabell 6 resultatet för de digitala texterna, bilaga 9−16. Vid 

uträkningen har jag räknat med all text med samma undantag som vid uträkningen av texternas 

LIX-värde. Tabellerna är avgränsade så att de anger typ av text samt den uträknade nominalkvoten.  

 Även här visar resultaten att det finns både inbördes skillnader likväl som skillnader de två 

medierna emellan, men här är skillnaden mellan de tryckta och de digitala texterna inte lika 

markant. I de tryckta texterna finns det tydliga skillnader med fyra bilagor (1, 3, 4 och 6) med text 

som har en nominalkvot på under 1,0 och räknas som informationstunn, tre bilagor (2, 5 och 7) med 

text som har en nominalkvot på över 1,0 och räknas som mer informationspackade samt bilaga 8 

med text som har en nominalkvot på över 2,0 och därför är mycket informationspackad. De digitala 

texterna har mindre inbördes skillnad, där majoriteten har en nominalkvot på över 1,0 och därför 

räknas som informationspackade, med undantaget bilaga 12 med text som har en nominalkvot på 

under 1,0 och därför räknas som informationstunn.       
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Tabell 5 Resultat, tryckta texternas nominalkvot. 

Tryckt text NQ 

Bilaga 1 0,89 

Bilaga 2 1,13 

Bilaga 3 0,71 

Bilaga 4 0,80 

Bilaga 5 1,03 

Bilaga 6 0,89 

Bilaga 7 1,27 

Bilaga 8 2,95 

 

Tabell 6 Resultat, digitala texternas nominalkvot. 

Digital text NQ 

Bilaga 9 1,09 

Bilaga 10 1,52 

Bilaga 11 1,46 

Bilaga 12 0,70 

Bilaga 13 1,21 

Bilaga 14 1,07 

Bilaga 15 1,28 

Bilaga 16 1,31 

 

4.2  Resultat av den kvalitativa analysen   

 

4.2.1 Kontext 

 

4.2.1.1 Vertikal kontext  

 Vid en jämförelse av texterna är det tydligt att deras utformande är påverkat av den vertikala 

kontexten, hur texter i liknande fall brukar se ut (se 3.2.3.1 kontext). I utskicken märks detta 

framförallt i texternas avslutande del. I de digitala texterna finns inget mönster för hur texten 

avslutas. I bilaga 9, 13 samt 15 hänvisas läsaren till andra delar av hemsidan med ”i vår 
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Tjänsteguide kan du jämföra olika leverantörer och priser samt göra din beställning” (bilaga 13) 

som exempel, men de övriga digitala texterna innehåller ingen avslutning. I de tryckta texterna ser 

avslutning annorlunda ut och liknar mer den typ av text som är bruklig vid skriven korrespondens. 

Samtliga bilagor innehåller frasen ”med vänlig hälsning”, bilaga 2−7 innehåller i det avslutande 

stycket uppmaningar att kontakta Mälarenergi (genom någon kommunikationskanal) vid frågor eller 

behov av mer information, och i bilaga 7 finns dessutom ett tillägg som är vanligt vid skriven 

korrespondens: ”PS. Alla kontaktuppgifter är desamma som tidigare och endast bolagsnamn och 

organisationsnummer är nytt. DS”.    

 

4.2.1.2 Horisontell kontext  

Vid en första anblick visar texterna i de olika kommunikationsmedierna många likheter på så vis att 

samma information finns representerad både i utskicken och i den digitala versionen, ibland även 

samma textstycken. Texterna i de båda medierna är dessutom alla rika på exempel av horisontala 

intertextuella förbindelser i form av direkta hänvisningar till andra texter, både inom samma 

verksamhet, inom olika avdelningar av Mälarenergi och inom andra genrer. Men när det kommer 

till tillvägagångssättet uppvisar texterna stora skillnader i utförande. 

 Utskicken hänvisar till ytterligare information i form av texter som har skickats som bilagor 

till analystexten, till exempel avtalsblanketter, informationsfoldrar och villkorsbeskrivningar (se 

bilaga 1, 2, 4 samt 8). De hänvisar även till texter som läsaren känner till såsom fakturor, 

bekräftelser och inskickade avtal (se bilaga 2, 3 samt 5). Bilaga 8 har även ett finstilt citat om 

fjärrvärmelagen tillagt i slutet av texten som markerar att den tillhör en annan genre än det 

föregående meddelandet. Hänvisningarna sker löpande i texten med ”fyll i avtalet och skriv under, 

skicka in i bifogat svarskuvert” (bilaga 2) samt ”information om prisändring av Fast pris 1 månad 

sker på fakturan” (bilaga 3) som exempel. 

 Utskicken hänvisar även ofta till information som inte är bifogad utan som står att finna på 

andra kommunikationsmedier som Mälarenergis hemsida, e-post samt televäxel. Jag har valt att 

koncentrera mig på de första två eftersom de rör texter medan televäxeln går över på muntlig 

kommunikation. I bilaga 2 finns en hänvisning till hemsidan i den löpande texten, i bilaga 3 finns 

fyra hänvisningar, i bilaga 4 finns tre hänvisningar till hemsidan och en till e-post, i bilaga 5 finns 

det en hänvisning, i bilaga 6 finns två hänvisningar till hemsidan, och i bilaga 8 finns det en 

hänvisning.   

 Hänvisningarna till hemsidan förekommer vid stycken där exempelvis ett avtalsförslag har 

presenterats, då läsaren rekommenderas gå online för mer utförlig information. Även här sker 

hänvisningarna löpande i texten med ”mer information om våra avtalsformer hittar du på vår 
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hemsida www.malarenergi.se där du också enkelt tecknar det elavtal som passar dig” (bilaga 3) 

samt ”har du några frågor hittar du många svar på vår hemsida, www.malarenergi.se, bland annat 

information om…” som exempel. I bilaga 2−6 ligger en av hänvisningarna i den avslutande 

textdelen av utskicken som ett nästa steg för läsaren att ta. Hänvisningarna till hemsidan hänvisar 

till vidare information, men det är inte specifika anvisningar. I bilaga 2−4 och 6 finns det 

specifikationer av vilken information man ska leta efter som exempelvis ”på malarenergi.se kan du 

läsa mer om Elpoolen” (bilaga 2), eller specifikationer av hemsideadressen som exempelvis att 

läsaren ska gå till ”www.malarenergi.se/stadsnat” för att sedan hitta ”Tjänsteguiden” (bilaga 6), men 

majoriteten av hänvisningarna till hemsidan är generella. Hela hemsidan används som referat till 

ytterligare texter och information, snarare än de specifika textstycken som finns att hitta där, så att 

gå in på hemsidan är inget sätt för direkt vidareläsning.      

 I de digitala texterna ser hänvisningarna annorlunda ut, vilket påverkar texternas utformning i 

sin helhet. I utskicken där hänvisningarna är inbakade i den löpande texten innebär de att läsaren 

sedan söker upp hemsidan och letar reda på rätt stycke information, eller alternativt bläddrar till den 

bifogade informationen. Men i de digitala texterna sker hänvisningarna till de andra texterna i form 

av länkar eller hypertext, där ett musklick leder vidare till ett nytt textstycke.  

 I de digitala texterna finns det direkta hänvisningar till andra texter i alla bilagorna. Bilaga 13 

och 15 innehåller en länk vardera till ”Tjänsteguide” i slutet av ett stycke informativ text, men 

bilagorna 9−12, 14 och 16 innehåller vartdera flertalet länkar till andra texter inom hemsidan.  

Hänvisningarna ser ut på olika sätt; i vissa fall består de av ett markerat ord eller en markerad 

mening i den löpande texten och ibland består de av ett ord eller en mening som står som ett tillägg 

utanför den löpande texten. Länkmarkerade ord- och meningar i löpande text återfinns i bilaga 

9−15, med ”det vill säga ett fast eller rörligt avtal som gäller fram till och med poolens startdatum” 

(bilaga 9) samt ”har du frågor om detta är du välkommen att höra av dig till oss” (bilaga 14) som 

exempel där de understrukna orden representerar länken. Länkmarkerade ord som står separerade 

från den löpande texten återfinns i bilaga 10−12 och 16 med ”ansluta vatten och avlopp” (bilaga 12) 

samt ”prisutveckling” (bilaga 11) som exempel.  

 Klickar man på den länk man är intresserad av kommer man till det textstycke som länken 

erbjuder information om. Hänvisningarna är alltså inte generella utan erbjuder mycket specificerad 

information. Hänvisningarna ligger inbakade i den löpande texten men också som tillägg utanför 

den, där de består av ord och meningar som inte tar hänsyn till textbindning med den övriga texten. 

Texterna i den digitala kommunikationskanalen är på det viset mer fragmenterad än texterna i de 

tryckta utskicken där hänvisningarna bakas in i texten på ett linjärt sätt.   

 

http://www.malarenergi.se/
http://www.malarenergi.se/
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4.2.1.3 Verksamhet 

Både de digitala och de tryckta texterna tillhör Mälarenergi som verksamhet. De anger vilken tid 

och plats som texten anknyter till och när ingenting annat anges så är platsen Mälarenergis 

kundområde, vilket innebär Mälardalen och de städer som utgör deras primärmarknad. Men i vissa 

av texterna är platsangivelserna mer specificerade och här uppvisar de två 

kommunikationsmedierna vissa skillnader.  I de digitala texterna kan man anta att informationen 

refererar till hela Mälarenergis kundområde, och när den är specificerad är det upp till läsaren själv 

att ändra informationen till det område hen är intresserad av. I bilaga 9−11 kan läsaren själv anpassa 

informationen med länken ”ändra valt elområde” som exempel (bilaga 10). I bilaga 12 gäller texten 

hela kundområdet med undantag för en specifikation för avdelningen Elnät där ”Västerås, Köping, 

Arboga, Kungsör och Hallstahammar” förklaras ingå. I bilaga 15 specificeras informationen till 

Västerås och Hallstahammar, men i bilaga 13, 14 och 16 är texten gällande för hela kundområdet.  

 Även i utskicken är platsen Mälarenergis kundområde, men texterna uppvisar inte samma 

anpassningsmöjligheter för läsaren och det finns mindre specifikationer. Efter att läsaren har 

identifierat verksamheten behövs det ingen platsspecifikation eftersom information har skickats 

hem till läsaren och därför med största sannolikhet gäller för platsen hen bor på. 

Platsspecifikationen är därför implicit och behöver inte förklaras explicit. Om läsaren vet att 

informationen gäller platsen hen bor på är det inte intressant med information som rör andra 

områden. Utöver förtydliganden om att informationen gäller läsarens hem är platsangivelserna mer i 

kuriosaform. Bilaga 1, 5, 6 och 7 saknar uttalade platsspecifikationer, bilaga 2 tillägger att 

Mälarenergi ”äger 41 vattenkraftsstationer i Mellansverige” och bilaga 3 specificerar att 

informationen gäller ”din nya bostad”. Bilaga 4 förtydligar att ”Mälardalen är vår primära 

hemmamarknad” och bilaga 8 har inkluderat en prislista specifikt för Västerås.    

 Även tidsangivelserna skiljer sig åt kommunikationsmedierna emellan. De digitala texterna 

har i bilaga 9 tidangivelser för vilka datum deras ”Elpooler” startar, oberoende av år, och vid sidan 

av den löpande texten finns det ett alternativ att ange dagens datum för att se hur det påverkar 

priset. Bilaga 10 och 11 anger vad priset var för föregående månad och har samma alternativ vid 

sidan om den löpande texten som finns i bilaga 9, dessutom en tabell över prisutvecklingen från juni 

2012 till april 2013 och bilaga 16 gör en prisjämförelse för 2012 och anger vid sidan om den 

löpande texten att ”från och med den 1 januari 2013 inför Mälarenergi säsongspris”. Bilaga 12-15 

innehåller inga tidsspecifikationer som påverkar när informationen gäller.  

 I utskicken ser tidsangivelserna annorlunda ut och texterna är bundna till en tidsgräns på ett 

annat sätt än i de digitala texterna. Här finns det exempel på tidsangivelser efter vilka texterna inte 

längre är relevanta. I bilaga 1 uppmanas läsaren att skicka in bifogat avtalsförslag senast den ”17 



 

 

25 

 

februari 2012” för att de erbjudna priserna fortfarande ska gälla, i bilaga 2 är avtalsförslaget endast 

giltigt om det svaras på ”inom tio dagar” och i bilaga 4 informeras kunden om att denne har ”14 

dagars ångerrätt från det att avtalet slöts”. Bilaga 5 informerar läsaren om en tio dagars tidsgräns för 

ombokning av installation, i bilaga 7 är informationen relevant från och med 1 januari 2013 och 

samma upplysning återfinns i bilaga 8.     

 

4.2.1.4 Deltagare  

Den som har gått in på hemsidan för att söka information har en mer aktiv mottagarroll än den som 

har mottagit ett informationsutskick i hemmet. I den första situationen upptar läsaren ett aktiv roll 

som informationssökare, medan den andra situationen innebär en mer passiv tolkningsroll. Detta 

påverkar även sändarrollen som presenteras på olika sätt de två kommunikationsmedierna emellan.  

 I de digitala texterna är den implicit; läsaren har själv gått in på hemsidan och vet därför 

vilken verksamhet som sänder budskapet. Texterna är hela tiden omgivna av hemsidans layout med 

företagets färger och företagslogotyp. Mälarenergi som helhet finns hela tiden närvarande i 

läsningen. I utskicken och de tryckta texterna är sändarrollen mer specificerad. Även här finns 

företagets logotyp representerad. Samtliga bilagor har företagets namn och logotyp representerad i 

det översta vänstra hörnet av utskicket, och under finns förtydligande information som inte är en del 

av den löpande texten och som varierar de tryckta texterna emellan. I bilaga 1 och 3 står 

”Kundcenter” som avsändare och i bilaga 2 och 4 står det angivet var en specifik handledare ska 

fylla i sitt namn, medan det i bilaga 5−8 inte finns några tillägg till logotypen. Utöver detta 

markeras även sändarrollen i slutet av de tryckta texterna på olika sätt. Sändaren varierar mellan 

Mälarenergi som helhet, avdelningar inom verksamheten, specifika personer inom verksamheten 

och en kombination av de tre. Bilaga 1, 3, 7 och 8 har som tillägg till ”Mälarenergi” även en 

personlig avsändare (Patrick Serra bilaga 1 och 3, Christer Nordmark bilaga 7 samt Niklas Gunnar 

bilaga 8). I bilaga 1, 2, 3 och 8 finns det en underskrift (eller plats för underskrift) från den 

personlige avsändaren och i bilaga 1, 3 samt 7 finns även dennes yrkestitel tillagd. I bilaga 2−7 är 

avdelningen inom Mälarenergi markerad där bilaga 2−4 är undertecknade ”Elhandel” medan bilaga 

5−7 är undertecknade ”Stadsnät”. I bilaga 1 återfinns även en bild på den personlige avsändaren 

utöver företagslogotypen.  

 Sändarrollen och mottagarrollen i det undersökta analysmaterialet visar prov på en 

asymmetrisk social relation. Mälarenergi har mer kunskap och makt och det är läsaren som söker 

information och måste anpassa sig efter de priserbjudanden som finns att tillgå. Vid deras 

monopolverksamhet har kunden inga alternativ men vid verksamhet som är konkurrensinriktad har 

läsaren större inflytande, eftersom de kan välja att gå till en annan verksamhet. Det är Mälarenergi 
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som sätter tidsbegränsningarna och priserna i sina avtalsförslag, och i vissa fall lutar de sig tillbaka 

på juridik för att motivera sina villkor (se bilaga 4 för tillägg om distansavtalslagen samt bilaga 8 

för tillägg om fjärrvärmelagen).  

 

4.2.2 Den interpersonella strukturen  

 

4.2.2.1 Attityd 

Analysen av undersökningsmaterialet visar att det i utskicken förekommer många värdeord och 

värdeuttryck som bygger upp en skön idealbild av Mälarenergi, bekräftar deltagarnas gemensamma 

förhållande och även kommer med påståenden som läsaren vill identifiera sig med. Huvudfokus för 

värdeuttrycken i det här fallet är relationen mellan deltagarna, den generella bilden av 

verksamheten, priserna samt enkelheten för kunden, och det förekommer en hel del upprepningar 

inom texterna och även texterna emellan för att förankra budskapet.  

 I flera fall förekommer bekräftelse av deltagarnas förhållande. I bilaga 1 och 4 är Mälarenergi 

”väldigt glada” över kundens medverkan, det ”gläder oss” och de vill ”självklart” att det ska förbli 

så, i bilaga 2 och 3 förekommer ”hjälpa” samt ”erbjuda dig”, i bilaga 5 inleder de texten med ett 

tack, de ”ser fram emot” fortsatt arbete samt ”önskar dig trevligt surfande, pratande och tittande” 

(bilaga 6). I bilaga 2−7 påpekas det att kunden är både ”välkommen”, ”alltid välkommen”, ”varmt 

välkommen” samt ”än en gång, välkommen”. Beskrivningarna av Mälarenergi som verksamhet är 

även de rika på värdeuttryck som ger en positiv och personlig bild. De har ”experter” (bilaga 2) 

samt ”lång erfarenhet” (bilaga 1). Det finns även beskrivningar som skulle ställa läsaren i dålig 

dager om hen inte höll med, som att de ”gillar vattenkraft”, ”alla våra avtal är gröna” (bilaga 2), att 

de ”arbetar starkt” och ”värnar starkt för miljön” och kan ”alltid erbjuda egenproducerad, 

miljövänlig el” (bilaga 4). Mälarenergi använder även eufemismer när de beskriver sin verksamhet 

och sina produkter. I bilaga 7 ersätts Mälarenergi med att kunden är i ”trygga händer” och deras 

produkter refereras till som ”nyttigheter” som ”är till nytta och glädje”, i bilaga 6 är läsaren 

välkommen till ”friheten” snarare än till Mälarenergi, deras produkter refereras till som ”en viktig 

del i det som gör ditt boende bekvämt” (bilaga 3), deras avtalsalternativ är ”Sveriges skönaste sätt 

att jaga låga elpriser” (bilaga 2 och 3) och informationen man kan hitta på deras hemsida är 

”matnyttig” (bilaga 4).  

 Det ligger stort fokus på att befästa enkelheten i tjänsterna och förmedla priserna som 

någonting positivt, förmodligen eftersom de samhällsnödvändiga tjänster företaget erbjuder kan ses 

som ett måste och priserna som någonting oberäkneligt. Priser beskrivs upprepade gånger som 

”fördelaktigt”, ”som mest gynnsamt”, ”riktigt bra”, ”100 % säkrat” (bilaga 1) samt ”låga” (bilaga 3 
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och 6). Erbjudanden, avtal och tjänster är även de ”fördelaktiga” (bilaga 1), ”tryggt, enkelt och 

förmånligt” samt ”gröna” (bilaga 2) och för läsaren innebär de ”trygghet och kontroll”, ”ytterligare 

trygghet”, ”dubbel trygghet” (bilaga 2 och 3), de är till för de som vill ha ”flexibilitet” (bilaga 2, 3,) 

då ”leverantörerna är många, valfriheten stor” (bilaga 6). Tillvägagångssättet för kunden att få 

denna trygghet, flexibilitet, kontroll och låga priser beskrivs dessutom som ”enkelt” (bilaga 2, 3, 4 

och 6), ”överskådligt” och ”bekvämt” (bilaga 2, 3 och 4), man får en ”bra överblick” och ”kan surfa 

på direkten” (bilaga 6), det är ”passande för de flesta” (bilaga 3), man ”kan självklart byta” (bilaga 

2), erbjuds ”ännu bättre förutsättningar” än innan trots att ”allt kommer vara som vanligt” (bilaga 

7). Energirådgivning är ”kostnadsfri” (bilaga 4) och övriga tjänster finns tillgängliga ”dygnet runt, 

året om” (bilaga 3 och 4). Kunden ”bestämmer själv” (bilaga 4) men när det gäller krångliga 

arrangemang förkunnar Mälarenergi att ”allt annat sköter vi!” (bilaga 1). Skulle det uppkomma 

tveksamheter förstärker texterna, i de avslutande delarna, enkelheten med hjälp av antitesen ”många 

svar” vid ”några frågor” (bilaga 2). Utöver de positivt värdeladdade utrycken förekommer det även 

förstärkningar av budskapet (eller eftertryck till uppmaningar) i form av utropstecken (en gång i 

bilaga 2−5, två gånger i bilaga 1 och 4 samt tre gånger i bilaga 6).  

 De texter som bryter mönstret vad gäller förekomsten av värdeladdade uttryck är bilaga 5 och 

bilaga 8. I bilaga 5 rör det sig om en bekräftelse av beställd tjänst. Här har företaget redan värvat 

mottagaren och det finns inte lika stort behov av att befästa bilden av företaget eller förhållandet. 

Kunden är välkommen att ringa företaget och de ”ser fram emot att ansluta din bostad”, men utöver 

detta förekommer inga värdeord. I bilaga 8 förekommer det inga värdeladdade uttryck 

överhuvudtaget. Här meddelar texten om ”en ny prismodell” där priset ska förändras till det sämre 

för kunden. Varken rubrik, brödtext eller avslutning innehåller några värdeuttryck som befäster 

relationen mellan deltagarna eller bilden av företaget då det kan vara riskfyllt eftersom läsaren 

kanske inte håller med om att det är exempelvis ”tryggt”, och förmodligen inte känner sig ”varmt 

välkommen”. Tonen är kort och inledningsvis förmedlar texten att ”Mälarenergi inför säsongspris” 

snarare än att hänvisa till ”vi”. Företaget distanserar sig från prishöjningen genom att referera till sig 

själv i tredje person och uppmanar inte läsaren att kontakta dem vid frågor.  

 För att få en god förståelse för den idealbild av verksamhet och deltagare de sammanlagda 

värdeuttrycken målar upp, kan man för kontrastens skull titta på vad värdeuttryckens motsatser 

skulle innebära. I utskickens fall blir budskapet då obehagligt; istället för trygg och enkel handel 

med förmånliga priser och konstant tillgänglighet som förmedlar nyttighet, frihet och glädje, skulle 

det kännas tvunget, komplicerat, dyrt, helt på företagets villkor och ovänligt mot naturen. Texterna 

lägger stort fokus på att läsarna ska se relationen som gynnsam, handeln okomplicerad, varorna 

positiva och på sig själva som miljömedvetna och i kontroll.  
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 Även i de digitala texterna förekommer det positivt värdeladdade ord och uttryck, men här 

sker det inte alls i lika stor utsträckning som i de tryckta texterna, och det förekommer inga 

förstärkningar eller eftertryck i form av utropstecken överhuvudtaget. I bilaga 9−12 samt 15 

förekommer det ett värdeladdat uttryck i den första rubriken med ”rörligt avtal – full flexibilitet” 

som exempel (bilaga 11), medan bilaga 13, 14 och 16 endast har en informativ första rubrik med 

”fjärrvärmepriser” som exempel (bilaga 16). Även i de digitala texterna är ett fokus för 

värdeuttrycken relationen mellan deltagarna, men eftersom Mälarenergi har mindre kontroll över 

vilka kommunikationen riktar sig till, då hemsidan finns tillgänglig för alla med den nödvändiga 

tekniken, är uttrycken inte lika specifika. I bilaga 9 beskrivs den erbjudna tjänsten som ”ett tryggt 

sätt att köpa el för privatpersoner” vilket exkluderar till exempel företagare och befäster relationen, 

men också fungerar som en fingervisning huruvida det är relevant att fortsätta läsa följande stycke 

eller om man bör leta vidare på hemsidan. Först när man läser vidare blir de relationsbekräftande 

värdeuttrycken mer specifika med ”kan enkelt välja det som passar dig bäst” (bilaga 9) som 

exempel. I bilaga 10 förekommer i första stycket frågeställnigen ”är du osäker om du ska välja fast 

eller rörligt avtal” som en antydan till vem texten tilltalar, men i övrigt förekommer inga uttryck 

som befäster relationen. Bilaga 12 vänder sig till icke existerande kunder och är den enda som 

förkunnar läsaren om att denne är ”välkommen som kund hos oss”, att ”vi på Mälarenergi sätter dig 

som kund i fokus” samt att hen är ”välkommen att kontakta oss”.  Det finns även i de digitala 

texterna värdeladdade uttryck som befäster bilden av Mälarenergi som verksamhet, men inte heller 

här förekommer de i lika stor utsträckning som i de tryckta texterna. Även här förekommer frasen 

”vi på Mälarenergi gillar vattenkraft” (bilaga 10 och 11), hänvisningar till ”experter” (bilaga 9), 

upplysningar om att ”miljön är viktig för oss” (bilaga 12) och att deras tjänst är ”skonsam för 

miljön” (bilaga 16). Det förekommer positiva beskrivningar av priser och vad handeln innebär för 

kunden. Man kan ”sänka sina kommunikationskostnader rejält” (bilaga 15), få ”lågt fast pris hela 

året” (bilaga 9), ”kostandseffektivt pris” (bilaga 12), en attraktiv prisnivå (bilaga 16) samt ”Sveriges 

lägsta priser” (bilaga 15). För läsaren innebär detta exempelvis ”trygghet och flexibilitet” (bilaga 10 

och 11), ”öppenhet och valfrihet” (bilaga 15), ”ytterligare kommunikation, fler interaktiva tjänster 

och ännu högre kapacitetskrav” (bilaga 14), ”inga problem” och att denne ”skyddas”, samt 

”behöver inte vara orolig”. Läsaren kan ”enkelt välja det som passar dig bäst” (bilaga 9) och även i 

de digitala texterna finns det exempel på att ”självklart kan du byta till ett fast avtal när du vill” 

(bilaga 11). 

 De bilagor som här bryter mönstret har störst förekomst av positivt värdeladdade uttryck, 

bilaga 15 och 16. Här förklaras någonting komplicerat (stadsnät bilaga 15) eller nytt som kommer 

bli mer relevant i framtiden (fjärrvärme bilaga 16) och här finns det större förekomst av mer linjärt 
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skriven text och konnektorer med ”eftersom”, ”men”, ”som” och ”dessutom” som exempel (bilaga 

16), medan styckena i exempelvis bilaga 11 är mer fristående från varandra.  

 De positivt laddade värdeuttrycken förekommer oftast i form av ett tillägg i form av ett 

adjektiv. Dessa utsmyckningar förekommer i mindre grad i de digitala än i de tryckta texterna, med 

resultatet att de undersökta texterna från hemsidan är mer förklarande än beskrivande i sitt språk. 

När värdeuttrycken förekommer är de inbakade i texten med ”rörligt avtal innebär ett flexibelt 

avtal” som exempel (bilaga 11). Tillägg till uttalanden i form av en efterföljande mening som 

exempelvis frasen ”tryggt, enkelt och förmånligt” från tryckt bilaga 3 förekommer inte. Man 

bekräftar inte relationen deltagarna emellan förrän en bit in i varje sidas stycke eftersom många har 

tillgång till hemsidan; man bemödar sig först med att förtydliga vem texten tilltalar innan man 

lägger värde i relationen. Det förekommer heller inte lika mycket befästande av Mälarenergi som 

verksamhet i den löpande texten. På hemsidan har läsaren tillgång till alla informativa texter inom 

några snabba musklick, och skulle positiva värderingar om relationen som kanske inte stämmer och 

det miljövänliga företaget stå upprepat i varje text skulle intrycket snabbt bli överflödigt och kanske 

till och med irriterande för den informationssökande läsaren. Det är tydligt att de positivt 

värdeladdade uttrycken i de digitala texterna till största del berör enkelheten för kunden och de 

förmånliga priserna, något som kan befästas oberoende av vem läsaren är och som tåls att upprepas 

för varje text på hemsidan.   
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5 Diskussion  

 

5.1 Resultatdiskussion  

Analysen av undersökningsmaterialet visar att det förekommer väsentliga skillnader i texternas 

språkliga utformning, men även att skillnaderna inte är helt beroende av mediet. Texterna i 

utskicken och på hemsidan innehåller mycket liknande information och i vissa fall även exakt 

överensstämmande textstycken, men båda visar prov på anpassningar efter mediets förutsättningar, 

och båda har undantag som bryter de sammanställda tendenserna.   Resultatet av den kvantitativa 

analysen visar att texterna uppvisar skillnader i hur informationspackade de är, samt hur lätt- 

respektive svårlästa de är. Generellt visar undersökningen att de digitala texterna från hemsidan är 

mer svårlästa och informationspackade, medan de tryckta texterna i utskicken är mer lättlästa och 

informationstunna, men båda kategorierna innehåller undantag. Bland de tryckta texterna utgörs 

undantagen av bilaga 7, som till skillnad från de övriga tryckta bilagorna har en text som beräknas 

som ”svår” att läsa, samt bilaga 8, som till skillnad från de övriga tryckta bilagorna har en mycket 

hög nominalkvot. I det digitala mediet utgörs undantaget istället av bilaga 12, som till skillnad från 

de övriga digitala bilagorna har en text som beräknas ”lätt” att läsa. Bilaga 7 utgörs av en förklaring 

till kunder att deras fastighetsanslutning ska flyttas till annat bolag, och innehåller både långa ord 

och långa meningar. Bilaga 8 utgörs av en upplysning om prishöjning och innehåller nästan 

uteslutande informativa inslag, medan bilaga 12 inte går in på detaljinformation eller utförliga 

förklaringar utan är en uppmaning till icke existerande kunder att bli kunder. Detta visar att även om 

det finns skäl att konstatera att textens utformning påverkas av mediets förutsättningar, är de inte 

helt låsta av dem. Textens individuella innehåll och syfte kan komma att påverka de undersökta 

faktorerna mer, vilket innebär att alla digitala texter inte behöver vara mer svårlästa och 

informationspackade, likväl som alla tryckta texter inte behöver vara mer lättlästa och 

informationstunna i jämförelse.  

 Även i den kvalitativa textanalysen visar resultatet prov på anpassningar efter mediets 

förutsättningar, som är intressanta med resultatet av den kvantitativa undersökningen i åtanke. I de 

tryckta texterna förekommer det introduktioner och avslutningar som stämmer överens med normer 

för korrespondens i brevform, medan dessa saknas i de digitala texterna. I de digitala texterna 

utgörs hänvisningar till andra texter och vidareläsning av färglagda länkar, både mitt i den löpande 

texten, vilket innebär att läsaren kan ta sig vidare mitt i en mening, och utanför kontexten i form av 

fristående ord eller meningar som bryter textens linjearitet och gör den mer fragmenterad. Vid 

utskicken har mottagaren en passiv tolkningsroll eftersom hen inte valt att ta del av informationen 
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och presentation av verksamhet och syfte, befästning av deltagarnas relation samt avslutande 

beskrivningar om hur man går tillväga för att svara på meddelandet förekommer i stor grad. I de 

digitala texterna, som mottagarna själva aktivt väljer att leta upp, antas denna information vara 

underförstådd och det finns mindre plats för texten att komma med annat än den viktigaste 

informationen. Relationsbefästande och värderande inslag effektiviseras bort och förekommer 

därför inte alls i lika stor grad. 

 Holsanova (2010) menar att tryckta texter i större grad förlitar sig på väletablerade läsregler 

där läsaren har god överblick av utbudet och uppmanas bläddra för att komma vidare i texten. 

Anpassningen till mediet innebär att de digitala texterna framkommer som mer 

informationspackade och svårlästa, men det innebär inte att de är jobbigare att läsa eftersom 

läsarens läsbeteende även det är anpassat efter mediet. Texten läses inte linjärt i sin helhet, från 

början till slut, utan läsaren spenderar stor del av tiden att skanna efter intressant information innan 

denne övergår till djupläsning. Det innebär att länkar utanför kontexten och fragmenterad text inte 

stör läsningen på samma sätt som det hade gjort vid läsning av en tryckt text. Läsare på Internet är 

ofta ute efter snabb, specifik information (Holsanova 2010) i en läsmiljö som innebär större risk för 

kommunikationsstörande brus (Falkheimer 2008) med text som är svårare att se och mer 

ansträngande för ögonen än pappersläsning (Guldbrand & Englund Hjalmarsson 2012), vilket 

innebär att det är mer fördelaktigt för läsaren med informationspackad text som snabbt erbjuder den 

specifika information hen är ute efter. Med mediet och läsbeteendet i åtanke underlättar det 

kommunikationen mer än om informationen varit presenterad som i det tryckta mediet. 

 Skulle det förekomma lika många värderingar i de digitala texterna som i de tryckta texterna 

skulle det inte få samma effekt. I de digitala texterna förekommer positiva värderingar sparsamt och 

koncentreras till den viktigaste informationen: priset. Även relationsbyggande tilltal förekommer i 

mindre grad på hemsidan eftersom avsändaren har mindre kontroll över mottagaren. Skulle dessa 

faktorer förekomma på samma sätt i de båda medierna skulle det snabbt riskera bli irriterande för 

läsaren. Läsning går 25 % långsammare på Internet (Larsson 2008) och läsaren bestämmer själv 

vilka texter och i vilken ordning som information ska läsas (Holsanova 2010). All överflödig 

information och upprepningar innebär ännu mer information för läsaren att sortera bort och skulle 

därför inte få den eftersträvade positiva effekten, utan snarare det motsatta.  

 Alltmer information finns tillgänglig på Internet (Holsanova 2010) och de som vänder sig till 

det forumet är en växande majoritet, framförallt i Sverige (Findahl 2012, Statistiska Centralbyrån 

2013). Men innebär detta att kommunikation i pappersform kommer bli utkonkurrerat? 6 % av 

befolkningen står utanför den nya informationsteknologin (Statistiska Centralbyrån 2012), och när 

flera medier återger samma information ökar tilltron för organisationen, nås fler delar av 
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målgruppen och egenskaperna i de olika medierna kommer till sin fulla rätt (Larsson 2008:214).  

 Jag finner att texterna i Mälarenergis två kommunikationsmedier inte utgör åtskilda inslag i 

deras externa kommunikation. De hänvisar och refererar båda till varandra, utskicken kan vara mer 

mottagaranpassade då de skickas till privathem och inte behöver befästa platsen för avsändarens 

verksamhet i lika stor grad, men samtidigt ”åldras” utskicket så fort det har lämnat Mälarenergi. Det 

är effektivare att hålla information på hemsidan uppdaterad, och där behövs inga överflödiga 

tidsangivelser eftersom man tar informationen som gällande. Snarare än att fungera som två 

självständiga, eller till och med konkurrerande, källor till information tycker jag att de två medierna 

kompletterar varandra väl. 

Mälarenergi har definitivt lyckats med att anpassa sin kommunikation efter mediet som 

används, men för att undersöka hur det skulle kunna göras än effektivare och hur mottagarna 

upplever informationen i de olika medierna, skulle det vara intressant med framtida forskning som 

behandlar användarundersökningar och responsgrupper. Det skulle även vara intressant med 

forskning inom andra typer av verksamheter för att undersöka skillnaderna där, exempelvis emellan 

myndighetstexter.  

  

5.2 Metoddiskussion  

Exakta textmotsvarigheter medierna emellan var svåra att tillgå eftersom uppdelningen av 

informationen såg ut på olika sätt. Men eftersom texterna innehöll mycket liknande information och 

ibland samma textstycken, berörde samma ämnesområden och vände sig till både existerande och 

icke-existerande kunder var de ändå väl lämpade för undersökningen.  

Som tidigare nämnt använde jag mig av en kombination av kvantitativa- och kvalitativa 

analysmetoder för att få en bred bild av resultatet. Analysmetoderna kompletterade varandra väl då 

den kvantitativa analysen gav en generell bild av texternas stil och den kvalitativa analysen gav en 

mer djupgående bild. Viktigt att hålla i åtanke vid den kvantitativa undersöknigen var risken för 

felräkningar; i mitt fall kontrollräknades inte texterna av utomstående, men uträkningarna 

genomfördes med stor noggrannhet. Vid eventuella framtida och framförallt större undersökningar 

kan kontrollräkningar dock vara en god idé.   

  Eftersom den kvantitativa undersökningen resulterade i generella stildrag med inbördes 

undantag hos de båda medierna skulle en undersökning med ett större underlag vara av intresse, för 

att se om de nuvarande tendenserna påverkas. För en mer detaljerad resultatbild tror jag också att en 

utförligare kvalitativ undersökning skulle vara av intresse. Även övriga analysdelar av Hellspong & 

Ledins textmodell (1997:47) skulle kunna uppvisa relevanta resultat.  



 

 

33 

 

6 Avslutning  

Syftet med undersökningen var att jämföra informationstexter från två av Mälarenergis externa 

kommunikationsmedier riktade till privatpersoner, utskick i pappersform och digitala texter från 

deras hemsida. Detta gjorde jag med hjälp av en kvantitativ analys där jag undersökte hur 

informationspackade samt hur lätt- respektive svårlästa texterna är, och en kvalitativ textanalys där 

jag undersökte i vilken mån texterna tillägger kontextuell information som befäster verksamhet, tid, 

plats samt med vilka medel de påverkar attityd i form av värderande ord och uttryck.  Resultaten 

visade att texterna från hemsidan generellt sett kan uppfattas som mer informationspackade och 

svårlästa än utskicken, att de digitala texterna är mer fragmenterade och löpande hänvisar till andra 

texter både i och utanför kontexten, och att de digitala texterna anger verksamhetens plats mer än 

tid medan utskicken anger tid mer än plats. Utskicken presenterar textuellt avsändaren mer eftersom 

denne har tagit initiativet till kommunikationen, och lägger mer text på positiva värdeuttryck och 

relationsbefästande uttryck än de digitala texterna. Att de digitala texterna framstår som mer 

informationspackade och svårlästa innebär inte att de är jobbigare för mottagare att läsa, eftersom 

de läser på ett annat sätt på Internet och från en skärm. 

 Eftersom medierna har olika förutsättningar och innebär olika lässituationer för mottagarna 

bör och har texterna anpassats därefter. Det som underlättar läsningen i de tryckta texterna kan 

istället fungera missvisande i de digitala texterna och öka risken för störande brus i 

kommunikationen, och vise versa. För att inte gå miste om den växande målgrupp som individer 

som söker efter information på Internet utgör, gynnar det organisationer att anpassa texters 

utformning efter de förutsättningar som finns, och undersökningen visar att Mälarenergi har 

anpassat sina kommunikationstexter efter mediernas förutsättningar.  

 Sammanfattningsvis skulle det vara intressant med en framtida kvantitativ undersökning med 

ett större underlag, en bredare kvalitativ undersökning och liknande forskning på texter inom andra 

verksamheter. Avslutningsvis skulle det även vara relevant med framtida undersökningar med 

responsgrupper för att få en bild av hur mottagare upplever medieanpassade texter, och om texterna 

möter kraven på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. 
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