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Abstract (english) 

Due to the increase of internet accessibility in Sweden, anyone has the access to 

information. At the same time turnover increases for stores and e-commerce for 

Swedish retailers. Therefore, web texts require higher standards so anyone can 

understand them. 

 

This study is about how web texts and articles should be written for the Swedish web 

site of Elgiganten. On the behalf of Elgiganten, existing articles has been analyzed to 

give feedback upon what is positive and negative. The purpose is therefore to 

improve existing articles, so they can be both effective and functional. This means 

they can be written for a broad target group. 

 

Methods used in this study are based on ideas from information design, plain 

language and usability for the web. Different analyzing tools have been used on the 

existing content on Elgiganten’s web site. The target group has also been interviewed. 

The result from these methods shows that existing articles isn’t functional and should 

be more effective. 

 

New articles have been written based on these results. These new articles are adapted 

for a broad target group with different types of readers with diverse reading abilities. 

 

The conclusion of this study is based on the result of how web texts should be 

written, based on the following: 

 

1. Determine the target group 

2. Adapt for the reader 

3. Call to action (activate the reader) 

4. Consistency in articles 

5. Articles should be searchable 

 

These principles are how all articles should be adapted for the Swedish web site of 

Elgiganten, regardless of information and target group. 

 

Key words: target group adaptation, web texts, plain language, information design, 

call to action, search engine optimization.  
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Abstrakt (svenska) 

Den ökade tillgången till internet i svenska hem betyder att vem som helst har 

tillgång till olika typer av information. Samtidigt ökar omsättningen hos den svenska 

detaljhandeln, både i butiker och för den svenska e-handeln. Därför ställs det högre 

krav på webbtexter, så att alla kan förstå dem. 

 

Den här studien handlar om hur webbtexter, i form av artiklar, bör skrivas på 

Elgigantens svenska webbplats. På uppdrag åt Elgiganten har det befintliga materialet 

analyserats för att ge feedback på vad som är positivt och negativt. Det ska leda fram 

till vad som kan förbättras för att skapa effektiva och funktionella webbtexter som 

riktar sig till en bred målgrupp. 

 

Begrepp hämtade från informationsdesign, klarspråk och användbarhet på webben 

ligger till grund för de kvalitativa metoder som har använts i den här studien. Olika 

typer av analyser har utförts på det befintliga materialet på Elgigantens webbplats och 

målgruppen har intervjuats. Resultatet från metoderna visar att artiklarna inte är 

tillräckligt funktionella och bör effektiviseras. 

 

Utifrån resultatet har nya artiklar arbetats fram. De nya artiklarna är anpassade för en 

bred målgrupp med olika typer av läsare med skiftande läsförmåga. 

 

Slutsatsen av denna studie är resultatet av hur webbtexter bör skrivas baserat på 

följande punkter: 

 

1. Ta reda på målgruppen 

2. Anpassa för läsaren 

3. Call to action (skapa en handling hos läsaren) 

4. Konsekvens i artiklar 

5. Artiklar ska vara sökbara 

 

Dessa principer ligger därför till grund för hur alla webbtexter bör anpassas på 

Elgigantens svenska webbplats, oavsett information och målgrupp. 

 

Nyckelord: målgruppsanpassning, webbtext, klarspråk, informationsdesign, call to 

action, sökmotoroptimering. 
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Förord 

Titeln till mitt examensarbete inom informationsdesign kom att bli ”Rakt på sak! – ett 

arbete om effektiva och funktionella webbtexter”. Därför tänker jag vara det min titel 

säger – rakt på sak. Jag vill ta tillfället i akt och tacka berörda och involverade 

personer som har varit starkt bidragande till att det här arbetet existerar. 

 

Först och främst vill jag tacka min familj. Tack Ida för att du alltid stått på min sida. 

Tack Ella för att du har tvingat mig ut i regnet för att sortera mina tankar. Tack 

mamma för att du alltid har trott på mig. Tack Sussie, min syster, för att du är en bra 

förebild. 

 

Jag vill även tacka min handledare Mattias Meldert för givande samtal och 

synpunkter. Jag vill även tacka Anna-Lena Carlsson, som bakom kulisserna varit 

delaktig i mitt handledande. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka alla personer som ställt upp på intervjuer och 

utprovning. Utan er hade det inte blivit något resultat. 

 

 

 

Janne Rautiainen, Kungsör 2013-05-28 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Under våren 2011 hade 93 procent av Sveriges befolkning, 16-74 år, tillgång till 

internet i hemmet enligt undersökningen Privatpersoners användning av datorer och 

internet (SCB 2012 s. 9). Många av dessa svenskar har även tillgång till mobila 

anslutningar med mobiltelefoner och bärbara datorer och kan därför koppla upp sig 

var de än befinner sig. Möjligheten att vara uppkopplad på olika platser medför att 

internetanvändningen ökar och därför även tillgången till information. 

 

Den ökade tillgången till internet har varit en bidragande faktor till att näthandeln har 

ökat. Under 2012 omsattes 31,6 miljarder kronor, vilket är en tillväxt på 14 procent 

mot 2011. Enligt årsrapporten E-barometern (2013 s.3) ökade detaljhandeln med 2,1 

procent under 2012. Nio av tio konsumenter har någon gång handlat över internet och 

vanligast är det i åldersgruppen 18-49 år. Men det betyder inte att äldre inte handlar 

över nätet, de gör det bara mer sällan (E-barometern 2013, s.15). 

 

Men vad är det som får folk att handla på webben och vad är det som får dem att 

välja en produkt över en annan? Vilka källor använder de och vad anser de vara 

inspiration nog att köpa en produkt? Att söka information via Google är en viktig 

källa för att hitta information och många läser redaktionellt material i form av artiklar 

och produktomdömen (E-handelsrapporten 2012, s. 15). Detta kan i sin tur leda till att 

konsumenten handlar på webben. 

 

Men alla handlar inte på webben. På grund av olika anledningar väljer personer att 

ändå ta sig till butik för att handla, även fast de har tagit del av information som finns 

tillgänglig på webben. Detta beror delvis på krångliga köpprocesser, men även på 

grund av att många vill se produkten i verkligheten innan de bestämmer sig (E-

handelsrapporten 2012, s. 11). 

 

Under min tid som student på Mälardalens Högskola har jag arbetat som säljare av 

vitvaror och produkter för hem och hushåll på Elgiganten i Eskilstuna. Elgiganten, 

som är en del av den norska koncernen Elkjøp, är en butikskedja som säljer 

elektronikprodukter som exempelvis tv-apparater, datorer, telefoner och vitvaror. I 

Sverige har Elgiganten funnits sedan 1994 och har idag 75 varuhus placerade runtom 

i landet. Koncernen har en tydlig målsättning vilket presenteras på sin webbplats. I 

huvudsak handlar målsättningen om att vara ”jordens mest kundorienterade 
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butikskedja”. Detta ska uppnås genom erbjudanden, service och kundgarantier (Detta 

är Elgiganten 2013). 

 

Genom mitt arbete har jag blivit medveten om att många kunder har svårt att tolka 

informationen som finns på varuhusets webbplats. Kunderna har svårt att veta vilken 

produkt som passar just deras behov. 

 

Detta problem presenterade jag för avdelningen som arbetar med webbplatsen. Då 

fick jag kontakt med webbredaktören Karolina Andree. Hon gav mig uppdraget att 

arbeta med det redaktionella materialet på webbplatsen i form av artiklar, som går att 

hitta under sektionen Nyheter, tips och inspiration! (Elgiganten 2013). 

 

Jag anser att kunden har rätt till samma information på webben som de kan få i butik. 

Kunden ska kunna hitta information om olika produkter som täcker deras behov. 

Därför kan de genomföra ett köp som gör att de bli nöjda. Då Elgiganten är en 

kundorienterad butikskedja ska kunden få samma upplevelse av erbjudanden, service 

och kundgarantier på webbplatsen – precis som i butik. 

1.2 Uppdrag och problembeskrivning 

Som det nämndes i föregående avsnitt kommer jag att arbeta med redaktionellt 

material i form av artiklar. Dessa artiklar är nya på webbplatsen och Elgiganten 

behöver hjälp med att utvärdera dem och få feedback på vad som är bra, respektive 

dåligt. Den äldsta artikeln som finns tillgänglig är från 11:e november 2011. Efter det 

har artiklar publicerats sporadiskt, men artiklar har publicerats mer frekvent sedan 

slutet av 2012. De behöver även hjälp med hur artiklarna kan förbättras utifrån givna 

mål och riktlinjer.  

 

Efter intervju med webbredaktören Karolina Andree (2013) ska artiklar uppfylla 

följande: 

 

 Ge webbplatsen ett mervärde. Besökaren ska kunna göra mer än att bara 

handla olika produkter. De ska även informeras och inspireras. 

 Artiklarna ska vägleda besökarna till ett köp som passar deras behov. Vare sig 

det handlar om att handla på webben eller i butik. Kunden ska få tillräckligt 

med information för att kunna välja vara själv, vilket ska leda till färre 

återköp. 

 Artiklarna ska sökmotoroptimeras för att webbplatsen ska få en högre ranking 

genom Google. 

 Artiklarna ska tilltala alla. 
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De artiklar som har publicerats hittills uppfyller en del av Elgigantens mål, men inte 

alla. I dagsläget ger inte artiklarna mycket mer än ett mervärde. Något jag kommer 

behandla mer senare i arbetet är hur webbtexter bör anpassas för en bred målgrupp, 

men även om hur en text görs funktionell och hur den kan effektiviseras efter 

Elgigantens mål. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera de befintliga artiklarna på 

Elgigantens webbplats och hur artiklarna kan förbättras för att tilltala webbplatsens 

besökare. Utvärderingen ska ligga till grund för hur artiklarna kan förbättras så att de 

uppfyller uppdragsgivarens mål och att informationen är tillgänglig för alla. 

1.4 Mål 

Målet är att besökare på webbplatsen och läsare av artiklarna ska få tillräckligt med 

information, att utifrån texten ta ett beslut om att köpa en produkt som passar deras 

behov. Artiklarna ska på så sätt utbilda läsaren och introducera dem för relevant 

information. 

1.5 Problembeskrivning 

1.5.1 Intresseområde 

Webbtexter med specifika mål för en bred målgrupp. 

1.5.2 Praktiskt problem 

Elgiganten behöver hjälp med att utvärdera och förbättra det textuella materialet i 

form av produktguider och artiklar som finns på webbplatsen. De vet inte ifall det 

befintliga materialet är funktionellt nog att uppfylla de mål som är satta för texten. 

1.5.3 Problemformulering 

Jag studerar det textuella materialet på Elgigantens svenska webbplats i form av 

artiklar, för att jag vill ta reda på hur webbtext bör anpassas för en bred målgrupp, 

som har olika mål med sitt informationssökande. Syftet är att skapa textuellt material 
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och riktlinjer över hur webbtexter bör anpassas för uppdragsgivarens webbplats, efter 

deras redan utsatta mål. 

1.5.4 Forskningsfrågor 

 Vilka avgränsningar kan göras när en bred målgrupp ska definieras? 

 Vilken typ av text passar bäst för och tilltalar en så bred publik som möjligt? 

 Hur kan en webbtext anpassas för olika typer av läsare med olika läsmål och 

olika läsförmåga? 

 Hur kan en webbtext anpassas för att upplevas som intressant för läsaren? 

 Hur effektiviseras webbtexter så att de bli lättnavigerade? 

 Vilken typ av tilltal bör användas i webbtexter på Elgigantens webbplats? 

 Hur skapas trovärdighet för läsaren? 

 Hur skapas en handling hos läsaren? 

 Hur sökmotoroptimeras webbtextmaterial?  

 Hur kan befintligt artikelmaterial på Elgigantens webbplats analyseras för att 

hitta styrkor och brister – både textuellt och funktionellt? 

 Hur kan webbtexter testas för att se om de uppfyller krav som är satta för 

dem? 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för artiklarna på Elgigantens webbplats är bred. I första hand riktas 

artiklarna till de personer som är ute efter att köpa en produkt, genom webbplatsen 

eller i butik. Men eftersom de även har i syfte att inspirera till framtida köp kan 

målgruppen egentligen vara vem som helst – så länge de har ett behov av att läsa en 

artikel.  

 

Men vem är det då som läser artiklarna? För att veta detta bör målgruppen i fråga 

uppfylla vissa krav: 

 

 Tillgång till internet, kan vara genom hemmet, mobilt eller på arbetet. 

 Den som är intresserad. Vilket kan vara på grund av ett teknikintresse, men 

även de som har behovet av att lära sig något för att de inte köpt den typen av 

produkt tidigare. 

 Eftersom mina artiklar kommer att handla om produktgruppen tvättmaskiner 

(mer om detta i avsnittet om avgränsning) kan jag förutsätta att de intresserade 

är personer i Sverige som har flyttat hemifrån och därför kan ha ett behov av 

att köpa en tvättmaskin. Alltså personer över 21 år i enighet med den 
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demografiska rapporten från Statistiska centralbyrån; Ungdomars flytt 

hemifrån (2008 s. 13). 

 

Tyvärr finns det ingen statistik eller andra uppgifter om vilka det är som läser artiklar 

på Elgigantens webbplats. Det går inte heller att endast inrikta sig till de personer 

som handlar på nätet, då artiklarnas syfte är att locka till både köp på webben eller i 

butik. Då målgruppen är bred och det kan vara vem som helst som tar del av det 

textuella materialet på webbplatsen, bör materialet anpassas därefter. 

1.7 Avgränsning 

Detta examensarbete handlar endast om informationen som ryms i en artikel som kan 

finnas under sektionen Nyheter, tips och inspiration! på Elgigantens webbplats. Det 

betyder att jag inte kommer att behandla någon typ av kodning på webben. Därför är 

det endast texten och layouten som kommer göras tillgänglig och jag kommer lämna 

förslag på hur artiklarna bör se ut. Därför kommer jag heller inte behandla något om 

bilder eller bildspråk. 

 

Trots att jag har som mål att skriva för så många som möjligt kommer jag inte 

anpassa min gestaltning för personer med olika hinder att ha tillgång till texten, så 

som synskadade och de med olika rörelsehinder.  

 

Då målet är att anpassa texten för så många som möjligt kommer endast en text 

skapas som har som mål att tilltala så många som möjligt. En lättläst version av 

artikeln kommer därför inte skapas, utan en tillgänglig text. Mer om detta finner ni i 

teoriavsnittet som handlar om ”Tillgängliga webbtexter – att skriva för alla”. För att 

kunna nå ut till en så bred målgrupp som möjligt anpassas textmaterialet i detta 

examensarbete efter de personer som har god läsförmåga och till de som lider av 

olika typer av läshinder. Alltså kommer jag inte behandla läsarna som har mycket 

stora läsproblem. 

 

Då Elgiganten förfogar över försäljning av ett stort sortiment som berör många olika 

produktgrupper och produkter har jag inte tid att behandla alla. Därför avgränsar jag 

mig till endast en produktgrupp och då tvättmaskiner. Denna avgränsning gör att 

målgruppen och innehållet kommer se annorlunda ut än hur det hade gjort om jag 

avgränsat mig emot exempelvis spel eller datorer. Jag har dock förhoppningar om att 

mitt arbete går att tillämpa på andra produktgrupper i fråga om hur information byggs 

upp och utvärderas. 
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2 Teori 

2.1 Val av teorier 

För att artiklarnas mål ska kunna uppfyllas och anpassas för en bred målgrupp måste 

jag veta hur sådan information skapas. Informationsdesign är det som ska ligga till 

grund för arbetet. För att jag sedan ska skapa en tillgänglig text måste jag utvärdera 

olika faktorer som påverkar texten och dess mål. 

2.2 God textdesign 

Med god textdesign menar jag olika faktorer, hämtade ur informationsdesign, som 

påverkar hur text bör anpassas vad gäller teknik, innehåll och hur den uppfattas av 

läsaren. Därför är det viktigt att förstå begreppen läsbarhet, läslighet och läsvärde – 

och om hur de samverkar med varandra. 

2.2.1 Läsbarhet 

Med läsbarhet menas läsarens möjlighet att uppfatta och förstå text och bilder. Därför 

måste läsprocessen respekteras hos läsaren, för de kan ha olika mål med varför de tar 

del av en text. Därför ska texter anpassas olika beroende på målgruppen. I detta 

examensarbete, som kommunicerar med en bred målgrupp, måste innehållet anpassas 

att så många som möjligt kan förstå materialet som finns tillgängligt. 

 

Vidare bör materialet anpassas till kontexten. Detta bör relateras till varför läsaren tar 

del av texten och vilket syfte läsaren har. Texter bör därför vara tydliga och exakta 

som möjligt i dess kontext för att undvika missförstånd. Det betyder även att 

informationsmängden bör anpassas så att endast det viktigaste finns med (Pettersson 

2003, s. 390-391). 

2.2.2 Läslighet 

Med läslighet menas textens tekniska kvalitet. Med god läslighet skapas 

förutsättningar för att läsaren ska kunna ta del av information. Därför bör typografi 

och layout anpassas beroende på vilket medium det är som ska användas. God 

läslighet kan göra att information blir estetiskt tilltalande, men i slutändan är det ändå 

innehållet som är viktigast (Pettersson 2003, s. 392-393). Detta examensarbete 

handlar om information på webben och bör anpassas därefter. Då ett av målen med 
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artiklarna är att göra de mer intressanta blir läsligheten avgörande om läsaren vill ta 

del av materialet överhuvudtaget.  

2.2.3 Läsvärde 

Läsvärde är ett värde på om ett innehåll är intressant eller inte. Detta är dock ett 

subjektivt värde då alla människor kanske inte har samma åsikt om ett och samma 

informationsmaterial. Men samma material kan även anses ha olika intressenivå 

beroende på när det läses (Pettersson 2003, s. 396). Därför måste det förutsättas att de 

som tar del av gestaltningarna i detta examensarbete gör det på grund av ett intresse 

och att det är första gången de tar del av informationen. 

 

Läsbarhet, läslighet och läsvärde ligger därför till grund om hur intressant 

informationsmaterial skapas baserat på utförande, funktionalitet och innehåll 

(Pettersson 2003, s. 396). 

2.3 Tillgänglig webbtext - att skriva för alla 

I enighet med avgränsningen i detta examensarbete är målet att skapa ett material 

som når ut till en så bred målgrupp som möjligt. Målet är därför att skriva för alla 

med ett och samma informationsmaterial. För att kunna uppnå detta mål är klarspråk 

det språk som täcker av störst del av alla läsare. Enligt Språkrådet har webbtexter i 

likhet med myndighetstexter flera mottagare och bör anpassas därefter – att så många 

som möjligt kan ta del av informationen (Att skriva klarspråk 2013).  

 

Dock måste jag exkludera de personer som lider av mycket stora läsproblem och 

endast fokusera på de personer som har god läsförmåga och de som lider av någon 

typ av läshinder. Att de kan exkluderas beror på att de utgör den minsta gruppen av 

läsare och kräver en annan typ av text som kallas lättläst (Englund & Sundin 2008, s. 

44-45). 

 

Det finns tre faktorer som påverkar förståelsen hos en text och de är läshastighet, 

läsmål och förkunskaper (Englund & Sundin 2008, s. 50-51): 

 

 Läshastighet: Ju svårare en text är, ju längre tid tar det att läsa den. En 

enklare text läses snabbare och blir därför enklare att förstå. 

 Läsmål: Målet med läsningen påverkar också förståelsen. För att uppnå sitt 

mål kan läsningen delas upp i skumläsning och närläsning. Vid skumläsning 

letas specifik information upp, som i sin tur är målet med läsningen. Vid 
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närläsning analyseras informationen och det tar längre tid. Därför måste 

webbtexter anpassas för att möta flera olika läsmål. 

 Förkunskaper: Förståelsen av en text underlättas av förkunskaper. Finns inga 

förkunskaper kan läsaren få hjälp att få sig en uppfattning om vad texten 

handlar om. Det görs genom att materialet struktureras med hjälp av 

inledningar, faktarutor, rubriker, underrubriker etc. 

 

För att en text ska förstås av en bred målgrupp finns det därför ett antal faktorer som 

underlättar bearbetandet av informationen. Dessa faktorer bör därför ligga till grund 

för hur materialet ska presenteras på Elgigantens webbplats. Därför utgår jag från de 

råd som Englund & Sundin presenterar i boken Tillgängliga webbtexter i praktiken 

(2008, s. 52) som är anpassade efter Språkrådets råd om klarspråkstext men 

anpassade för webbtext. Dessa råd är även vanligt förekommande i böcker som 

handlar om användbarhet på webben (Brinck, Gergle & Wood, 2002, s. 253-254): 

 

 Skriv för läsaren: Ta reda på vem som ska läsa texten och varför. Därför ska 

texten vara skriven utifrån läsarens perspektiv. Anpassa även texten för de 

mål den har så att läsaren vet vad de kan göra efter att de har tagit del av 

informationen. 

 Ge texten ett budskap: Låt textens budskap synas. Därför är det viktigt att ha 

tydliga mål med texten så läsaren verkligen får korrekt information. Det görs 

genom att innehållet väljs ut noga och effektiviseras.   

 Effektivisera informationen: Ha inte med onödigt mycket information och 

ge endast läsaren det som är nödvändigt.  

 Skriv det viktigaste först: Då olika läsare läser på olika sätt ska det 

viktigaste skrivas först. Då får både skumläsaren och närläsaren lätt reda på 

vad som är viktigt i texten. Inledningen till en text kan bli avgörande om den 

blir läst. Ge därför läsaren en uppfattning om hela texten i inledningen. En 

text är även lättare att läsa om den börjar enkelt och går in på mer specifika 

delar senare i texten. 

 Använd informativa rubriker: Det hjälper läsaren att navigera sig i texten 

och hitta det de letar efter. Rubriken ger även läsaren en uppfattning om vad 

kommande stycke handlar om. 

 Ge texten en röd tråd: Meningar och stycken ska gärna gå ihop med 

varandra för att lyfta fram vikten i texten. Det görs för att skapa samband som 

hjälper läsaren att förstå orsak och verkan av något som förklaras. Samtidigt 

hjälper den röda tråden till att skapa ett flyt i texten. 
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 Skapa en relation till läsaren: En text blir mer intressant för läsaren om den 

får en personlig och tydlig avsändare. Det hjälper även till för att skapa ett 

förtroende hos läsaren – att texten kommer från en verklig person. 

 Skriv lagom långa meningar: Hitta en balans mellan långa och korta 

meningar. Det skapar en läsrytm som känns behaglig hos läsaren. 

 Skriv aktiva verb: Ett aktivt språk ger texten liv och driver läsaren framåt. 

 Använd begripliga ord: Använd ett vardagligt språk för att undvika 

missförstånd. Måste dock facktermer användas bör de förklaras. 

 Använd länkar förståndigt: Länkar mitt i texten kan leda bort läsaren till en 

annan del av webbplatsen innan de har tagit del av all information. Därför bör 

länkar placeras efter texten som även hjälper läsaren att ta sig vidare. 

2.4 Layout 

Förutom texten och orden i den, ska även layout och typografi anpassas. Därför är det 

viktigt att texten bearbetas så att den får en hög läslighet. De skriva orden främjas av 

att de presenteras väl, både för att underlätta läsningen och öka läsbarheten. En text 

som följer de rekommendationer som gäller för typografi och layout kan även öka 

läsvärdet då den kan uppfattas som mer intressant och tilltalande (Guldbrand & 

Englund Hjalmarsson 2012, s. 119). 

 

 Teckensnitt: Sanserifer som Arial och Verdana är enklare att läsa på skärm är 

antikvor. Elgiganten använder sig av teckensnittet Arial på sin webbplats. Det 

är ett bra val då de flesta operativsystem stödjer typsnittet. Men Arial kan 

uppfattas som besvärligt att läsa på skärm och är i första hand tänkt att 

användas i tryck (Guldbrand & Englund Hjalmarsson 2012, s. 121-123). 

 Teckenstorlek: Rekommendationerna säger att webbtext ska sättas mellan 10 

och 12 punkter i löpande text. Liten text kan vara svår att se medan för stor 

text uppfattas som jobbig, för att ögat förflyttar sig oftare mellan raderna 

(Guldbrand & Englund Hjalmarsson 2012, s. 126). 

 Radlängd: För att skapa en lagom läsrytm sägs radlängden 55-65 tecken per 

rad vara idealisk. Detta beror delvis på att det är en vanlig radlängd som ses i 

tryckta medier vilket gör att läsaren känner igen sig i läsprocessen. Dock bör 

inte 65 tecken per rad överskridas, då risken finns att läsaren tappar bort sig 

när ett radbyte ska göras i läsningen. Kortare än 35 tecken per rad gör att 

läsaren får byta rad för ofta vilket kan störa läsningen (Guldbrand & Englund 

Hjalmarsson 2012, s. 127).  
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 Avstavning: Avstavningar skapar två stycken ordbilder och bör därför 

undvikas, precis som särskrivningar (Guldbrand & Englund Hjalmarsson 

2012, s. 202). 

 Radavstånd: Det minsta rekommenderade radavståndet kallas för enkelt 

radavstånd. Dock kan ett lite större radavstånd vara att rekommendera, om 

sidan ska skrivas ut, då ett enkelt radavstånd ser större ut på skärm än i tryck. 

Nya stycken bör delas in i mindre stycken istället för att ha ett indrag på nästa 

rad, för att lätta upp informationen och göra den lättnavigerad (Guldbrand & 

Englund Hjalmarsson 2012, s. 129). 

2.5 Sökmotoroptimering 

Ett önskemål från uppdragsgivaren till detta examensarbete är att artiklarna ska 

sökmotoroptimeras, och då för Google. Därför är det viktigt att ha detta i åtanke när 

texter skapas så att de kan anpassas därefter. Google har därför skapat dokumentet 

Grundhandbok om sökmotoroptimering (Google 2013, s. 14-20) innehållande 

riktlinjer om hur webbtexter kan anpassas för att lättare hittas genom deras söktjänst. 

 

I likhet med hur tillgängliga webbtexter skrivs handlar det om att effektivisera 

innehållet genom att hålla det lättläst och välstrukturerat. Utöver det som rör läslighet 

och läsbarhet är det läsvärdet som gör att ett material blir unikt. Därför bör materialet 

särskiljas från liknande källor och ett material som ger besökaren ny information bör 

skapas (Google 2013, s. 15). 

 

Att använda uttryck och ord som en besökare kan tänkas söka på i Googles sökmotor, 

kan komma väl till hands. Särskilt vid rubriker och ingresser, vilka ofta ligger till 

grund för hur texten sökmotoroptimeras när den sedan kodas (Google 2013, s. 14). 

2.6 Skapa en handling hos läsaren 

Besökare på en webbplats har antingen en anledning eller ett mål med varför de 

besöker en webbplats – de vill lösa en uppgift. Avsikten hos besökaren kan dock 

skilja sig åt från person till person. På Elgigantens webbplats kan det vara en önskan 

att handla, ett allmänt intresse eller ett behov som måste uppfyllas. Dessa avsikter 

måste respekteras och läsaren bör få hjälp med att lösa sin uppgift (Van Duyne, 

Landay & Hong 2003, s. 185). 
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För att hjälpa besökaren att lösa sin uppgift bör en handling skapas. Det görs genom 

ett ”call to action”. Med det menas att besökaren härleds att utföra någon typ av 

handling när de har tagit del av informationen som finns tillgänglig (Brinck, Gergle & 

Wood 2002, s. 246 & 264). Detta går att genomföra både med text och olika 

webbfunktioner, som exempelvis länkar. 

 

Navigering på webben enligt Van Duyne, Landay & Hong. 

2.7 Diskussion – lättläst och klarspråk 

Det går att diskutera vidare kring vilken typ av text som passar bäst beroende på olika 

typer av lässvårigheter. Då 25 % av Sveriges vuxna befolkning lider av lässvårigheter 

anser Centrum för lättläst (Lättläst - vad är det? 2013) att lättläst text riktar sig till 

hela den gruppen. Språkkonsulterna Helena Englund Hjalmarsson och Marie Jenevall 

ser dock annorlunda på lättläst. De säger att det är endast personer med 

utvecklingsstörning eller någon typ av begåvningsnedsättning som behöver ta del av 

de lättlästa texterna (Englund Hjalmarsson & Jenevall 2011). 

 

Därför är det svårt att veta var gränsen går mellan klarspråk och lättläst. Klarspråk 

riktar sig till normalbegåvade personer med lässvårigheter då den är konkret och 

enkel. Den lättlästa texten innehåller istället en begränsad vokabulär vilket kan göra 

att den blir längre och kan anses vara för enkel för den normalbegåvade. 
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Därför är det viktigt att veta målgruppen för texten. Lättlästa texter har en tendens att 

fördumma och förtunna innehållet (Tronbacke & Bohman 2011). Så för att träffa en 

så bred målgrupp som möjligt bör innehållet i en webbtext vara skriven i klarspråk. 

Ska texten vara för personer med utvecklingsstörning bör det finnas en separat text 

skriven i lättläst version. 

2.8 Källkritik 

 

Jag har källkritiskt granskat de teorier som detta examensarbete är baserat på. 

Kriterierna som ligger till grund för granskningen är äkthet, tidssamband, oberoende 

och tendensfrihet (Thurén 2005, s.13). 

 

De böcker jag har använt mig av som handlar om klarspråk och tillgängliga 

webbtexter grundas på språkforskning och om hur det uppfattas på webben. Dock är 

beteendet kring läsning på webben något som kan förändras under tid beroende på 

tillgänglighet och hur teknik kommer att se ut i framtiden. Men hur text bör utformas 

för webben ser likadant ut idag som det gjorde för tio år sedan. Vilket går att se när 

böcker kring användarvänlighet för webben jämförs med hur klarspråkstexter 

utformas idag. Dock går det att fundera vidare kring om det behövs ny forskning 

inom området då internetanvändningen fortsätter att öka i svenska hushåll 

(Privatpersoners användning av datorer och internet 2012, s. 9). 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Grunderna i metoder jag använt ligger hos kvalitativa metoder. De kvalitativa 

undersökningarna i det här examensarbetet är olika analyser, intervjuer och 

utprovningar. Metoderna har som syfte att komplettera teoriavsnittet för att få en 

djupare insikt i olika informationskällor, som i det här fallet är befintliga texter på 

Elgigantens webbplats och hos personerna som ställt upp på intervjuer och 

utprovning. Därför har närheten till forskningsobjekten varit avgörande för mina 

metoder (Holme & Solvang 1997, s. 92). 

 

Kvalitativa metoder kom att passa mig bäst då jag, på önskan av uppdragsgivaren, 

skulle analysera och utvärdera befintligt material på webbplatsen. Därför fick även de 

kvalitativa metoderna ligga till grund för vilken information som kom att vara med i 

den slutgiltiga gestaltningen. Dock hade kvantitativa metoder kunnat vara ett bra 

komplement eller en bra ingångspunkt till de kvalitativa metoderna. Men mycket av 

den teori jag har använt är ett resultat av kvalitativa metoder.  

3.2 Textanalys 

På uppdragsgivarens önskemål har jag analyserat sex olika texter för att kunna ge 

feedback och komma med tips på förbättringar. Därför har jag valt textanalyser som 

testar respektive artikels funktionalitet samt att ställa de emot varandra för att 

upptäcka brister hos dem. De två olika textanalyser jag har arbetat efter är funktionell 

analys och komparativ analys som Hellspong presenterar i boken Metoder för 

brukstextanalys (2001). 

3.2.1 Urval till textanalys 

Till mina textanalyser har jag valt ut sex olika artiklar som går att kategorisera under 

gruppen vitvaror. Dessa artiklar går att dela in i tre olika typer av texter; köpråd, 

produktguider och artiklar om egenskap eller funktion. Då det är tre olika typer av 

artiklar som kan ha olika mål, är det viktigt att analysera dem efter denna indelning 

för att kunna hitta fördelar och brister hos respektive artikel. Att det blev just dessa 

texter beror på att jag, i min avgränsning, fokuserar på tvättmaskiner som är en del av 

vitvarusortimentet på Elgigantens webbplats. 
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Artiklarna som analyserades var: 

 

Köpråd: 

 Hitta diskmaskinen som täcker dina behov (Elgiganten 2013). 

 Välj rätt köksfläkt (Elgiganten 2013). 

 

Dessa artiklar handlar om att läsaren ska hitta behovet i två olika produktgrupper om 

vilka funktioner som kan täcka deras behov.  

 

Produktguider: 

 Electrolux – Kombiskåpet som håller maten fräschare längre (Elgiganten 

2013). 

 Tvätta kläderna med 30 procent längre hållbarhet (Elgiganten 2013). 

 

Produktguiderna introducerar läsaren för en specifik produkt. 

 

Artikel om egenskap eller funktion: 

 Undvik frost i frysen (Elgiganten 2013): 

 Ge frys- och kylvarorna den plats de förtjänar (Elgiganten 2013): 

 

Artiklar om en specifik egenskap eller funktion som finns hos vissa produkter.  

3.2.2 Funktionell analys 

Målen med Elgigantens artiklar har varit tydliga sedan jag åtog mig detta uppdrag. 

Därför är det av stor vikt att texterna studeras utefter de mål som är uppsatta, i alla 

fall de mål som rör det textuella. För att se om artiklarna uppfyller målen måste de 

granskas ifall de är effektiva på läsaren, om artiklarna ger rätt typ av information. Jag 

har utgått ifrån de frågor Hellspong (2001, s. 82-84) rekommenderar i samband med 

en funktionell analys. 

3.2.3 Komparativ analys: 

Som komplement till den funktionella analysen syftar den komparativa analysen för 

att kunna hitta likheter, skillnader och påverkan mellan olika texter. Fokus i den 

komparativa analysen har varit på texternas innehåll, struktur och stil (Hellspong 

2001, s. 79-81). Som ett tillägg i den komparativa analysen har jag analyserat hur 

pass konsekventa artiklarna är. Konsekvens får läsaren att känna igen sig, vilket 

underlättar läsprocessen, på olika delar av webbplatsen i fråga om språk och struktur 

(Brinck, Gergle & Wood 2002, s. 181 & 277). 
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3.2.4 Resultat av textanalys 

Funktionell analys av köpråd 

 

Hitta diskmaskinen som täcker dina behov 

 

Artikeln handlar om det som står i dess rubrik. På grund av dess innehåll kan artikeln 

få olika effekt hos olika delar av målgruppen, beroende på deras förkunskaper. Viss 

information utelämnas vilket kan få den med färre förkunskaper att köpa fel vara och 

inte ett komplett köp. Exempelvis står det inget om nödvändiga tillbehör eller om 

installation. Därför uppfyller artikeln olika funktioner hos olika läsare. 

 

Stilen är väldigt enkel och allmänt hållen och blir därför konkret. I texten beskrivs 

olika funktioner och egenskaper på få tecken. Dock är texten lite väl enkel i vissa fall 

och funktioner eller ord förklaras inte fullt ut. 

 

Då Elgiganten har som mål att artiklarna ska förbereda läsaren för ett köp, lyckas inte 

fullt ut. Artikeln saknar ett avslut så läsaren vet inte riktigt vad de kan göra efter att 

de har läst klart. 

 

Välj rätt köksfläkt 

 

En artikel som handlar om vad som kan vara viktigt att tänka på när en köksfläkt ska 

köpas. Denna artikel har en bra balans mellan funktion och utseende hos köksfläkten. 

Läsaren får därför bra insikt i vilka olika typer av fläktar som finns i Elgigantens 

sortiment. 

 

Stilen är även här väldigt enkel och det är lätt att läsa då den talar till läsaren genom 

ett du-tilltal. I likhet med artikeln om diskmaskiner kan dock vissa ord och funktioner 

kunna förklaras närmare, för att få komplett information. 

 

Artikeln avslutas med en introduktion till olika typer av köksfläktar. Detta gör att 

läsaren kan ta sig vidare via länkar när de hittat en fläkt som verkar intressant. Därför 

är det större chans att målet med artikeln uppfylls. 
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Komparativ analys av köpråd 

 

I en komparativ analys av dessa två artiklar kan likheter ses, men även vissa 

skillnader. De använder sig av ett liknande språk där ett du-tilltal används, vilket 

känns inbjudande. Båda artiklarna har som syfte att produkter ska väljas utifrån ett 

behov, därför är målgruppen de som behöver en ny vara. Dock är artikeln om fläktar 

mer funktionell då den svarar på fler frågor som en läsare kan ha kring 

produktgruppen. Det beror mycket på att den har ett bättre avslut som leder läsaren 

vidare. 

 

Konsekvens saknas i båda artiklarna när det gäller förklarande av funktioner. Ofta 

förklaras ett begrepp till en början men inte fullt ut, därför förstås kanske inte själva 

nyttan med funktionen. Exempelvis när kapaciteten förklaras hos en fläkt nämns inte 

varför en viss kapacitet är att rekommendera. Begreppet kapacitet förklaras, men inte 

varför det är viktigt. 

 

Trots att artiklarna har i syfte att kunden ska hitta sitt eget behov kan ett antal 

påståenden utläsas som nödvändigtvis inte är sanna. Därför kan intrycket fås att 

artikeln bestämmer vad som är viktigt för läsaren, inte tvärtom, vilket är målet. 

Funktionell analys av produktguider 

 

Electrolux – Kombiskåpet som håller maten fräschare längre 

 

En artikel som ska fungera som en produktpresentation av ett kombinationsskåp av 

kyl och frys. Artikeln fokuserar på hur maten får längre hållbarhet. Målet är att 

inspirera och informera vilket artikeln uppfyller. 

 

Artikeln är väldigt generell och skulle kunna utvecklas mer ingående då den är tänkt 

att fungera som en produktpresentation. Information om mått och volym saknas som 

är vikta egenskaper hos ett kombinationsskåp. Men de funktioner som är med 

förklaras bra. Texten skulle även kunna kompletteras med information som talar mer 

till läsaren, om vem det är som behöver den här produkten. Artikeln innehåller ett par 

stavfel vilket ger ett oseriöst intryck.  

 

Artikeln saknar ett avslut så läsaren vet inte vad de ska göra efter att de har tagit del 

av informationen. Dock finns det länkar till höger på webbplatsen, men till varor som 

inte går att köpa. 
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Tvätta kläderna med 30 procent längre hållbarhet 

 

Artikeln handlar om AEG’s tvättmaskin som ska vara extra skonsam mot kläderna. 

Intrycket fås att artikeln ska handla om en produkt men istället verkar den handla mer 

om en egenskap, om hur kläder ska hålla längre. Artikeln handlar lika mycket om en 

torktumlare som går att köpa. Därför är inte artikeln vad den utger sig för att vara. 

Det saknas mycket information som är bra att veta. 

 

Då artikeln handlar mer om en egenskap blir den mer ingående, vilket gör att nyttan 

med funktionen blir självklar. Ändå är den allmänt hållen och språket är enkelt. 

Styrkan i artikeln blir att den talar för fördelar hos tvättmaskinen, vilket kan vara ett 

avgörande val hos läsaren vid ett köp. 

Komparativ analys av produktguider 

 

Båda artiklarna utger sig för att vara produktguider. Men för att fungera som en guide 

saknas mycket information som kan vara bra att tänka på. Så för att läsaren ska 

genomföra ett köp krävs kompletterande information. Därför fungerar de bäst som 

artiklar som tilltalar ett specifikt behov och har ett budskap anpassat därefter. 

 

Den röda tråden i artikeln om AEG har en logisk röd tråd som leder läsaren framåt, 

vilket den andra artikeln saknar. Båda artiklarna framför bra argument för respektive 

produkt, vilket är inbjudande och intressant. Därför finns inte tillräckligt med 

information för att bli övertygad. 

 

När artiklarna jämförs i fråga om konsekvens syns det tydligt brister hos artikeln som 

handlar om kombinationsskåp. Då den saknar en röd tråd får den en tendens att haka 

sig. Det beror även på återkommande upprepningar som inte behövs. 

Funktionell analys av artikel om egenskap eller funktion: 

 

Undvik frost i frysen 

 

Artikel som handlar om funktionerna NoFrost och LowFrost. Målet med artikeln är 

att förklara funktionerna och deras fördelar. Huvudfunktionerna blir därför att 

informera. Styrkan i artikeln är att den ger läsaren alternativ och jämför olika 

funktioner. 
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Läsaren får verkligen reda på vad som är fördelen med dessa funktioner. Texten är 

satt i ett sammanhang som kan få läsaren att känna igen sig. Men i 

informationssökningssyfte hade artikeln kunnat vara mer effektiv. Allting måste läsas 

för att syftet ska komma fram. 

 

En bra avslutning på artikeln som inbjuder läsaren till fortsatt läsning inom samma 

område. 

 

Ge frys- och kylvarorna den plats de förtjänar 

 

En artikel som säger sig ha syftet att läsaren ska lära sig hur de ska placera sina 

matvaror. Dock handlar artikeln mer om själva utrymmet i ett kyl- eller frysskåp och 

designen hos skåpen. Därför är rubrik och ingress något vilseledande. Men trots att 

artikeln handlar om något annat är det ändå en bra röd tråd vilket ger läsaren 

inspiration över vad som bör tänkas på när ett kyl- eller frysskåp ska köpas. Artikeln 

har mer fokus på utseende än funktion. 

 

Författaren för logiska argument som tilltalar läsaren om varför utrymme och design 

är bra att tänka på. Därför är artikeln inspirerande.  

 

I likhet med artikeln om NoFrost och LowFrost finns det en bra avslutning som 

aktiverar läsaren att göra något annat. 

Komparativ analys av artiklar om egenskap eller funktion 

 

De artiklar i textanalysen som påminner mest om varandra vad gäller argument som 

talar direkt till läsaren. Bra introducerande artiklar om olika produktgrupper och som 

även leder och bjuder in läsaren till vidare läsning. Det gör de tack vare att de länkar 

till varandra i slutet av respektive artikel. Därför får läsaren mer information om vad 

de bör tänka på i valet av produkt och varför. 

 

Strukturen i texterna påminner om varandra där fokus ligger på nyttan i funktionen. 

Dock är artikeln om matvaror något rörig då den upprepar information som står 

tidigare i artikeln. Artiklarna är även direkt relevanta till varandra då de tillhör samma 

produktgrupp. Därför är de konsekventa och fungerar som komplement till varandra. 
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3.3 Tillgänglighetsanalys 

Som komplement till textanalyserna har artiklarna även analyserats efter de punkter 

som nämns i teoriavsnittet angående ”Tillgängliga webbtexter – att skriva för alla”. 

Syftet är att se om texterna tilltalar en bred målgrupp som har olika läsmål. Denna 

analys har även som syfte att hitta brister som kan leda fram till förbättringar. 

Analysen kan liknas vid tester som görs på webbtexter innan de publiceras 

(Guldbrand & Englund Hjalmarsson, 2012, s. 282-283). Ett annat verktyg som är 

effektivt för att testa webbtext är ”Writing Guidelines Checklist” som presenteras av 

Brinck, Gergle & Wood (2002, s. 257-259).  

 

Skriv för läsaren: Artiklarna är skrivna för läsaren. Dock kan de utvecklas mer för 

att visa på varför vissa funktioner täcker läsarens behov. Behoven är inte alltid 

självklara, särskilt inte för de personer som inte har några förkunskaper. Artiklarna 

saknar avslut som leder läsaren vidare vilket tvingar läsaren att göra egna val. Istället 

bör de få hjälp med att ledas vidare. Annars uppfylls inte målen med texten. 

 

Ge texten ett budskap: Budskapet i artiklarna är synligt men skulle bli mer tydligt 

om texten var mer anpassad efter läsarens behov. Se ovanstående punkt. 

 

Effektivisera informationen: Artiklarna är bra strukturerade med korta stycken. 

Ibland lite väl korta stycken som skulle kunna utvecklas vidare för att ge komplett 

information. 

 

Skriv det viktigaste först: Något som saknas i alla artiklar. Ofta tvingas läsaren ta 

sig igenom hela stycket för att komma fram till det som är viktigast. Det gäller både 

för de som söker information i texten och de som närläser. 

 

Använd informativa rubriker: Rubrikerna är väldigt korta och förklarar inte 

speciellt utvecklande vad nästkommande stycke handlar om. Även rubrikerna tvingar 

läsaren att ta sig igenom hela stycket för att få reda på det viktigaste. Dock är 

inledningarna/ingresserna till artiklarna bra. 

 

Ge texten en röd tråd: Den röda tråden skiljer sig åt från artikel till artikel vilket gör 

att de inte blir konsekventa gentemot varandra. Ofta följer rubrikerna en bra röd tråd 

som leder läsaren vidare. Men helheten blir tyvärr lidande på grund av avsaknaden av 

avslut i artiklarna. Det gör att artiklarna inte leder fram till något.  

 

Skapa en relation till läsaren: Artiklarna skapar en bra relation till läsaren genom 

sitt du-tilltal. Avsändaren är närvarande för att läsaren befinner sig på just 
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Elgigantens webbplats. Men avsändaren skulle kunna vara mer tydlig genom att 

nämnas i texten och visa vem det är som står bakom materialet. Vilket kan tendera till 

ett ökat förtroende för informationen. 

 

Skriv lagom långa meningar: Bra meningslängd och bra blandning mellan långa 

och korta meningar. 

 

Skriv aktiva verb: Verben är aktiva, särskilt i de meningar som skapar en relation 

till läsaren. 

 

Använd begripliga ord: De ord som kan tänkas svåra förklaras ofta, men inte alltid. 

Där skulle artiklarna kunna vara mer konsekventa. De har också en tendens att 

använda synonymer vilket inte behövs. 

 

Använd länkar förståndigt: De länkar som finns i texten används i slutet eller till 

höger på webbplatsen vilket inte stör eller leder läsaren vidare innan de har tagit del 

av hela texten. 

3.4 Kvalitativa intervjuer 

Som en del i metodarbetet har kvalitativa intervjuer varit en nödvändighet för att få 

förståelse för målgruppen. Därför har jag intervjuat nio personer i åldern 25-55 år där 

alla hade kunnat vara en del av målgruppen. Urvalet baserades på ett kriterieurval 

(Dalen 2007, s. 56) där kraven var: 

 

 Tillgång till internet 

 Har handlat på webben eller på Elgiganten i butik eller på webben 

 Har eget boende och därför behov av tvättmaskin 

 Läskunniga 

 

Intervjuerna var öppna intervjuer där vi diskuterade kring olika frågor och 

intervjupersonen var i fokus och fick berätta fritt (Dalen 2007, s. 30). Till intervjuerna 

hade jag skapat en intervjumanual (se bilaga 1) som var baserad på öppna frågor som 

inte var ledande för att få reda på intervjupersonens åsikt och tankar. 

 

Intervjuerna var indelade i tre olika delar eller teman (Dalen 2007, s. 31). I den första 

delen fick intervjupersonerna läsa en befintlig artikel på Elgigantens webbplats. 

Artikeln var ”Hitta diskmaskinen som täcker dina behov”. Anledningen till att det 
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blev den artikeln var att den innehåller många av de tendenser som textanalysen och 

tillgänglighetsanalysen resulterade i. Syftet blev därför för styrka mina för-teorier 

(Holme & Solvang 1997, s. 100). Artikeln hade även som syfte att ge 

intervjupersonen förkunskap om vad mitt examensarbete går ut på. Jag poängterade 

även för personen att det inte var jag som hade skrivit artikeln för att undvika att de 

var partiska. För det var trots allt personer i min närhet jag intervjuade, därför kunde 

jag enklare hitta personer som uppfyllde mitt kriterieurval. 

 

Den andra delen handlade om allmänna frågor som rör informationssökning. Syftet 

med denna del var att få reda på hur intervjupersonerna ställer sig till webbtexter och 

om de har förtroende för dem. Jag ville även få reda på hur de läser på webben när de 

söker information. 

 

Den tredje och sista delen hade som syfte att samla material till min gestaltning. Där 

ville jag ha reda på vad som är viktigt för intervjupersonen när de ska köpa en 

produkt i allmänhet och tvättmaskiner i synnerhet. Denna del går att likna vid en 

mottagaranalys (Guldbrand & Englund Hjalmarsson 2012, s. 32-33) där målgruppen 

lär kännas och därför kan gestaltningen anpassas därefter. 

3.4.1 Presentation av kvalitativa intervjuer 

Intervjuguiden ligger till grund för hur data från intervjuerna presenteras. Intervjuerna 

kom att utgöra nya tematiseringar på grund av intervjupersonernas svar (Dalen 2007, 

s. 84). Dessa teman är resultat av alla tre delar från intervjuguiden, då vissa delar 

berör andra krävdes en ny uppdelning för att kunna göra en analys. 

 

Förståelse: Alla personer förstod texten utan några större svårigheter. De tyckte att 

främmande begrepp förklarades väl. Det enda ordet eller begreppet som uppfattades 

som svårt var ”kuvert”, men de förstod att det hade med utrymme att göra. 

 

Informationsmängd: De personer som är vana att läsa på webben tyckte 

informationsmängden var bra. Två personer tyckte dock att det var för mycket, ändå 

tyckte de inte att det var jobbigt att läsa.  

 

Trovärdighet och förtroende: Alla utom en person känner förtroende för vad som 

står på Elgigantens webbplats. Denna person påpekade dock att det kan bero på att 

han kände sig lurad av säljare i butik. 

 

Kompletterande information: Endast två personer skulle nöja sig med information 

endast från Elgigantens webbplats. De andra vill ha tag på mer information i form av 
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kundrecensioner, artiklar eller bekantas råd, då de tror att information från Elgiganten 

inte är tillräcklig. Värt att notera är att de två personer som inte behöver 

kompletterande information var de två äldsta personerna i intervjuerna, 53 respektive 

55 år. Det var även samma personer som kunde tänka sig att handla vitvaror över 

webben, resten vill handla i butik.  

 

Inget avslut: Det påpekades att artikeln inte har något avslut så de kände sig 

förvirrade över vad som var nästa steg ifall de skulle handla en diskmaskin. Några 

ville ta sig vidare till sortimentet för att titta på vilka maskiner som fanns att välja på. 

Andra ville direkt till butik för att se vad som fanns att köpa där. 

 

Informationssökningsprocessen: Endast en person väljer att leta information på 

Elgigantens webbplats direkt. Resten använder sig av andra forum att leta information 

som Google, branschtidningar, expertrecensioner, kundrecensioner och artiklar som 

jämför produkter mot varandra. Därefter kan de hamna på Elgigantens webbplats 

efter att ha letat upp produkten på hemsidor som www.pricerunner.se och 

www.prisjakt.nu. 

 

Stavfel: Några av intervjupersonerna störde sig på stavfelet ”asjetter”. Vid närmare 

efterforskning visade sig att ”asjetter” är den norska stavningen på ordet ”assietter”. 

Stavfelet är säkerligen ett resultat av att översättningen från originalartikeln inte är 

korrekt genomförd. 

 

Osäkerhet vid köp av vitvara: 7 av 9 personer vill helst handla i butik trots att 

varorna finns tillgängliga för köp via webbplatsen. Det beror på att de helst vill se 

varan i verkligheten innan de bestämmer sig. Men det beror även på att de vill ha mer 

information från exempelvis en säljare i butik. Osäkerheten beror även på att de inte 

har några förkunskaper om produktgruppen vitvaror och därför inte litar på sitt eget 

omdöme trots att de har fått läsa en artikel. 

 

Länkar: Intervjupersonerna stördes inte av länkarna som finns till höger på 

webbplatsen. De flesta märkte inte ens av dem. De vill gärna ha länkar som är 

relevanta till texten så att de kan läsa mer efter att de har tagit del av artikeln. 

 

Behov: Alla intervjupersonerna gillade artikeln för att den talar till personer som inte 

är bekanta med en typ av produkt. De får själva läsa sig till vad de behöver och inte. 

Då kan de göra egna val utifrån texten de har läst. 

 

http://www.pricerunner.se/
http://www.prisjakt.nu/
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Säkerhet: En orsak till att intervjupersonerna hellre handlar i butik än på webben 

beror på att de inte vet vad som gäller vid återköp eller byte av vara. Någon trodde till 

och med att det inte gick att skicka tillbaka en produkt. De tycker även att det finns 

bristfällig information om garantier, service och installation av vitvaror – vilket kan 

vara avgörande när de väljer vara. 

 

Priset avgör läsningen: Alla personer skumläser på webben. Men när det handlar 

om att köpa dyra produkter väljer de att närläsa så att de inte går miste om någon 

viktig information. 

 

Smygreklam: Två intervjupersoner påpekade att de inte gillar att varumärken nämns 

i en sådan här artikel. De tyckte att det kändes påtvingat och att Elgiganten vill styra 

läsaren mot att köpa en sådan vara. De vill hellre kunna välja produkt själv. 

 

Då texterna har som syfte att vara skrivna för läsaren måste jag veta vad de tänker på 

när de ska köpa en tvättmaskin. Därför har jag valt att presentera information från 

intervjuerna som enbart handlar om produktgruppen tvättmaskiner som min 

gestaltning kommer vara ett reslutat utav. Jag rankar även informationen efter vad 

intervjupersonerna tycker var viktigast. 

 

1. Tvätta rent: Det viktigaste är att tvättmaskinen ska tvätta rent. 

2. Energi- och vattenförbrukning: De vill ha maskiner som är energisnåla. För 

de personer som bor i hus spelade även vattenförbrukningen roll. 

3. Pris: Alla nämnde att priset blir avgörande när de ska välja produkt. Pris 

tillsammans med funktion, att tvättmaskinen ska vara prisvärd. De vill ha 

mycket för pengarna. 

4. Tvättid: Snabba tvättider är viktigt. 

5. Hållbarhet: De vill ha en maskin som håller länge. De är även intresserade av 

vad som kan göras för att underhålla maskinen så att den håller längre.  

6. Kapacitet: Intresserade av hur stor kapacitet de behöver för sitt behov. 

7. Funktioner: Vilka funktioner det är som finns på maskinerna. 

8. Ljudnivå: Intervjupersonerna föredrar tysta maskiner, men inget krav. Beror 

på var de placerar maskinen. 

9. Centrifugering: De vill veta hur torra kläderna blir efter en tvätt. 

10. Garanti: Väljer hellre en vara med lång garantitid. 

11. Användarvänlig: Maskinerna ska vara enkla att använda. 

12. Installation: Möjlighet till installation ska finnas. 

13. Märke: Inte så viktigt. Men de väljer hellre ett märke de känner igen. 
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3.4.2 Etik i intervjuer 

Intervjuerna är gjorda efter grundläggande utgångspunkter i samhällsforskning. Detta 

grundas i respekt för medmänniskor och därför ska intervjupersonernas integritet 

skyddas. Både under själva intervjun, men även när materialet redovisas (Holme & 

Solvang 1997, s. 32). Därför kommer resultatet av intervjuer bara att redovisas i det 

här examensarbetet och övrig information från intervjuer kommer inte att föras 

vidare. 

 

Intervjupersoner blev informerade om följande (Dalen 2007, s. 21): 

 

 Krav på samtycke 

 Krav på att bli informerad 

 Krav på konfidentialitet 

 Hänsyn till socialt svaga grupper 

3.5 Analys av Frågor & Svar 

På webbplatsen finns ett avsnitt som heter ”Frågor & Svar” som kan hittas under 

varje enskild produkt. För att få en översikt över vad kunder frågar om har dessa 

avsnitt analyserats. Denna analys fungerade därför som en kvalitativ metod där en 

stor mängd data fanns tillgänglig. Syftet var att få kompletterande material till 

gestaltningen, att försöka svara på de frågor som var vanligast. 

 

Nedan följer en rangordning på de allra vanligaste typer av frågor om tvättmaskiner 

på Elgigantens webbplats: 

 

1. Installation: Frågor som rör installation för el och vatten. Kunderna undrar 

över längden på kablar och slangar. Men även vilket voltantal det är på 

tvättmaskinerna. 

2. Program och funktioner: Frågor om specifika funktioner för en enskild 

tvättmaskin. 

3. Leverans: Frågor om vilka leveransalternativ som Elgiganten erbjuder. 

4. Storlek: Enstaka frågor om måtten på tvättmaskinerna. 

5. Manual: Några kunder som undrar om det går att få tag på en ny manual till 

sin tvättmaskin. 
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Dessa frågor måste därför tolkas och bearbetas för att se hur de kan besvaras. 

 

1. Installation: Denna information finns redan på webbplatsen, men är svår att 

hitta. Eftersom denna fråga var den absolut vanligaste bör den vara mer 

tillgänglig för målgruppen. 

2. Program och funktioner: Dessa frågor är väldigt specifika för en enskild 

produkt. Oftast är frågan redan besvarad om kunden läser 

produktspecifikationen som finns på webbplatsen. 

3. Leverans: Leveransvillkor och information om detta finns besvarat på 

webbplatsen. Kan också vara något svår att navigera sig till. 

4. Storlek: Storleken på maskinen finns besvarat i produktspecifikationen. 

5. Manual: Få frågor om detta vilket gör det irrelevant. Kan dock vara bra att ha 

med i en produktspecifikation. 

3.6 Utprovning 

Urvalet av personer till utprovning var inte kriteriebaserad. Då syftet med 

utprovningen var att se om gestaltningen följer de krav som var satta för den, var det 

inte lika viktigt om de var en del av målgruppen eller inte. Anledningen till detta var 

att få ett mottagarperspektiv på gestaltningen (Guldbrand & Englund Hjalmarsson, 

2012, 182). Totalt genomfördes utprovning med tre personer.  

 

Utprovning av gestaltning gick till väga på så sätt att tre olika personer fick en 

checklista (bilaga 2) att gå igenom till det textuella materialet. Syftet med checklista 

var att se ifall gestaltningen följde de riktlinjer som var satta. Därför går det att likna 

detta vid en kvalitativ metod då texterna kom att analyseras noggrant för att göra de 

så effektiva som möjligt. Checklistan är baserad på fyra olika områden; målgrupp, 

innehåll, struktur och språk. Frågorna består av delar från vad som presenteras i 

teoriavsnittet men även checklistor som går att finna i Klarspråk på nätet (Guldbrand 

& Englund Hjalmarsson 2012, s. 282-284) och Designing web sites that work - 

Usability for the Web (Brinck, Gergle & Wood 2002 s. 257-259). 

3.7 Metodkritik 

Hur texten uppfattas för intervjupersonerna måste jag se kritiskt på då jag utsätter 

dem för läsning. Alla intervjupersoner närläste när de i själva fallet svarade att de 

föredrar skumläsning på webben. Och då särskilt när de söker efter information. De 

närläser dock efter att de har skumläst om de känner att materialet är intressant. 
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Därför kan jag inte veta om informationen är intressant för de personer som jag har 

utfört en intervju med. Läsningen av denna typ av texter är väldigt situationsbaserad 

och blir därför väldigt svår att simulera då lässituationen kan se olika ut för olika 

personer. De kan baseras på ett behov, som både kan vara akut och långsiktigt, ett 

allmänt intresse och i syfte att hitta och söka information. 

3.8 Resultat av metod 

Resultatet av metodavsnittet är tänkt att fungera som feedback till de personer som 

arbetar med Elgigantens webbplats. Därför listar jag positiva respektive negativa 

delar som har kommit fram under mitt arbete med de befintliga texterna. Dessa delar 

ligger som vidare grund för hur min gestaltning ska se ut. 

 

Positivt: 

 Bra språk, särskilt den information som är allmänt hållen. Det är en textstil 

som underlättar läsförståelsen. 

 Texterna är effektiva på grund av längden på artiklarna. Behaglig mängd 

information. Även bra blandning av långa och korta meningar. 

 Bra relation till läsaren tack vare ett du-tilltal.  

 Exempel ökar förståelsen hos läsaren. 

 Verben är aktiva vilket driver läsaren framåt och gör texten mer effektiv. 

 Texterna är trovärdiga. 

 

Negativt: 

 Många artiklar saknar avslut. Läsaren vet därför inte vad de ska göra med 

informationen. 

 Trots att det som läses ligger på Elgigantens webbplats är inte avsändaren 

tydlig. En tydligare avsändare skulle ge en bättre relation läsare och avsändare 

emellan. 

 Konsekvens saknas i många avseenden. Både i själva artikeln men även 

artiklar emellan. Ibland förklaras svåra ord, ibland inte. Synonymer används 

trots att det inte är nödvändigt. 

 Det viktigaste är inte först. Det tvingar läsaren att läsa allt. 

 I vissa fall förklaras funktioner, men nyttan för läsaren måste framgå. 

 Läsaren gillar inte att bli tillsagd över vad han eller hon ska köpa. De vill 

bestämma själv. Denna punkt syftar till artikeln om diskmaskiner där några 

varumärken nämns i texten. 
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 Inte tillräckligt informativa rubriker. Det försämrar sökbarheten, både hos 

läsaren och hos sökmotoroptimeringen. 

 Stavfel i artiklarna försämrar förtroendet för läsaren.  
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4 Resultat 

Detta avsnitt har som syfte att svara på de forskningsfrågor jag ställt i det här 

examensarbetet. Resultatet fungerar därför som riktlinjer för hur min gestaltning ska 

utföras baserat på teori- och metodavsnitt. 

 

Vilka avgränsningar kan göras när en bred målgrupp ska definieras? 

 

Då Elgiganten har som mål att tilltala alla med sina artiklar, måste det ses över vilka 

det är som använder en viss typ av produkt. Beroende på vilken produkt eller 

produktgrupp det ska skrivas om kan olika avgränsningar göras. I det här 

examensarbetet handlar det om tvättmaskiner och därför måste målgruppen uppfylla 

vissa krav. Exempelvis att ha flyttat hemifrån eller vara över 21 år, då de är mest 

benägna att köpa en ny vara inom produktgruppen. I stort handlar det om att tilltala 

ett behov. 

 

Vilken typ av text passar bäst för och tilltalar en så bred publik som möjligt? 

 

Klarspråk är den typ av text som talar till så många personer som möjligt när det 

handlar om att skriva en text. En lättläst text kan uppfattas som fördummande och för 

enkel. Dock kan textslaget komma att ändras beroende på produkt och målgrupp. 

 

Hur kan en webbtext anpassas för olika typer av läsare med olika läsmål och olika 

läsförmåga? 

 

Utifrån riktlinjer för klarspråk på webben kan innehållet anpassas på ett sätt som 

tilltalar fler typer av läsare. Då klarspråk talar till en bred målgrupp kan alltså ett och 

samma material användas. Därför ska texterna innehålla ett konsekvent ordval och 

vara konsekventa emot varandra så att läsarna känner igen sig i texten och texter 

emellan. Texten ska alltså göras lättnavigerad. (Mer om detta under nästa fråga). 

 

Hur effektiviseras webbtexter så att de bli lättnavigerade? 

 

Med informativa rubriker och att det viktigaste står först kan olika läsare lätt ta sig 

igenom texten. Det betyder att den långsamma läsaren enkelt får reda på det 

viktigaste och inte behöver läsa allt. Den mer vana läsaren kan lätt navigera sig 

genom hela artikeln och få en överskådlig bild av vad det handlar om kan därför välja 

att läsa det som uppfattas som intressant och viktigt.  
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Hur kan en webbtext anpassas för att upplevas som intressant för läsaren? 

 

Texten ska ha ett tydligt budskap och vara skriven för läsaren. En målgruppsanalys 

underlättar vilken information som bör vara med. Vidare ska texten vara drivande och 

ha ett bra flyt genom en blandning av korta och långa meningar. Läsaren ska inte 

uppfatta att någon information är onödig. Artikeln ska även vara layoutad så att den 

inte uppfattas som krånglig och tung att läsa. 

 

Vilken typ av tilltal bör användas i webbtexter på Elgigantens webbplats? 

 

I likhet med föregående fråga handlar det om att skriva för läsaren. Det görs med 

fördel av ett du-tilltal. Detta gör att man skapar en relation till läsaren. 

 

Hur skapas trovärdighet för läsaren? 

 

Även här handlar det om att skapa en relation till läsaren. Både genom ett du-tilltal 

och en tydlig och synlig avsändare i texten. Det gör att läsaren får ett förtroende för 

texten och får en känsla av att det är en verklig person skrivit artikeln, vilket gör den 

mer personlig. Det är även viktigt att korrekturläsa artikeln för att undvika stavfel då 

sådana kan upplevas som oseriösa. 

 

Hur skapas en handling hos läsaren? 

 

Texten ska leda fram till något. Läsaren ska få alternativ över vad de kan göra med 

informationen. Ett bra sätt är att använda länkar som leder läsaren vidare för att ta del 

av vidare relevant information. 

 

Hur sökmotoroptimeras webbtextmaterial?  

 

Information bör effektiviseras och struktureras på ett sätt som gör det överskådligt. 

Det viktigaste bör skrivas först och rubriker ska vara anpassade efter vad folk söker 

på. Informationen bör även särskiljas från andra källor. 

 

Hur kan befintligt artikelmaterial på Elgigantens webbplats analyseras för att hitta 

styrkor och brister – både textuellt och funktionellt? 

 

Textanalyser och tillgänglighetsanalyser på befintligt material och jämföra artiklar 

emot varandra kan leda till att styrkor och svagheter hittas. En produktgrupp kan även 

analyseras när det kommer till delen ”Frågor & svar” för att hitta information som 
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efterfrågas av kunder. Befintliga texter kan även testas på målgruppen för att se om 

redan satta mål uppfylls. 

 

Hur kan webbtexter testas för att se om de uppfyller krav som är satta för dem? 

 

Med checklistor baserade på de krav som är satta kan webbtexterna testas för att se 

om de uppfylls.  
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5 Gestaltningsprocessen 

5.1 Artefakt 

För att uppfylla de mål och riktlinjer Elgiganten har kring webbtexter i artiklar är det 

här arbetet uppdelat i två delar. Det ena redovisas här som gestaltningsprocessen och 

kommer att resultera i en artefakt. Den andra delen är resultatet av hela 

examensarbetet som ska ligga till grund för hur texter bör anpassas för webbplatsen. 

 

Här kommer jag presentera hur arbetet har sett ut att skapa min egen artefakt. 

Artefakten är en redovisning över hur webbtexter bör se ut på Elgigantens webbplats. 

Detta är ett resultat över teori- och metoddel.  

5.2 Gestaltningsprocessen 

Artiklarna som är det här examensarbetets gestaltning, har skapats utifrån 

teoriavsnittet och resultatet från metoddelen. Nedan följer en beskrivning över hur 

arbetet kring gestaltningen gick till väga. 

5.2.1 Del 1 

5.2.1.1 Informationssökning: 

Första steget i denna process var att samla ihop information till artiklarna. Då jag har 

mycket kunskaper inom ämnet tack vare mitt arbete på Elgiganten i Eskilstuna ligger 

det till grund för hur artiklarnas information. Mina kunskaper valde jag dock att 

komplettera från andra källor för att se om mina kunskaper var korrekta. Jag valde 

därför att se över information hos konkurrenter, tillverkare och informations- och 

jämförelsetjänster. Därför förutsätter jag att informationen i mina artiklar är korrekta. 

 

Kompletterande information kommer från följande källor: 

 

 Tretti.se: Köpråd för Tvättmaskiner (Tretti.se 2013). 

 Elon: Köpråd tvättmaskin (Elon 2013). 

 Pricerunner: Hur du väljer tvättmaskin (Pricerunner 2013) . 

 Electrolux: EWF1486HGW (Electrolux 2013) . 

 Electrolux: Bruksanvisning EWF 1486 HGW (Electrolux 2013). 

 Elgiganten: Samsung Eco Bubble tvättmaskin (Elgiganten 2013). 

 Elkedjan: Eco Bubble-teknologin (Elkedjan 2013). 
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5.2.1.2 Urval av information: 

Urvalet av information kom att baseras på de kvalitativa intervjuerna. Dispositionen 

påminner därför över hur jag har rankat resultatet från intervjuerna med det viktigaste 

först. Detta har jag gjort för att tala till läsaren och deras behov. Rankingen kom att 

bli dispositionen över de olika artiklarna. Tydligaste är den dock i ”Välj tvättmaskin 

efter dina behov” då det är den mest omfattande artikeln och följer målgruppens 

behov och intresse. Men rankingen har även varit i åtanke till de andra artiklarna, 

men är lite svårare att följa på grund av att de är mer sakliga och därför mer specifika. 

Informationen kompletterades även med min analys av ”Frågor & Svar”, som är 

frågor ställda av målgruppen. 

5.2.1.3 Skrivprocessen: 

Det som presenteras i teoriavsnittet och resultatet av metod ligger som grund för hur 

informationen i artiklarna presenteras. Negativa delar i de befintliga texterna fick 

utvärderas och lösas för att öka texternas funktionalitet. Detta beskrivs närmare i 

avslutande som rör examensarbetets slutsats. Positiva delar finns det ingen anledning 

att ändra på då de till viss del redan är grundade på den teori jag presenterar.  

5.2.1.4 Tre typer av artiklar: 

Artiklar som ryms under produktgruppen vitvaror kan delas in i köpråd, 

produktpresentation och artiklar över specifika funktioner eller egenskaper. Därför 

har jag valt att göra tre artiklar efter samma funktionaliteter. Det har jag gjort för att 

visa på hur olika typer av artiklar kan skrivas, men ändå tala till de funktioner som 

målgruppen anser vara viktiga och intressanta.  

 

 Köpråd: Välj tvättmaskin efter dina behov (Bilaga 3 & 6). 

Den första artikeln har som syfte att inspirera och vägleda läsaren inför ett 

köp. I första hand riktar den sig till de personer som inte är riktigt säkra över 

vilket behov de har när de ska köpa en tvättmaskin – vilket kan vara personer 

som köper en tvättmaskin för första gången, men även för de som har haft en 

tvättmaskin under en längre tid och behöver en ny. 

 Produktpresentation: Electrolux EWF1486HDW – tvättmaskinen för hela 

familjen (Bilaga 4 & 7) 

Den andra artikeln handlar om en specifik produkt och tvättmaskin. Syftet 

med denna artikel är att få en djupare kunskap om en enskild produkt. Därför 

får läsaren reda på hur specifika funktioner fungerar och vad som gör just den 

produkten speciell. 

 Specifika funktioner eller egenskaper: Eco Bubble – tvätta lika effektivt 

med kallt vatten och spara energi (Bilaga 5 & 8) 
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Den tredje och sista artikeln handlar om två specifika egenskaper som gör 

Samsungs tvättmaskiner speciella. Syftet med denna artikel är att introducera 

läsaren för en specifik funktion som kan tyckas vara intressant och därför 

inspirera. 

5.2.1.5 Information som inte togs med 

Många av intervjupersonerna nämnde att pris var en viktig faktor i valet av 

tvättmaskin. Men då pris har en tendens att ändras över tid och priset egentligen inte 

har något med ett behov att göra, valde jag därför att inte ta med det i mina artiklar. 

Vill kunden ha möjlighet att se vad tvättmaskiner kostar finns det ändå möjlighet att 

få den informationen på webbplatsen, fast då genom att titta på sortimentet. 

5.2.1.6 Layout 

För att testa min text och se hur den skulle kunna se ut på webben gjorde jag ett 

layoutförslag för respektive text. Detta gjordes i Adobe InDesign och går att hitta 

bland bilaga 6-8. Alla förslag har samma bakgrund som är en skärmdump från 

Elgigantens webbplats. Att jag använde en skärmdump och anser att layouten är en 

viktig del beror på att jag ville se hur texten skulle kunna uppfattas om den var 

publicerad. 

 

Den layoutade version bidrog till att jag ändrade längden på artikeln ”Hitta 

tvättmaskinen efter dina behov”. Från början rymde artikeln cirka 5500 tecken vilket 

gjorde att den såg ut att vara väldigt omfattande. Så vid närmare eftertanke med hur 

de befintliga artiklarna ser ut i fråga om längd, effektiviserade jag ner den till cirka 

4200 tecken. Ett avsnitt i artikeln som handlade om tillbehör togs bort för sådan 

information finns tillgänglig på annat sätt. 

5.2.1.7 Förändringar 

Byte av teckensnitt och teckenstorlek:  

Teckensnittet byttes ut från Arial till Verdana. Det gör att det blir bättre läslighet av 

olika anledningar. På grund av att Verdana har större mellanrum i sina tecken blir det 

inte lika många tecken per rad som det blir för Arial. Detta gjordes efter de 

rekommendationer som ges för typografi för webben. Vidare ökades teckenstorleken 

från 10 punkter till 11 punkter av samma anledning. Så att texten förhåller sig till 55-

65 tecken per rad. 
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Bild för artikel:  

Då jag avgränsat mig från bilder och bildspråk har jag ändå med en ruta med plats för 

en bild. Anledningen till detta beror på att ge artiklarna konsekvens gentemot 

varandra. Med konsekvens är läsaren medveten om att det är just en artikel de läser. 

Detta ökar även jämförbarheten artiklar emellan.  

 

Avslut med länkar: 

Varje artikel avslutas med en eller flera länkar som tar läsaren vidare på webbplatsen. 

I artikeln om ”Eco Bubble – tvätta lika effektivt med kallt vatten och spara energi” 

har jag valt att presentera ett alternativ på hur produkter presenteras i samband med 

en artikel. Det har jag gjort för att intervjupersoner tenderar att inte bry sig om de 

länkar som ligger till höger på webbplatsen, trots att de kan vara en del av artikeln. 

5.2.2 Del 2 

Ändringar efter utprovning 

 

Punktlista: I artikeln ”Välj tvättmaskin efter dina behov” ändrades följande stycke 

till en punktlista för informationssökningens skull. 

 

Före: 

 

På de flesta tvättmaskiner kan du även välja tillägg till ditt tvättprogram. Du kan 

välja att fördröja starten om tvätten ska vara klar när du kommer hem från jobbet. 

Har du grovt smutsiga kläder kan det vara passande att välja ett förtvättsprogram. 

Har du eller dina barn känslig hud finns alternativet extra sköljning. Den extra 

sköljningen ser till att allt tvättmedel försvinner från kläderna. 

 

Efter:  

 

På de flesta tvättmaskiner kan du även utöka ditt tvättprogram med olika funktioner. 

Dessa är: 

 Fördröjd start: Fördröj starten om du vill att tvätten ska vara klar när du 

kommer hem från jobbet. 

 Förtvätt: Ett förtvättsprogram underlättar tvätt av grovt smutsiga kläder. 

 Extra sköljning: Med extra sköljning ser tvättmaskinen till att tvättmedel 

försvinner från kläderna efter avslutad tvätt. Ett bra val om du eller någon i 

din familj har känslig hud. 
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Större rubriker: Teckenstorleken på rubriker ökades med två punkter för att på sätt 

ytterligare särskiljas från brödtexten. 

 

Konsekvens: Fel som rättades till så att alla rubriker följer samma format. I artikeln 

om Electrolux EWF1486HDW står alla funktioner nu på samma sätt. 

 

Effektivisering: Ytterligare genomgång av vissa formuleringar för att effektivisera 

texten ytterligare. 

 

De färdiga artiklarna går att läsa i bilaga 9-11 och de färdiga layoutförslagen i 

bilagorna 12-14. 
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6 Sammanfattning och diskussion 

6.1 Diskussion 

När jag fick det här uppdraget, efter kontakt Elgigantens svenska webbredaktion, var 

det tydligt uppsatta mål som var satta för artiklarna. Det var även tydligt vad mitt 

examensarbete skulle gå ut på. Jag skulle utvärdera befintliga artiklar och komma 

med förslag på förbättringar. 

 

Detta kan ändå tyckas vara intressant att ett så pass stort och välkänt varuhus ändå 

behöver hjälp med något sådant, vilket jag givetvis är tacksam för. För det finns 

väldigt mycket skrivet och forskat kring hur webbtexter skrivs och vad som bör 

tänkas på för olika typer av webbplatser. Dock är artiklarna på Elgigantens webbplats 

relativt nya och skrivs de rätt kan de uppfylla en väldigt viktig funktion. Därför, 

tycker jag, att hela kundupplevelsen som kan fås i butik, ska även fås på webbplatsen.  

 

Tidigt fick jag reda på hur skrivprocessen går till hos Elgiganten innan de publicerar 

artiklar på webbplatsen. Idag ser processen ut på följande vis; en journalist i Norge 

skriver artiklarna, som sedan översätts till svenska för den svenska webbplatsen. Som 

tredje part är det webbredaktörer som slutligen publicerar artikeln. Som jag har 

upptäckt i mina analyser och intervjuer förekommer det stavfel som är direkt 

relaterade till dåligt översatta texter. Därför kan det även förekomma andra typer av 

fel, som inte har framkommit av det här examensarbetet, då jag inte har haft 

möjlighet att analysera precis alla texter. Detta kan vara fel som faktafel eller 

information som är anpassad för de norska kunderna, och inte de svenska. 

 

Då avgränsningen ligger till grund för hur det här arbetet har sett ut och hur 

informationen har bearbetats, kan resultatet skilja sig åt beroende på vilken typ av 

produkt det är som undersöks. En behovsanalys av tv-apparater hade kunnat generera 

i andra frågor och därför fått riktas till en annan målgrupp. Själva bemötandet av 

produkterna är annorlunda i jämförelse med tvättmaskiner. Jag gör därför antagandet 

av att tv-apparater köps i syfte att underhålla köparen och det till skillnad från 

tvättmaskiner som används på grund av ett behov. 

 

En annan eller smalare målgrupp hade kanske resulterat i en annan typ av textsslag än 

klarspråk, som är fallet i detta examensarbete. Dock är det osannolikt. Vi kan aldrig 

försumma att det finns personer som lider av lässvårigheter, vare sig de är grova eller 

inte. Det finns de webbplatser, och då särskilt myndigheter, som publicerar lättlästa 
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versioner av webbtexterna. Men mitt mål har varit att skapa en text som riktar sig till 

så bred målgrupp som möjligt. Därför har just klarspråk varit ett bra textslag att 

använda sig av, vilket både förespråkas i litteratur kring språk och i litteratur om 

webbdesign och användarvänlighet. 

 

Just definitionen av målgruppen skulle även kunna ligga till grund för hur själva 

texten ska skrivas i fråga om att inspirera. Nöje kontra behov kan därför presenteras 

olika beroende på vilket syfte som texten har. Från utprovningen har jag dock fått 

synpunkter på att texterna i klarspråk har varit intressanta trots att de är funktionella 

och effektiva istället för att slänga sig med fina adjektiv för att beskriva funktioner. 

 

Därför är det viktigt att lära känna sin målgrupp och anpassa material därefter. Den 

egenskapen har informationsdesignern. 

6.2 Slutsats 

Utifrån uppdrag och önskemål från Elgiganten kom jag fram till följande 

problemformulering: 

 

Jag studerar det textuella materialet på Elgigantens svenska webbplats i form av 

artiklar, för att jag vill ta reda på hur webbtext bör anpassas för en bred målgrupp, 

som har olika mål med sitt informationssökande. Syftet är att skapa textuellt material 

och riktlinjer över hur webbtexter bör anpassas för uppdragsgivarens webbplats, 

efter deras redan utsatta mål. 

 

Resultatet i det här arbetet grundar sig på min avgränsning men går även att applicera 

på andra produktgrupper på webbplatsen. Utifrån mina forskningsfrågor har jag 

kommit fram till följande slutsats över hur artiklar bör skrivas på Elgigantens 

webbplats. 

 

 Vilka avgränsningar kan göras när en bred målgrupp ska definieras? 

 Vilken typ av text passar bäst för och tilltalar en så bred publik som möjligt? 

 Hur kan en webbtext anpassas för olika typer av läsare med olika läsmål och 

olika läsförmåga? 

 Hur kan en webbtext anpassas för att upplevas som intressant för läsaren? 

 Hur effektiviseras webbtexter så att de bli lättnavigerade? 

 Vilken typ av tilltal bör användas i webbtexter på Elgigantens webbplats? 

 Hur skapas trovärdighet för läsaren? 

 Hur skapas en handling hos läsaren? 



44 
 

 Hur sökmotoroptimeras webbtextmaterial?  

 Hur kan befintligt artikelmaterial på Elgigantens webbplats analyseras för att 

hitta styrkor och brister – både textuellt och funktionellt? 

 Hur kan webbtexter testas för att se om de uppfyller krav som är satta för 

dem? 

 

1. Ta reda på målgruppen: Ta reda på vilken grupp av människor som har ett 

behov av en produkt. Vad tycker målgruppen är viktigt för en specifik produkt 

eller produktgrupp. 

 

2. Anpassa för läsaren: Anpassa texten för läsaren och det genom klarspråk. 

Skapa en relation till läsaren. Det görs genom ett du-tilltal och en tydlig 

avsändare, vilket i sin tur bidrar till ökad trovärdighet. Text bör även layoutas 

för att öka läsligheten. 

 

”Vi på Elgiganten tycker det är viktigt att du väljer en tvättmaskin som passar 

just dina behov. Förutom att tvättmaskinen ska tvätta rent finns det andra 

saker du bör tänka på. Exempelvis storlek, energiförbrukning och vilka 

program du behöver.” 

 

3. Call to action: Skapa en handling hos läsaren. Det görs genom att skapa 

avslut i artiklarna vilket uppmanar läsaren att göra något efter att de har tagit 

del av informationen. På webben görs det med fördel av länkar.  

 

”Har du ytterligare frågor om tvättmaskiner och installation, besök då ditt 

närmaste Elgigantenvaruhus eller hör av dig till kundtjänst på telefonnumret 

0771-115 115. Annars kan du titta på vårt sortiment av tvättmaskiner.” 

 

4. Konsekvens: Språket bör vara konsekvent i och mellan artiklar. Det bidrar till 

ökad förståelse i artikeln och läsare kan även jämföra artiklar emot varandra. 

Undvik därför synonymer. 

 

5. Artiklar ska vara sökbara: Det finns olika typer av läsare på webben. 

Läsarna kan även ha olika mål med sin läsning. Det ökar kraven på 

sökbarheten i och hos artiklarna. Genom informativa rubriker och att skriva 

det viktigaste först tilltalas en bred målgrupp. Av samma anledningar 

sökmotoroptimeras även artiklarna textuellt. 
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”Hållbara tvättmaskiner med kolborstfria motorer 

Tvättmaskiner med kolborstfria motorer håller längre än borstmotorer. 

Därför är en tvättmaskin med en sådan motor ett bra val för dig som tvättar 

ofta och om du tvättar flera tvättar efter varandra. Kolborstfria motorer 

innehåller färre delar som slits och har en lägre ljudnivå.” 
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6.3 Rekommendationer till vidare forskning 

I det här examensarbetet har kvalitativa metoder använts. För att komplettera den 

informationen kan kvalitativa undersökningar göras på målgruppen och på 

utprovningar av webbtexter. Detta kräver dock mycket tid och djup kunskap om 

målgruppen kan vara svårt att uppnå. Utprovningar och resultat av webbtexter över 

tid skulle kunna ge ett resultat över hur effektiva och nyttiga artiklarna har varit för 

målgruppen. 

 

Då läsning av webbtexter är starkt situationsbaserade är det svårt att tolka hur 

läsningen har gått till. Om det är möjligt att sätta målgruppen i en realistisk 

lässituation där de läser texten på sina egna villkor skulle en mer omfattande 

utprovning kunna göras. Då både på befintliga och nya artiklar. 

 

Under mina intervjuer upptäckte jag att artiklarna är svåra att hitta på webbplatsen 

och jag fick därför hjälpa personerna att hitta dem. Därför skulle strukturen och 

placeringen av information på webbplatsen ses över. Det skulle kunna resultera i att 

fler personer tar del av artiklarna och därför få bättre effekt. 

 

Vidare skulle även det kunna göras forskning på bilder och bildspråk i samband med 

artiklar på Elgigantens webbplats. I intervjuer har jag fått reda på att bilder bidrar till 

en mer positiv upplevelse av en artikel. Då Elgiganten har som syfte att inspirera kan 

detta vara något att fundera vidare kring. Att förklara och ge exempel med bild är 

något som skulle kunna utnyttjas. 

 

Enligt E-handelsrapporten från Bring (2013, s.15) och av det jag har fått ut av mina 

intervjuer så spelar läsaromdömen stor roll för hur benägna läsare är att köpa en viss 

produkt. Idag kan läsare lämna omdömen i form av användarrecensioner på 

Elgigantens webbplats. Dock finns det inte så många av den varan. Därför bör det ses 

över hur fler personer kan lämna omdömen som kan vara till nytta för framtida 

köpare. 

  

För att undvika fel i artiklar skulle Elgiganten behöva se över processen när artiklar 

publiceras. Hur den processen kan effektiviseras för att generera ett så bra resultat 

som möjligt. 
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8 Bilagor 

Här följer bilagor över delar som har använts i metodavsnittet och mina gestaltningar, 

före och efter utprovning. 
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Bilaga 1 - Intervju med målgrupp 

 

Allmänt: 

 

 Hur skulle du beskriva Elgiganten som butikskedja? Vilka tror du är deras 

ledord och vilka mål de har? 

 Om du inte har några förkunskaper om en produkt du behöver, hur går du då 

tillväga för att få tag på information? (Går du till butik eller söker du 

information på egen hand?) (Om du inte läser på nätet, varför?) 

 Brukar du läsa recensioner (Råd&Rön, testfakta etc., guider eller artiklar)? 

 Vet du var du kan läsa mer om olika produkter på Elgigantens hemsida? 

 Vad vill du läsa om i Elgigantens artiklar och produktguider? 

 Vad har du för syn på näthandel i största allmänhet? 

 När du letar information, brukar du klicka på länkar och hur ser du på länkar i 

en artikel? (hypertext) 

 Hur ser du på läsning vid skärm? Ser du några svårigheter med det? 

 När du läser webbtexter om elektronik, brukar du läsa noggrant, skumläser du 

eller söker du upp specifik information? 

 

Produktspecifikt: 

 

 Vad vet du om tvättmaskiner? 

 Vad vill du veta om tvättmaskiner och vad kan vara värt att veta? 

 Vad bör man tänka på när man köper en tvättmaskin? 

 Vad är viktigt för dig? (Pris, funktioner, garantier, handhavande, varumärke 

eller försäkring?) 

 Tänker du på vilka tillbehör du behöver? 

 Vad är avgörande för dig vid valet av tvättmaskin? 

 Skulle du kunna tänka dig köpa vitvaror/tvättmaskin online? 

 

Textspecifika frågor på befintligt material: 

 

 Är det en bra text? 

 Fanns det med något du inte förstod? 

 Vad vill du göra när du har läst texten? Behöver du mer information eller 

känner du att du har tillräckligt med information för att köpa en vara? 

 Vad tror du Elgiganten vill åstadkomma med texterna? 

 Hur ser ni på länkarna till höger och de efter texten? Stör de er? 

 Vad var bäst, respektive sämst med artiklen? 
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Bilaga 2 - Checklista för utprovning 

 

Målgrupp 

o Passar informationen för målgruppen (vem som helst som inte lider av stora 

lässvårigheter)? 

Innehåll 

o Framgår syfte och budskap? 

o Är innehållet tillräckligt för att förstå sammanhanget? 

o Används styckeindelning, punktlistor och underrubriker där det behövs? 

o Är urvalet av information relevant för texten och målgruppen? Behövs något 

tas bort? 

Struktur 

o Är texten logiskt strukturerad? 

o Inleds rubriker och stycken med det viktigaste? 

o Finns det avslut i texten som tar läsaren vidare? Är avsluten relevanta för 

texten? 

o Är länkar tydliga i vad de handlar om? 

o Är rubriker tillräckligt informativa? Avslöjar de var kommande stycke 

handlar om? Kan man få en förståelse vad artikeln handlar om genom att bara 

läsa rubriker? 

o Bör nyckelord markeras? 

Språk 

o Skapar språket en relation till läsaren? 

o Följer alla texter samma ton och stil? 

o Är meningar och ord enkla att förstå? 

o Är det varierande meningslängd? 

o Är verben aktiva? 

o Följer texten en röd tråd? Hänger meningarna ihop med varandra? 

o Förklaras svåra ord? 

o Är det korrekt stavning? 

o Är avsändaren tydlig? 
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Bilaga 3 – Artikel om köpråd 

 

Välj tvättmaskin efter dina behov 

 

Vi på Elgiganten tycker det är viktigt att du väljer en tvättmaskin som passar 

just dina behov. Förutom att tvättmaskinen ska tvätta rent finns det andra saker 

du bör tänka på. Exempelvis storlek, energiförbrukning och vilka program du 

behöver. 

 

Varianter – välj tvättmaskin efter utrymme 

När du ska välja tvättmaskin måste du först veta hur mycket plats du har i ditt hem. 

Tvättmaskiner finns i tre olika varianter: 

 Frontmatad: Du fyller på tvättmaskinen framifrån. Måtten på maskinen är 

oftast 60 cm breda och 60 cm djupa. Det gör att du lätt kan montera en 

torktumlare ovanpå. Höjden på tvättmaskinen är oftast 85-90 cm. Höjden går 

att anpassa. 

 Toppmatad: Du fyller på tvättmaskinen uppifrån. Toppmatade maskiner är 

45 cm breda och passar därför bättre i mindre utrymmen. 

 Minitvätt: Minitvättmaskiner påminner om frontmatade i utseende, men är 

mindre. De rymmer mellan 3-6 kg tvätt 

 

Energiförbrukning – får dig att spara pengar 

Väljer du en tvättmaskin med energimärkningen A betyder det att den är energisnål. 

Nya maskiner kan dra ännu mindre ström. De har märkningen A+, A++ eller A+++ 

där varje plustecken motsvarar cirka 10 procent mindre energiförbrukning än 

märkningen A. På många tvättmaskiner har du möjligheten att välja ett eko-program 

som minskar din el- och vattenförbrukningen ytterligare. 

 

Kapacitet – avgör hur stor tvättmaskin du behöver 

Det är viktigt att du väljer en tvättmaskin med rätt kapacitet för dina behov. Man 

anger kapaciteten i vikt för torr tvätt. En tvättmaskin med kapaciteten 7 kg är lämplig 

för en familj på 4 personer. För singel- eller parhushållet kan det räcka med en 

tvättmaskin som har 5-6 kg kapacitet. Tvättar ni jackor och lakan kan en tvättmaskin 

med större kapacitet vara bra. Då behöver du inte tvätt lika ofta. 

 

Tvätta på endast 30 minuter! 

På många av våra tvättmaskiner har du möjligheten att anpassa tvättiden och tvätta på 

endast 30 minuter. Har du kläder som inte är speciellt smutsiga, men ändå behövs 
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tvättas, är ett snabbtvättsprogram ett bra val. Det finns även tvättmaskiner där du kan 

fräscha upp dina kläder med hjälp av ånga – ett snabbt och energisnålt alternativ. 

 

Program och funktioner – välj rätt program efter dina kläder 

Förutom snabbtvättsfunktionen har du tillgången till många andra program. De 

vanligaste programmen är: 

 Bomull 

 Syntet 

 Fintvätt 

 Handtvätt 

 Jeanstvätt 

 Ylle 

 

På de flesta tvättmaskiner kan du även välja tillägg till ditt tvättprogram. Du kan välja 

att fördröja starten om tvätten ska vara klar när du kommer hem från jobbet. Har du 

grovt smutsiga kläder kan det vara passande att välja ett förtvättsprogram. Har du 

eller dina barn känslig hud finns alternativet extra sköljning. Den extra sköljningen 

ser till att allt tvättmedel försvinner från kläderna. 

 

Hållbara tvättmaskiner med kolborstfria motorer 

Tvättmaskiner med kolborstfria motorer håller längre än borstmotorer. Därför är en 

tvättmaskin med en sådan motor ett bra val för dig som tvättar ofta och flera tvättar 

efter varandra. Kolborstfria motorer innehåller färre delar som slits och har en lägre 

ljudnivå. 

 

Få torrare kläder med rätt centrifugering 

Centrifugeringen på din tvättmaskin bestämmer hur torra kläderna är efter avslutad 

tvätt. Detta kallas restfuktighet. Två faktorer avgör restfuktigheten – 

centrifugeringshastigheten och trummans diameter. Därför kan tvättmaskiner med 6 

kg kapacitet och hastigheten 1600 varv/minut ge samma restfuktighet som 

tvättmaskiner med 8 kilos kapacitet och hastigheten 1400 varv/minut. 

 

Installation – vad du bör tänka på 

Alla våra tvättmaskiner levereras med en sladd som ska kopplas på ett eluttag för 230 

V. Har du en fast elanslutning bör du ta kontakt med en behörig elektriker som kan 

utföra installationen. För att koppla till kallvatten måste du ha en ballofix (kran med 

avstängning) vid vattenanslutningen. Du bör ha tillgång till både el och vatten cirka 

1,2 meter ifrån var tvättmaskinen ska stå för att sladd och slangar ska räcka. Ta 
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kontakt med vår Kundtjänst eller närmaste varuhus om du har frågor om installation 

av el och vatten. 

- 

Har du frågor om tvättmaskiner och installation, besök då ditt närmaste Elgiganten 

varuhus eller hör av dig till kundtjänst på telefonnumret 0771-115 115. Annars kan 

du titta på vårt sortiment av tvättmaskiner. 
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Bilaga 4 – Produktguide 

 

Electrolux EWF1486HDW – Tvättmaskinen för hela familjen 

 

Electrolux EWF1486HDW är tvättmaskinen som täcker alla dina behov. Du kan 

anpassa tvättiden, fräscha upp kläderna med ånga och tvätta skonsamt – 

samtidigt som du minskar din elräkning.  

 

Det här är tvättmaskinen som täcker alla dina behov. Tack vare funktionen Fuzzy 

Logic anpassar tvättmaskinen vattenförbrukningen till mängden tvätt. Du kan välja 

tvättid själv med funktionen Time Manager. Förutom vanliga program för bomull, 

syntet, ylle och jeans har den här maskinen egenskaper som passar hela familjen. 

Fräscha upp skjortor, tvätta stora lakan eller barnens leriga kläder – samtidigt som 

den är skonsam mot alla material. 

 

Electrolux EWF1486HDW är en våra utvalda modeller med hela 5 års garanti. 

 

Energisnålast i klassen 

Vill du spara pengar är denna tvättmaskin ett bra val. Maskinen är en av de 

energisnålaste i klassen och förbrukar 10 procent mindre energi än A+++ märkta 

vitvaror.  

 

Steamsystem – Tvätta snabbt med ånga 

Med ångprogrammet SteamSystem kan du fräscha upp kläder på endast 30 minuter. 

Ångan tar bort dålig lukt och slätar ut rynkor. Du behöver bara hänga upp kläderna på 

galge, så får de torka och är sedan klara att användas. 

 

Anpassa tvättiden med TimeManager 

Electrolux funktion TimeManager låter dig bestämma hur lång tid ett program ska ta. 

Anpassa därför tvättiden till när du vill att det ska vara klart. Det är upp till dig!  

 

Inverter Technology – För längre hållbarhet 

Den här tvättmaskinen har en invertermotor vilket gör att den är kolborstfri, har 

längre hållbarhet och har en låg ljudnivå. 

 

Välj själv hur mycket du ska tvätta 

Trots att tvättmaskinen har en kapacitet på hela 8 kg kan du tvätta effektivt även med 

mindre tvätt. Med egenskapen Fuzzy Logic anpassar tvättmaskinen 

vattenförbrukningen efter hur mycket tvätt du har lastat i den. 
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Soft Drum – Får kläderna att hålla längre 

I sina nya tvättmaskiner har Electrolux introducerat trumman Soft Drum. Den nya 

trumman är snällare mot dina kläder och minskar slitage så att dina kläder håller 

längre. Fransar från kläder och mattor riskerar inte heller att fastna i trummans små 

hål. 

 

XXL Opening 

Trumöppningen är extra stor så att du kan lasta i och ur tvätt problemfritt. Därför 

behöver du inte oroa dig när du tvättar täcken och andra stora textilier. 

Användarvänlig med touchkontroll 

Electrolux har länge varit kända för sina användarvänliga produkter. Den här 

tvättmaskinen är inget undantag där du lätt kan välja program med tvättmaskinens 

touch-kontroller. Du kan lätt se och navigera bland tvättmaskinens program.  

-- 

Vill du lära dig mer om tvättmaskiner eller är du osäker på vilka behov du har, läs då 

artikeln om Välj tvättmaskin efter dina behov. 
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Bilaga 5 – Artikel om funktion eller egenskap 

 

Eco Bubble – Tvätta lika effektivt med kallt vatten och spara el 

 

Minska din energiförbrukning med hela 70 procent med Samsungs funktion Eco 

Bubble. Samtidigt som du får dina kläder att hålla längre tack vare den extra 

skonsamma trumman Diamond Drum. 

 

Med Samsungs Eco Bubble teknologi kan du tvätta rent dina kläder med kallt vatten. 

Och det med samma reslutat som ett tvättprogram på 40 grader.  

 

Eco Bubble – Hur fungerar det? 

Du doserar tvättmaskinen, precis som vanligt, med tvättmedel och sköljmedel i 

tvättmedelsfacket. När du sedan startar maskinen passar denna blandning en pump 

som tillsätter luft så att skum bildas. Skummet består av små bubblor av tvättmedel 

som lätt kommer åt smutsen i dina kläder. 

 

Eftersom vattnet inte behövs värmas upp, kan du spara upp till 70 procent på din 

elförbrukning när du tvättar. 

 

Diamond Drum – Få dina kläder att hålla längre 

Med Samsungs skonsamma tvättrumma Diamon Drum håller dina kläder längre. I 

trumman finns det små, diamantformade skålar med hål i som minskar risken för att 

dina kläder ska fastna. 

 

Här nedanför kan du hitta Samsung tvättmaskiner med Eco Bubble: 

 

Samsung Tvättmaskin EcoBubble WF70F5E5P4W 

 Kapacitet: 7 kg 

 Centrifugering: 1400 varv/minut 

 10 års motorgaranti 

 

Samsung F500 Tvättmaskin WF80F5E5P4W 

 Kapacitet: 8 kg 

 Centrifugering: 1400 varv/minut 

 10 års motorgaranti 

 

Samsung Eco Bubble Tvättmaskin WF2124ZAC/XEE 

 Kapacitet: 12 kg 
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 Centrifugering: 1400 varv/minut 

 10 års motorgaranti 
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Bilaga 6 - Layoutförslag för artikel om köpråd 
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Bilaga 7 – Layoutförslag för produktguide
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Bilaga 8 – Layoutförslag för artikel om funktion eller egenskap 
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Bilaga 9 – Artikel om köpråd efter utprovning 

 

Välj tvättmaskin efter dina behov 

 

Vi på Elgiganten tycker det är viktigt att du väljer en tvättmaskin som passar 

just dina behov. Förutom att tvättmaskinen ska tvätta rent finns det andra saker 

du bör tänka på. Exempelvis storlek, energiförbrukning och vilka program du 

behöver. 

 

Varianter – välj tvättmaskin efter utrymme 

När du ska välja tvättmaskin måste du först veta hur mycket plats du har i ditt hem. 

Tvättmaskiner finns i tre olika varianter: 

 Frontmatad: Du fyller på tvättmaskinen framifrån. Frontmatade 

tvättmaskiner är oftast 60 cm breda och 60 cm djupa. Det gör att du lätt kan 

montera en torktumlare ovanpå. Höjden på tvättmaskinen är oftast 85-90 cm. 

Höjden går att anpassa. 

 Toppmatad: Du fyller på tvättmaskinen uppifrån. Toppmatade maskiner är 

45 cm breda och passar därför bättre i mindre utrymmen. 

 Minitvätt: Minitvättmaskiner påminner om frontmatade i utseende, men är 

mindre.  

 

Minska din energiförbrukning 

Väljer du en tvättmaskin med energimärkningen A betyder det att den är energisnål. 

Det finns även tvättmaskiner med märkningen A+, A++ eller A+++ där varje 

plustecken motsvarar cirka 10 procent mindre energiförbrukning än märkningen A. 

På många tvättmaskiner har du möjligheten att välja ett eko-program som minskar din 

el- och vattenförbrukning ytterligare. 

 

Kapacitet – avgör hur stor tvättmaskin du behöver 

Det är viktigt att du väljer en tvättmaskin med rätt kapacitet för dina behov. Man 

anger kapaciteten i vikt för torr tvätt. En tvättmaskin med kapaciteten 7 kg är lämplig 

för en familj på 4 personer. För singel- eller parhushållet kan det räcka med en 

tvättmaskin som har 5-6 kg kapacitet. Tvättar ni jackor och lakan kan en tvättmaskin 

med större kapacitet vara ett bra val. Då behöver du inte tvätta lika ofta. 

 

Tvätta på endast 30 minuter 

På många av våra tvättmaskiner har du möjligheten att anpassa tvättiden och tvätta på 

endast 30 minuter. Har du kläder som inte är speciellt smutsiga, men ändå behöver 
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tvättas, är ett snabbtvättsprogram ett bra val. Det finns även tvättmaskiner där du kan 

fräscha upp dina kläder med hjälp av ånga – ett snabbt och energisnålt alternativ. 

 

Program och funktioner – välj rätt program efter dina kläder 

Förutom snabbtvättsfunktionen har du tillgång till många andra program. De 

vanligaste programmen är: 

 Bomull 

 Syntet 

 Fintvätt 

 Handtvätt 

 Jeanstvätt 

 Ylle 

 

På de flesta tvättmaskiner kan du även utöka ditt tvättprogram med olika funktioner. 

Dessa är: 

 Fördröjd start: Fördröj starten om du vill att tvätten ska vara klar när du 

kommer hem från jobbet. 

 Förtvätt: Ett förtvättsprogram underlättar tvätt av grovt smutsiga kläder. 

 Extra sköljning: Med extra sköljning ser tvättmaskinen till att tvättmedel 

försvinner från kläderna efter avslutad tvätt. Ett bra val om du eller någon i 

din familj har känslig hud. 

 

Hållbara tvättmaskiner med kolborstfria motorer 

Tvättmaskiner med kolborstfria motorer håller längre än borstmotorer. Därför är en 

tvättmaskin med en sådan motor ett bra val för dig som tvättar ofta och om du tvättar 

flera tvättar efter varandra. Kolborstfria motorer innehåller färre delar som slits och 

har en lägre ljudnivå. 

 

Få torrare kläder med rätt centrifugering 

Centrifugeringen på din tvättmaskin bestämmer hur torra kläderna blir efter avslutad 

tvätt. Detta kallas restfuktighet. Två faktorer avgör restfuktigheten – 

centrifugeringshastigheten och trummans diameter. Därför kan tvättmaskiner med 6 

kg kapacitet och hastigheten 1600 varv/minut ge samma restfuktighet som 

tvättmaskiner med 8 kg kapacitet och hastigheten 1400 varv/minut. 

 

Installation – det här bör du tänka på 

Alla våra tvättmaskiner levereras med en sladd som ska kopplas på ett eluttag för 230 

V. Har du en fast elanslutning bör du ta kontakt med en behörig elektriker som kan 

utföra installationen. För att koppla till kallvatten måste du ha en ballofix (kran med 
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avstängning) vid vattenanslutningen. Du bör ha tillgång till både el och vatten cirka 

1,2 meter från tvättmaskinen så att sladd och slangar ska räcka. 

- 

Har du ytterligare frågor om tvättmaskiner och installation, besök då ditt närmaste 

Elgigantenvaruhus eller hör av dig till kundtjänst på telefonnumret 0771-115 115. 

Annars kan du titta på vårt sortiment av tvättmaskiner. 
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Bilaga 10 – Produktguide efter utprovning 

 

Electrolux EWF1486HDW – tvättmaskinen för hela familjen 

 

Det här är tvättmaskinen som täcker alla dina behov. Du kan anpassa tvättiden, 

fräscha upp kläderna med ånga och tvätta skonsamt – samtidigt som du 

minskar din elräkning.  

 

Tack vare funktionen Fuzzy Logic anpassar tvättmaskinen vattenförbrukningen till 

mängden tvätt. Du kan välja tvättid själv med funktionen TimeManager. Förutom 

vanliga program för bomull, syntet, ylle och jeans har den här maskinen egenskaper 

som passar hela familjen. Fräscha upp skjortor, tvätta stora lakan eller barnens leriga 

kläder. 

 

Electrolux EWF1486HDW är en våra utvalda modeller med hela 5 års garanti. 

 

Nedan följer egenskaper och funktioner för denna tvättmaskin. 

 

Energisnålast i klassen 

Vill du spara pengar är denna tvättmaskin ett bra val. Maskinen är en av de 

energisnålaste i klassen och förbrukar 10 procent mindre energi än maskiner med 

märkningen A+++.  

 

SteamSystem – tvätta snabbt med ånga 

Med ångprogrammet SteamSystem kan du fräscha upp kläder på endast 30 minuter. 

Ångan tar bort dålig lukt och slätar ut rynkor. Du behöver bara hänga upp kläderna på 

galge, så får de torka och är sedan klara att användas. 

 

Anpassa tvättiden med TimeManager 

Funktionen TimeManager låter dig bestämma hur lång tid ett program ska ta. 

Anpassa därför tvättiden till när du vill att det ska vara klart.  

 

Inverter Technology – för längre hållbarhet 

Den här tvättmaskinen har en motor med Inverter Technology. Det gör att den är 

kolborstfri, har längre hållbarhet och en låg ljudnivå. 

 

Välj själv hur mycket du ska tvätta 
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Trots att tvättmaskinen har en kapacitet på hela 8 kg kan du tvätta effektivt även med 

mindre tvätt. Med egenskapen Fuzzy Logic anpassar tvättmaskinen 

vattenförbrukningen efter hur mycket tvätt du har lastat i den. 

 

Soft Drum – får kläderna att hålla längre 

I sina nya tvättmaskiner har Electrolux introducerat trumman Soft Drum. Den nya 

trumman är snällare mot dina kläder och minskar slitage så att de håller längre. 

Fransar från kläder och mattor riskerar inte heller att fastna i trummans små hål. 

 

Extra stor öppning med XXL Opening 

Trumöppningen XXL Opening är extra stor så att du kan lasta i och ur tvätt 

problemfritt. Därför behöver du inte oroa dig när du tvättar täcken och andra stora 

textilier. 

 

Användarvänlig med touch-kontroll 

Electrolux har länge varit kända för sina användarvänliga produkter. Den här 

tvättmaskinen är inget undantag. Du kan lätt navigera och välja program med 

tvättmaskinens touch-kontroller. 

 

-- 

 

Vill du veta mer om tvättmaskiner eller är du osäker på vilka behov du har, läs då 

artikeln Välj tvättmaskin efter dina behov. 
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Bilaga 11 – Artikel om funktion eller egenskap efter utprovning 

 

Eco Bubble – tvätta lika effektivt med kallt vatten och spara energi 

 

Minska din energiförbrukning med hela 70 procent tack vare funktionen Eco 

Bubble. Samtidigt kommer dina kläder hålla längre tack vare den extra 

skonsamma trumman Diamond Drum. 

 

Med Samsungs teknologi Eco Bubble kan du tvätta rent dina kläder med kallt vatten. 

Och det med samma reslutat som ett tvättprogram på 40 grader.  

 

Eco Bubble – hur fungerar det? 

Du doserar tvättmaskinen, precis som vanligt, med tvättmedel och sköljmedel i 

tvättmedelsfacket. När du sedan startar maskinen, passerar denna blandning en pump 

som tillsätter luft så att skum bildas. Skummet består av små bubblor av tvättmedel 

som lättare kommer åt smutsen i dina kläder. 

 

Eftersom vattnet inte behöver värmas upp, kan du spara upp till 70 procent på din 

energiförbrukning när du tvättar. 

 

Diamond Drum – få dina kläder att hålla längre 

Dina kläder kommer hålla längre tack vare Samsungs skonsamma tvättrumma 

Diamond Drum. I trumman finns det små, diamantformade skålar med hål i som 

minskar risken för att dina kläder ska fastna. 

-- 

Nedan följer tvättmaskiner med funktionen Eco Bubble: 

 

Samsung Tvättmaskin EcoBubble WF70F5E5P4W 

 Kapacitet: 7 kg 

 Centrifugering: 1400 varv/minut 

 10 års motorgaranti 

Samsung F500 Tvättmaskin WF80F5E5P4W 

 Kapacitet: 8 kg 

 Centrifugering: 1400 varv/minut 

 10 års motorgaranti 

Samsung Eco Bubble Tvättmaskin WF2124ZAC/XEE 

 Kapacitet: 12 kg 

 Centrifugering: 1400 varv/minut 

 10 års motorgaranti 
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Bilaga 12 – Layoutförslag för artikel om köpråd efter utprovning 
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Bilaga 13 – Layoutförslag för produktguide efter utprovning 
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Bilaga 14 – Layoutförslag för artikel om funktion eller egenskap efter 
utprovning 
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