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Syftet med studien var att granska en befintlig kallelse till hjulskifte för att se var 

kommunikationen eventuellt brister. Frågeställningarna var följande: Vilket läsbarhetsindex 

har kallelsen? Hur är språket i kallelsen utformat, dvs. är språket lätt- eller svårbegripligt? 

Innehåller kallelsen den information som kunderna behöver? Hur ser kallelsens layout ut? Är 

den mottagaranpassad?  Därefter granskades textens språk, innehåll samt layout. Metoderna 

som användes var Hellspongs läsbarhetsanalys, ett frågeformulär samt Björkvalls teori om 

visuell framskjutenhet samt typografi. Materialet som användes var kallelsen samt ett 

frågeformulär. Resultatet visade att kallelsen uppfyller sin funktion med att informera 

företagets kunder om att det är dags för hjulskifte. Samtidigt som många saknade datum, tid 

och plats utskrivet på kallelsen, så var detta en lösning Bilia gjort för att öka kundnöjdheten 

genom att kunderna får bestämma själva. Slutsatsen blev att kallelsen håller måttet som 

lättläst, hade ett lättbegripligt språk samt ger kunderna den information de behöver.  

__________________________________________________________________________ 

Nyckelord: kommunikation, kallelse, läsbarhetsindex, layout, kundnöjdhet, läsbarhet, Bilia 



 3

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning………………………………………………………………………………...…..5 

   1.1 Syfte……………………………………………………………………………………...6   

   1.2 Problemformulering……………………………………………………………………...6 

   1.3 Disposition…………………………………………………………………………….…6 

2 Bakgrund……………………….......................................………………………………….7 

   2.1 Bilia………………………………………………………………………………………7 

      2.1.1 Kundnöjdhet……………………………………………………………………….…7 

   2.2 Kommunikationsteorier och –modeller………………………………………………….8 

   2.3 Störningar i kommunikationen……………………...………………………………...…9 

   2.4 Läsbarhet och layout……………………………………………………………………10 

      2.4.1 Läsbarhet……………………………………………………………………………10 

      2.4.2 Layout………………………………………………………………………………10 

3 Material och metod………………………………………………………………………..12 

   3.1 Material…………………………………………………………………………………12 

      3.1.1 Kallelse………………………………………………...…………………………...12 

      3.1.2 Frågeformulär………………………………………………………………………12 

   3.2 Analysmetod……………………………………………………………………………13 

   3.3 Pilotstudie – Enkät……………………………………………………………………...14 

   3.4 Reliabilitet och validitet………………………………………………………………...15 

4 Resultat…………………………………………………………………….........................16 

   4.1 Språkanalys…………………………………………………………………………......16 

      4.1.1 Lässituationen………………………………………………………………………16 

      4.1.2 Textens språk……………………………………………………………………….16 

   4.2 Innehållsanalys………………………………………………………………………….17 

      4.2.1 Innehåll……………………………………………………………………………..18 

      4.2.2 Frågeformuläret……………………………………………………………………..18 

   4.3 Layoutanalys……………………………………………………………………………19 

      4.3.1 Visuell framskjutenhet……………………………………………………………...20 

      4.3.2 Typografi……………………………………………………………………………21 

5 Diskussion……………………………………………………………………………….…22 

   5.1 Resultatdiskussion………………………………………………………………………22 

      5.1.1 Språkanalys…………………………………………………………………………22 



 4

      5.1.2 Innehållsanalys……………………………………………………………………...23 

      5.1.3 Layoutanalys………………………………………………………………………..23 

      5.1.4 Sammanfattning av resultat…………………………………………………………24 

   5.2 Metoddiskussion………………………………………………………………………..24 

      5.2.1 Hellspongs analysmetod……………………………………………………………24 

      5.2.2 Frågeformuläret……………………………………………………………………..25 

      5.2.3 Björkvalls teori om visuell framskjutenhet och typografi………………………….25 

6 Avslutning………………………………………...………………………………………..26 

Litteraturförteckning……………………………………………………………………….27 

Bilaga1 Kallelse...…………………………………………………………………………….29 

Bilaga 2 Enkät..……………………………………………………………………………….30 

Bilaga 3 Informationsbrev...………………………………………………………………….32 

Bilaga 4 Frågeformulär……………………………………………………………………….33 

Bilaga 5 Cirkeldiagram Man………………………………………………………………….34 

Bilaga 6 Cirkeldiagram Kvinna...…………………………………………………………….39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

1 Inledning 

Ett företag är en organisation som samordnar resurser, exempelvis teknik, arbetskraft och 

information, för att utveckla och producera tjänster eller varor. Inom varje företag är 

kommunikationen mellan företag och kund viktig. Det gäller både den muntliga samt den 

skriftliga kommunikationen. Därför är det ytterst viktigt att hålla kommunikationen god och 

enkel, både mellan kollegor och övriga anställda (intern kommunikation) men främst mellan 

företag och kunder eftersom det kan röra sig om hundratals kunder i veckan (extern 

kommunikation). 

   En form av kommunikation mellan företag och kunder är utskick av kallelser, vilka ofta 

innehåller information om tid, plats och vad som sker. Av egen erfarenhet vet jag att det är 

betydelsefullt att information i kallelser når ut på rätt sätt. Jag har nämligen varit verksam på 

en bilfirma där det är vanligt förekommande med utskick av kallelser för hjulskifte. Alla 

kunder kommer inte rätt dag på utsatt tid på grund av otydligheter i kallelsen och detta kan 

givetvis medföra ombokningar. Ombokningar kan leda till stress bland personalen, 

omkostnader att ta in extrapersonal samt dubbelbokningar. I sin tur kan detta även leda till att 

kundnöjdheten minskas.  

   Språket är ett viktigt kommunikationsmedel och med brister i språket brister även 

kommunikationen. Genom att undersöka kallelsen får vi reda på om Bilia använder ett enkelt 

språk för att nå ut till sina kunder, både med språket och med utformingen av kallelsens 

layout.  

   Kallelser har tidigare studerats och dessa kan undersökas inom flera områden. Siwertzon 

(2012) skrev i sin studie Välkommen till operation om kommunikationen i patientkallelser. 

Studien presenterade en granskning av ett flertal befintliga kallelser till operation. Siwertzon 

beskriver vikten av att mottagaranpassa kallelser för att underlätta för patienterna att ta till sig 

textens innehåll. Vidare skriver Siwertzon att genom att arbeta med klarspråk förbättras 

kommunikationen mellan sändare och mottagare och menar att: ”får vi en text framför oss 

som är svårbegriplig minskar förtroendet för sändaren” (s.10). En texts innehåll påverkar hur 

texten upplevs. Läsbarheten påverkas inte bara av innehållet utan även av textens yttre 

egenskaper. Även bilder och rubriker underlättar för läsningen. Vidare menar Siwertzon att 

det är viktigt att använda sig av datum och plats på kallelser eftersom det är ”en förutsättning 

för att patienterna ska veta när och var denna ska infinna sig till operation” (s.35). Min avsikt 

med denna studie är, likt Siwertzons studie, att undersöka om kallelsen innehåller ett 

lättbegripligt språk och om kallelsens utseende är mottagaranpassat.   
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1.1 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att granska en autentisk kallelse till hjulskifte för att se var 

kommunikationen eventuellt brister. Mitt mål är att granska kallelsen och med hjälp av ett 

frågeformulär undersöka om kallelsen är lättläst och lättförståelig utifrån kundens behov. Om 

kallelsen är lättläst samt lättförståelig är det lättare för läsaren att ta till sig textens innehåll. 

 

1.2 Problemformulering 

För att uppnå syftet med studien använder jag mig av följande frågeställningar:  

 

* Vilket läsbarhetsindex har kallelsen? 

* Hur är språket i kallelsen utformat, dvs. är språket lätt- eller svårbegripligt?  

* Innehåller kallelsen den information som kunderna behöver? 

* Hur ser kallelsens layout ut? Är den mottagaranpassad? 

 

För att besvara detta undersöks kallelsernas innehåll, språk och layout. Innehåll betyder i den 

här kontexten om det som står skrivet är relevant och om det är nödvändig information. I den 

språkliga delen undersöks textens läsbarhetsindex. Med layout menas kallelsernas utseende 

där grafiska element som typsnitt, färg och bilder undersöks. Mer specifikt om 

analysmetoderna följer i metodavsnittet (kapitel 3). 

 

1.3 Disposition 

I kapitel 2, forskningsbakgrund, presenteras olika teorier som berör kommunikation, 

störningar i kommunikationen samt läsbarhet och layout. I kapitel 3 redogörs det material och 

den metod som använts för att genomföra studien. I det fjärde kapitlet presenteras resultatet 

av undersökningen av kallelsernas innehåll, språk samt layout. I kapitel 5 diskuteras resultatet 

av undersökningen samt de metoder som använts. Slutligen sammanfattas studien i kapitel 6. 
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2. Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras företaget samt modeller och teorier om kommunikation och 

störningar som kan uppstå i kommunikationen. Begreppen layout och läsbarhet introduceras. 

 

2.1 Bilia 

Kallelsen som kommer att analyseras i denna studie är hämtad från Bilia Västerås. Bilia är 

Nordens största bilkedja och de bedriver sin verksamhet i tre länder med sammanlagt 97 

anläggningar. Bilias affärside är att bedriva service (hjulskifte och bilservice), bilförsäljning 

och tilläggstjänster.  

   Det första steget mot Bilia togs redan 1967 då AB Volvo bildade dotterbolaget Volvator för 

att bland annat samordna återförsäljare. På 70- och 80-talet tog man sig in på de danska och 

tyska marknaderna och 1984 ändrades namnet till Catena i samband med börsintroduktionen. 

1997 fick företaget till slut namnet Bilia, men det dröjde ända till 2007 innan Bilia Personbilar 

AB i Västerås fick samma namn. Tidigare hade företaget namnet Hans Persson Bil AB.  

   Innan 2003 sålde Bilia personbilar, lastbilar och entreprenadmaskiner, men idag är Bilias 

verksamhet koncentrerad till personbilar i Sverige, Norge och Danmark, och de är 

auktoriserade återförsäljare av bland annat Volvo, Renault, Ford och Dacia. 

 

2.1.1 Kundnöjdhet  

Kundnöjdhet definieras i marknadsföring som resultatet av matchningen mellan (a) kundens 

förväntningar före köpet och (b) de utfallsbedömningar som kunden gör efter att ett köp är 

genomfört. Kundnöjdhet bygger därmed på att man antar att kunden i förväg bär med sig 

förväntningar in i mötet samt att mötet i sig ger kunden underlag för att jämföra utfallet av 

mötet med förväntningarna.  
   Kommunikationen på ett företag är viktig och om kommunikationen fungerar bra är även 

kunderna nöjda. För att ta reda på hur kundnöjdheten ser ut på Bilia i Västerås skickade jag ut 

enkäter till 200 slumpvis utvalda kunder (se även 3.1.2). Enkäten bestod av 10 frågor varav 7 

av dessa handlade om kommunikationen mellan kund och företag. 150 kunder besvarade 

enkäten.   

   73 % av kunderna hade en personlig servicetekniker och 75 % av dem var nöjda med 

kommunikationen mellan sig själva och teknikern. Mellan 63% och 76 % av kunderna 

svarade att kommunikationen fungerade bra mellan sig själva och de olika avdelningarna på 
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Bilia (se bilaga 5 & 6).  

   Genom denna enkätundersökning kan man konstatera att kundnöjdheten är relativt hög på 

Bilia Västerås och det är ett mycket litet antal kunder som inte är tillfredsställda med hur 

kommunikationen fungerar.  

 

2.2 Kommunikationsteorier och -modeller 

Nilsson & Waldermarson (2007:14–17) redogör att det finns två riktningar eller skolor inom 

kommunikationsstudier. Den ena riktar sig mot fokus på process, processinriktning, och den 

andra riktar sig mot betydelsen, semiotiken. Den förstnämnda skolan menar att 

kommunikation är en överföring av meddelanden, där man beskriver vad som sker i en 

överföring och vilket eller vilka resultat det leder till.  

   Den semiotiska skolan har betydelsen i fokus och betraktar därmed kommunikation som en 

situation där människor skapar och överför betydelser mellan sig. Kopplingen mellan tecken 

och betydelse och tecknens språkliga och sociala funktion är en viktig del i denna inriktning. 

Semiotik, läran om tecken och betydelser, är inriktad på de koder och symboler som används i 

kommunikationen samt på strukturer och mönster i samspelet. 

   Enligt Nilsson & Waldermarson (2007:21–27) finns det en rad olika 

kommunikationsmodeller som behandlar kommunikationsprocessen, men ingen som kan 

beskriva allt som är viktigt i kommunikationen. Renberg (2013:39–42) redogör dock för en 

förenklad kommunikationsprocess där sändaren (skribent eller talare) vill förmedla ett 

budskap till mottagaren, dvs. läsaren eller lyssnaren (se figur 1). Om innehållet lättare ska nå 

fram är det en fördel att meddelandet utformas efter mottagaren. När sändaren valt vilka 

tankar som ska finnas i innehållet görs dessa om till koder som i sin tur resulterar i en konkret 

text. Texten förs därefter vidare via ett medium (tal eller skrift) eller en kanal (samtal, 

föredrag, brev etc.) till mottagaren som måste uppfatta koden för att vidare förstå textens 

innehåll.  
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Figur 1 Modell av kommunikationsprocessen (Renberg 2013: 41) 

 

2.3 Störningar i kommunikationen 

Störningar i kommunikationen kan bidra till irritation och konflikter mellan människor. Dessa 

beror ofta på missförstånd eller feltolkningar och kan både förvärras och förbättras med hjälp 

av kommunikation (Nilsson & Waldermarson 2007:133). Det finns tre olika sorters brus som 

stör kommunikationen: fysiskt, semantiskt och psykologiskt brus. Fysiska störningar kan bero 

på en dålig telefonlinje, hög musik i din omgivning eller att mottagaren har en 

hörselnedsättning. Semantiskt brus betyder att sändare och mottagare inte tolkar ord på 

samma sätt, exempelvis på grund av skilda språkvanor.  Den sista störningen kallas 

psykologiskt brus och innebär bland annat att konsekvenserna av fördomarna förvränger 

budskapet i kommunikationen. Vi förväntar oss ofta att andra uppfattar och tolkar likadant 

som vi själva. Enligt Nilsson & Waldermarson (2007:147) är därför klargörande ett bra 

redskap att använda sig av när vi vill specificera och konkretisera ett budskap. Ett klargörande 

är att fråga, be om återkoppling för att se om man förstått den andre rätt samt redogöra vår 

egen uppfattning.  

   I denna studie är både fysiskt och semantiskt brus relevant.  Det fysiska bruset kan uppstå 

när en kund exempelvis ringer till företaget och vill avboka eller omboka en tid. Då kan hög 

musik eller en dålig telefonlinje vara ett störande moment. Det semantiska bruset kan handla 

om den skriftliga delen, där kunden i fråga inte förstår vad som står på kallelsen på grund av 

skilda språkvanor.  
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2.4 Läsbarhet och layout 

I följande avsnitt redogörs begreppen läsbarhet och layout.  

 

2.4.1 Läsbarhet 

Enligt Hellspong (2001:85) är det läsbarhet som bestämmer hur bra det går att använda en 

brukstext. Läsbarhet beror dels på läsmålet men även på hur bra ämneskunskap och läsvana 

läsaren har. Om en text är svårläst eller lättläst påverkas även av språkliga faktorer såsom 

meningsbyggnad och ordval. Därefter handlar det även om yttre faktorer som kan påverka en 

texts läsberhet såsom typsnitt, rubriksättning, styckeindelning och ordantal eller om texten har 

en överskådlig grafisk form.   

   För att mäta en texts läsbarhet kan man använda olika sätt. Ett sätt är läsbarhetsindex, lix, ett 

mått för ord och meningslängd (Hellspong 2001:88). Denna metod togs fram av Carl-Hugo 

Björnsson och används av bland annat journalister för att få en text så lättläst som möjligt. 

Formeln Lix=Lm+Lo där Lm är det genomsnittliga antalet ord per mening och Lo är andelen 

långa ord uttryckt i procent (ord med 7 eller fler bokstäver). Summan av Lm och Lo resulterar 

i lix. Ett lix på ca 15 anses som mycket lättläst och ett lix på ca 60 anses som mycket svårläst 

(Hellspong 2001:88).  

 

2.4.2 Layout 

En text ska ha en början och ett slut och bör vara meningsfulla och sammanhängande 

helheter. När en text kallas meningsfull menar man att det ska finnas en meningsfull relation 

mellan textens delar och detta brukar kallas textbindning. Rubriker visar var texten börjar och 

en textdel slutar där det inte längre finns någon skrift eller några bilder. När en text innehåller 

både bild och text så kallas den multimodal eftersom flera kommunikationsformer används 

Björkvall (2009:8–12). Björkvall (2009:11) beskriver tre metafunktioner som vi människor 

behöver för att kunna uttrycka oss: ideationella, interpersonella och textuella. Till den 

ideationella metafunktionen hör att man ska beskriva eller avbilda vem som gör vad mot 

någon annan eller beskriva vad som finns i din omgivning. Till den interpersonella 

metafunktionen hör frågor och attityder. Attityder utrycks både genom språk och genom 

bilder. Den sistnämnda metafunktionen, den textuella, fungerar på så sätt att den ideationella 

och interpersonella binds ihop. Av detta uppfattas en meningsfull helhet som används i 

kommunikationen. 
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   Som Björkvall (2009:21–25) nämner så läser man i västvärlden från vänster till höger och 

då organiseras även texter och bilder ungefär på samma sätt. Man ger på detta sätt texten eller 

bilden ett informationsvärde. Är texten placerad högre upp får det högre informationsvärde än 

det som placeras längre ned. Det finns olika visuella avgränsare och dessa används för att 

urskilja textelement från varandra. Linjer, färger och inramningar är exempel på sådana. 

Tydlig avgränsning är till exempel tjocka linjer eller kontrasterande färger och svag 

avgränsning påvisar sambandsskapande och gemenskap. För att skapa hierarki mellan 

elementen använder man visuell framskjutenhet. Ett textelement som är mer framskjutet är 

generellt viktigast. Det finns sex resurser för visuell framskjutenhet: storlek, 

typsnittsvariation, färg, fokus, förgrund/överlappning och kulturella symboler (2009:101). 

Den främsta resursen är storleken och ett bra exempel på detta är rubriker. För att göra något 

mer framskjutet i en text använder man sig av typsnittsvariation. Här blir det avvikande det 

framskjutna, till exempel fetstil eller kursivering.  Typografi är en viktig del av den tryckta 

texten. Många företag och organisationer är beroende av typografin då den ska spegla deras 

självbild (Björklund 2009:126–129). Designen på typografin ska vara lättläst och funktionell. 

Färg och fokus är också två viktiga delar för visuell framskjutenhet. Färgen är en kraftfull 

resurs som inte behöver användas tillsammans med fetstil eller kursivering, utan det kan räcka 

med att ha till exempel en röd rubrik på en svart bakgrund. Även att ställa ett textelement i 

fokus, med klara konturer, gör att det bildas visuell framskjutenhet. Man kan även välja att 

placera textelement i förgrunden, närmare läsaren (Björklund 2009:102). Överlappning är 

något som går hand i hand med att placera textelement i förgrunden. Man kan överlappa en 

del av bilden men även hela bilden. Här handlar det också om var textelementet är placerat i 

bilden. Den sista resursen är den kulturella symbolen. Björklund menar att barn är ett exempel 

på en sådan och att de drar till sig uppmärksamhet. En annan kulturell symbol kan vara en 

avbildning av en känd person eller till exempel en avbildning av en dalahäst, då de flesta 

svenskars blickar dras till den.  
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3 Material och metod  
I det här kapitlet redovisas det material och den metod som används i undersökningen.  

 

3.1 Material 

Som material har jag använt mig av kallelsen till hjulskifte och ett frågeformulär. I de följande 

avsnitten beskriver jag materialet närmare.  

 

3.1.1 Kallelse 

En kallelse är en uppmaning till inställelse till ett visst möte eller ett uppdrag. Materialet som 

undersöks och granskas är en mall av en kallelse som skickades ut till Bilias kunder i 

samband med hjulskifte under hösten 2014 (se bilaga 1). Kallelsen är insamlad i pappersform 

för att lättare kunna granskas. Den är uppbyggd med namn och adress högst uppe i högra 

hörnet. På den övre delen av kallelsen sträcker sig en bild som förställer ett däcklager. 

Därunder kommer informationstext om att det är dags för hjulskifte samt den aktuella bilens 

registreringsnummer. I rutan under står det hur man ska gå tillväga för att säkerställa sin tid, 

då antingen via Bilias hemsida eller via telefon. I samma ruta längst till höger finner man 

även en QR-kod. Ytterligare en ruta under så finns information om mönsterdjup samt ett 

nummer man kan ringa dygnet runt om man har frågor. Längst ned till höger på kallelsen 

finns Bilias logga och på vänster sida finns webbadressen till Bilia. 

 

3.1.2 Frågeformulär  

För att få en direkt inblick i hur kunderna själva uppfattade kallelsen så använde jag mig av 

ett frågeformulär som är direkt kopplat till kallelsen. Det består av sju frågor om hur kunden 

upplever kallelsens utseende och information, dvs. layout, språket, användandet av QR-koden 

osv. (se bilaga 4). Här fick tio personer besvara frågorna samtidigt som de fick se mallen på 

kallelsen framför sig. Jag valde att ha kallelsen tillgänglig eftersom det kan vara svårt för 

kunderna att minnas hur den ser ut när de fick den hemskickad. Jag valde tio personer, dels 

för att jag ville ha ett jämnt antal svarande för att lättare kunna granska svaren och dels för att 

jag påbörjade undersökningen med frågeformuläret så pass sent under hjulskiftesäsongen att 

det inte fanns tillräckligt med svarande.  
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3.2 Analysmetod 

För att undersöka den befintliga kallelsen till hjulskifte granskas dess språk, innehåll samt 

layout.  

   I den språkliga analysen utgår jag ifrån Hellspongs (2001:85) läsbarhetsanalys. Han menar 

att läsbarhetsanalysens syfte är att bedöma hur tillgänglig en text är för vissa läsare, hur stora 

krav den ställer på förkunskaper samt hur lätt den är att avläsa för ögat (2001:86). Jag 

kommer att använda mig av frågorna som behandlar lässituationen, bland annat vilken 

målgrupp texten riktar sig till och textens språk, dvs. vilken språkbehärskning som krävs. I 

denna analys ingår även en undersökning av läsbarhetsindex (lix), vilket innebär att varje 

texts genomsnittliga antal ord per mening adderas med den procentuella andelen ord med mer 

än 6 bokstäver. Läsbarhetsindex är ett mått på hur avancerad en text är. Lix kan variera 

mellan 15 (mycket lätt) och 60 (mycket svår). Ett lix på 40 är en medelsvår text (se även 

2.4.1).  

   Vid analysen av kallelsens innehåll utgår jag ifrån frågeformuläret. Tillsammans fick tio 

kunder besvara frågor om hur de upplevde den befintliga kallelsen.  Här kommer jag också att 

granska textens informationsvärde och då kommer jag att utgå från Björkvall (2009). 

   I layoutanalysen utgår jag ifrån Björkvalls (2009) diskussion kring visuell framskjutenhet 

och typografi. Vill man skapa hierarki mellan olika textelement så kan man tilldela dessa en 

viss grad av visuell framskjutenhet. Principen lyder, att ju mer framskjutet ett textelement är 

desto viktigare är det. Det finns olika resurser som beskriver visuell framskjutenhet – storlek, 

typsnittsvariaton, färg, fokus, förgrund/överlappning samt kulturella symboler. Den främsta 

resursen är skriftens storlek och här är rubriker ett tydligt exempel. Man kan även använda sig 

av fetstil eller kursivering för att framhäva det viktiga i en text och denna resurs kallas 

typsnittsvariation. Den tredje resursen är färg och med denna kan man skapa kontraster 

mellan olika färger och därmed skapas visuell framskjutenhet. Man kan även skapa 

framskjutenhet genom att ställa t.ex. en person i fokus, dvs. personerna eller sakerna runt 

omkring är suddiga. Den näst sista resursen är användning av förgrund. Denna förknippas ofta 

med överlappning och används genom att man till exempelvis placerar ett textelement över ett 

annat och det främre blir därmed framskjutet. Den sista resursen är kulturella symboler. 

Avbildningar av barn är ett exempel på en kulturell symbol såväl som kända personer eller 

negativt laddade symboler som hakkorset (Björkvall 2009:101–103). 

   Typografins roll som semiotisk resurs har blivit allt mer populär nu när människan själv kan 

laborera med exempelvis typsnitt. Typsnitt kallas utformningen av bokstäver och siffror. 
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Times New Roman är ett exempel på detta. För företag och organisationer är typografiska val 

viktiga då de speglar organisationens självbild och kommunicerar dess kärnvärden. 

Begreppen erfarenhetsbaserad metafor och konnotation kommer att användas som 

utgångspunkt i denna del av studien. Genom en erfarenhetsbaserad metafor kan man känna 

igen en betydelsepotential genom den fysiska erfarenheten av en annan domän, exempelvis av 

ett typsnitt som är fetare än ett annat. Textelement med feta typer uppfattas därför som mer 

”stabila”.  Med konnotation menar man att man relaterar olika typsnitt till olika riktningar. Ett 

snirkligt typsnitt pekar mot äldre och högtidliga texter medan ett rent och rakt typsnitt kan 

peka mot kraftfullhet och funktionalism (Björkvall 2009: 126, 128-129).   

   I denna studie utövas därmed både kvantitativ och kvalitativ forskning. Med kvantitativ 

forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar vid t.ex. datainsamlingar. 

Utifrån dessa mätningar får vi sen numeriska värden, dvs. siffervärden (Patel & Davidsson 

2011:13, 101).  I undersökningen presenteras resultat i form av siffror. Siffrorna är resultat av 

kallelsernas lixvärden. Den kvalitativa forskningen innebär att man kan använda sig av bland 

annat intervjuer och tolkande analyser. Enligt Holme & Solvang (1997:76) så handlar 

kvantitativa metoder om att vi omvandlar informationen till siffror och de kvalitativa 

metoderna handlar om forskarens tolkning eller uppfattning av informationen. I en kvalitativ 

studie är validiteten inte enbart relaterad till själva datainsamlingen utan där strävar man efter 

god validitet i hela forskningsprocessen (Patel & Davidsson 2011:13, 106). 

 

3.3 Pilotstudie – enkät 

Innan arbetet med studien satte igång skickade jag ut en enkät till 200 slumpvis utvalda 

informanter (se bilaga 2). Enkäten var tänkt som en grund att utgå ifrån i förstudien samt att 

se hur kundnöjdheten på Bilia Västerås såg ut. Jag valde att använda mig av enkäter eftersom 

det är en relativt enkel metod att samla in många människors åsikter. Svårigheten i en 

enkätundersökning är dock att formulera frågorna så att de väcker ett intresse hos de som ska 

besvara de.  

   Tillsammans med enkäten skickade jag ett s.k. missivbrev, ett följebrev där de svarande ska 

få en uppfattning om mig och undersökningen (Trost 2012:46) (se bilaga 3). Enkäten 

innehåller frågor om hur kunderna upplever kommunikationen mellan sig själva och de olika 

avdelningarna på Bilia Västerås. Trost menar att de som avses besvara enkäten ska sättas i 

centrum och att man ska ha dennes perspektiv under hela processen i arbetet med enkäten 

(2012:7). Av 200 skickade enkäter var det 150 som blev besvarade. Jag ville inte ha för 
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många informanter, samtidigt som 200 informanter kunde ge mig en bra överblick vad 

kunderna faktiskt tyckte om kommunikationen mellan företag och kund. Enkäten innehåller 

tio frågor varav åtta som direkt handlar om kommunikationen. Längst ned på enkäten finns 

det plats för kunden att skriva om övriga synpunkter. 

   Resultaten av enkäten redovisas i bilaga 5 och 6.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Vid undersökningar som denna är det viktigt att man behärskar begreppen validitet och 

reliabilitet. Begreppen går hand i hand med varandra vilket gör att man inte bara kan 

koncentrera sig på det ena och låta bli det andra. Med validitet menas att man undersöker det 

man avser att undersöka och reliabilitet betyder att man gör det på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidsson 2011:102). Som forskare ska man uppfylla vissa kriterier för att undersökningen 

ska räknas som giltig (valid). Ett av dessa är att om undersökningen skulle genomföras en 

gång till av någon annan skulle resultatet bli liknande. Men även om frågorna skulle vara 

detsamma är det inte säkert att svaren skulle bli det. På så sätt är varken studiens validitet eller 

reliabilitet inte hög.  

   I denna studie presenterar jag de analysmetoder som jag utgår ifrån vilket höjer 

reliabiliteten. I undersökningens kvantitativa del används enkla meningar och vanliga ord så 

att alla ska uppfatta frågorna på samma sätt och som därmed gör att jag får hög grad av 

reliabilitet. Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 

bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter. För varje 

undersökning är det en målsättning att ha så reliabel eller pålitlig information som möjligt. 

Man får hög reliabilitet om olika och oberoende mätningar ger samma eller likvärdigt resultat 

(Holme & Solvang 1997:163). 
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4 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultateten av analyserna gjorda på kallelsens språk, innehåll 

samt layout.   

 

4.1 Språkanalys 

I följande avsnitt presenteras resultatet av språkanalysen som består av två delar – 

lässituationen och textens språk. 

 

4.1.1 Lässituationen 

Texten riktar sig till Bilias kunder som är kallade till hjulskifte. Läsarna förväntas inga 

egentliga förkunskaper, varken språkligt eller ämnesmässigt. Man förstår direkt som läsare 

vad texten handlar om. Läsmålet är att få information om dag och tid för hjulskifte och därför 

kan olika läsare inte ha olika syften eftersom kallelsen är skickad till Bilias befintliga kunder. 

Resultatet av enkäten visar att det är 39 % män i åldern 65 år eller äldre, 37 % i åldern 50 -64 

år samt 19 % kvinnor i åldern 65 år eller äldre, 41 % i åldern 50 -64 år som utgör en stor del 

av Bilias kundkrets. Eftersom kallelsen är skickad i pappersform hamnar den därför i 

brevlådan. Läsaren möter i de flesta fall texten efter en arbetsdag, när de kommer hem efter 

jobbet. Även de äldre i Bilias kundkrets möter texten hemma. I och med resultatet så vänder 

sig många äldre till Bilia för hjälp med bland annat hjulskifte för att de själva inte längre orkar 

eller kan. Man kan därmed anta att båda målgrupperna har god tid på sig att läsa texten. På 

kallelsens nedersta del finns en ruta som innehåller ett dygnetruntnummer dit kunderna kan 

vända sig för mer information och hjälp. Språkligt sett så skiljer sig villkoren inte mycket för 

olika mottagare, däremot skiljer sig tillvägagångssättet, hur man ska göra för att faktiskt 

bekräfta sin tid. Tanken från Bilia är att kunderna själva ska gå in på internet och bekräfta 

tiden, men som tidigare nämnts så består Bilias kundkrets av många äldre som inte vet hur 

man ska göra eller använda en QR-kod, så här skiftar villkoren en aning för Bilias kunder.  

 

4.1.2  Textens språk 

Kallelsens text innehåller inga långa eller svåra ord som är besvärliga att uppfatta eller avläsa. 

Inte heller några ovanliga ord eller några facktermer. I rutan ”Så säger däcklagen” finns en 

förkortning, STRO, ett främmande ord men dess betydelse framgår under texten. Texten störs 

heller inte av olämpliga ordval, utan är skriven på enkel svenska så att den ska vara lätt att 
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uppfatta. 

   Textens meningar innehåller i snitt 13,78 ord per mening vilket innebär att meningarna 

varken är långa eller svåra (se avsnitt 2.4.1). Varje mening börjar på ny rad och är därför lätta 

att urskilja i kallelsen. Meningarna är inte uppbyggda på ett komplierat sätt, dvs. det 

förekommer inga andragradsbisatser.  

   Nedan följer tabell 1 som visar resultatet av textens läsbarhetsindex, lix. Textens lix är 35, 

vilket klassificeras som lättläst.  

 

Tabell 1. LIX - Läsbarhetsindex 

Information om kallelsens lix:                                    Totalt  

 
Meningar (M) 

 
                                           9 

Ord (O)                                        124 
Antal ord med fler än 6 tecken (L)                                          26 

Genomsnittlig meningslängd (LM=O/M)                                          13,78 
Antal långa ord                                          20,97 
  

Läsbarhetsindex                                          35 
  

 

Kallelsen innehåller endast 9 meningar vilket ger 124 ord. Det är enkelt att förstå hur textens 

delar hänger ihop. Eftersom texten är uppdelad i stycken och styckena är placerade i rutor så 

är det lätt att urskilja textens delar. Referensbindningen störs inte av vaga syftningar eller 

överhoppande sambandsled. Inte heller den tematiska bindningen störs. Texten innehåller 

några få bindeord, men inga missvisade bindeord som stör i texten. De olika delarna i texten 

är ordnade så att det är lätt att följa tråden och detta gör att texten får en läsvänlig 

komposition. Detta medför även att texten blir överskådlig. Texten fungerar bra som den ser 

ut nu, med lagom många rubriker för att hitta till det viktigaste. Fler rubriker eller 

kursiveringar skulle göra texten rörig.  

 

4.2 Innehållsanalys 

I följande avsnitt presenteras innehållsanalysen som består av kallelsens innehåll, dess 

informationsvärde samt en presentation av frågeformuläret.  

 

4.2.1 Innehåll 
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På en kallelse som skickas ut till kunden så står kundens namn och adress. Den innehåller 

även information om att det är dags att byta däck på grund av ny årstid samt vilken bil det 

gäller, dvs. registreringsnumret är utskrivet. Inledningsfrasen är följande: Hej Det är nu dags 

för hjulskifte på din bil med reg.nr abc123. I mitten av kallelsen finns en ljus ruta där följande 

text står: ”Vi har reserverat en tid till dig! För att säkerställa att du får en tid för hjulskifte är 

det viktigt att du går in och bekräftar den tid vi reserverat till dig på www.bilia.se/bokatid 

eller via telefon 0771-400 000.” I samma ruta, till höger, finns en QR-kod. Denna använder 

man genom att ladda ner en app på en smartphone och scanna in QR-koden med kameran. 

Genom att göra detta kopplas man till www.bilia.se/bokatid och kan därmed bekräfta sin tid 

via din mobiltelefon. Det som frågeformuläret avslöjar är att cirka hälften av de svarande inte 

alls vet vad en QR-kod är. Resterande har sett en förut, vet att man scannar den med mobilen 

men att de sällan använder den. En av de svarande föreslog även att man skulle ha en enklare 

förklaring till hur denna skulle användas (se avsnitt 4.2.2).   

   I innehållsanalysen granskas även kallelsens informationsvärde. Som tidigare beskrivet (se 

avsnitt 3.2) anses det att ju högre ett element är placerat i en text, desto högre värde får det. 

Det räcker med en snabb anblick på kallelsen för att konstatera att Bilia valt att placera 

informationen om att det är dags för hjulskifte i idealgivenperiferin, som därmed gör att den 

meningen får högst informationsvärde.  

 

4.2.2 Frågeformuläret 

Frågeformuläret är kopplat till hur kunderna upplevde kallelsens språk, innehåll och layout. 

Tabell 2 presenterar hur frågorna besvarades.  
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Tabell 2. Frågeformuläret – frågor gällande kallelsen 

Frågorna i formuläret                            Svar  

 
Fått kallelsen hemskickad 

 
                       Ja: 3 Nej: 7 

Läst samtliga delar                        Ja: 7 Nej: 3 

Layout                        Bra: 9 Dålig: 1 

Språket                         Enkelt: 10 Svårt: 0 

Boka tid själv                        Bra: 7 Svårt/saknar info: 3 

Kännedom om QR-kod 

Ändra/förbättra  

                       Ja: 6 Nej: 4 

               Ja: 3 Nej: 7 

  

 

Av tio personer som besvarade frågeformuläret så hade endast tre fått den skickad till sig. 

Resterade fick se denna kallelse under tiden de bevarade frågorna. Sju personer hade läst 

kallelsens samtliga delar och resterande hade inte gjort det. På frågan om vad kunderna tyckte 

om kallelsens layout svarade nio av tio att den var bra och en tyckte den var dålig. Det som 

kunderna ansåg som bra var att kallelsen var överskådlig, tydlig samt att det var lätt att se 

informationen. Även språket ansågs av samtliga vara bra och enkelt. Kundernas åsikter om att 

de själva kunde boka tiden på Bilias hemsida var delad. Sju personer var eniga om att det var 

bra och att de själva hade kontroll över bokningen. Men vissa tyckte att det var bökigt, att det 

fanns förval när man skulle byta däck men inget förval när man skulle byta däck och hade 

däckhotell hos Bilia. Andra saknade information om hur de skulle gå tillväga samt att den 

föreslagna tiden inte stod på kallelsen. Den näst sista frågan handlade om QR-kodens 

användande. Även här var det delade meningar. Fyra personer visste inte alls vad en QR-kod. 

Resterande visste vad en QR-kod är samt hur den används, men att de använde den sällan. I 

den avslutande frågan undrade jag om något behövdes förbättras. Sju personer var nöjda med 

hur kallelsen såg ut samt informationen den innehöll. Resterande önskade en enklare 

förklaring på hur QR-koden skulle användas, byta till en bättre bild, skriva med den 

föreslagna tiden på kallelsen samt skriva på vilken adress hjulskiftet ska ske.  

 

4.3 Layoutanalys 

I följande avsnitt presenteras layoutanalysen som består av visuell framskjutenhet samt 

typografi.  
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4.3.1 Visuell framskjutenhet 

Som jag beskrivit i avsnitt 3.2 finns det sex resurser att utgå från när det kommer till visuell 

framskjutenhet: storlek, typsnittsvariation, färg, fokus, förgrund/överlappning samt kulturella 

symboler.   

   Att vara stor är att vara viktig. När man granskar kallelsen ser man att bilden som ligger på 

den övre delen av kallelsen är stor och tar upp cirka 1/5 av den. På bilden visas ett däcklager 

och detta är ju sammankopplat med ett hjulskifte vilket gör det till en sorts representation. 

Något annat som också är stort är rubrikerna i de fyra rutorna i kallelsen; Hej, Vi har 

reserverat en plats till dig!, Så säger däcklagen samt Osäker? Just rubriker är ett tydligt 

exempel på hur man kan skapa visuell framskjutenhet. Den efterföljande brödtexten hamnar 

då lite längre ner i hierarkin. Det sista elementet som är viktigt är Bilias logga längst ned i 

höger hörn. Eftersom det är Bilia som skickat kallelsen är det viktigt att deras logga även syns 

mer än andra element.  

   Med typsnittsvariation menas att man använder fetstil eller typsnitt som kontrasterar med 

andra typsnitt i samma text. Även detta används för att framhäva t.ex. rubriker i kallelsen. 

Den andra meningen där det står att det är dags för hjulskifte samt den åttonde meningen som 

är webbadressen till Bilias hemsida är också fetmarkerade eftersom de anses viktigare än 

övrig text.  

   Den tredje resursen är färg och är en kraftfull resurs. Generellt sett innehåller kallelsen i sig 

inte mycket färg, men det elementet som står ut genom färg är den orange fyrkanten med ett 

rött frågetecken och ett grönt utropstecken i nedre höger hörn. Denna drar lätt till sig blicken, 

vilket är meningen då den som läser kallelsen ska kunna vända sig till den rutan och se vad 

personen ska göra om denna inte förstår hur man ska göra för att reservera och bekräfta sin 

tid.  

   På kallelsens övre del finns en bild som föreställer en gång i ett däcklager. Här ligger fokus 

mitt på bilden, på trucken, eftersom däcken som ligger närmast läsaren blir allt mer suddiga ju 

närmre de kommer.  

   Förgrund är som tidigare nämnt nästan alltid förknippat med överlappning. Oftast är det i 

annonser som denna resurs används och i denna kallelse har de utelämnat både resursen 

förgrund samt överlappning. Alla element ligger i rutor på kallelsen och därmed finns ingen 

överlappning.  

   Inte heller den sista resursen, kulturella symboler, är presenterad i kallelsen. Här finns inga 

avbildningar eller symboler från kulturarvet eller några symboler med negativa associationer. 
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4.3.2 Typografi 

Typsnittet är detsamma i hela kallelsen, allt från rubriker till brödtext. Typsnittet är utan 

seriffer, dvs. utan tvärstreck som påbörjar och avslutar de linjer som typerna består av. 

Kallelsen använder fetstil på vissa ställen i texten vilket skapar hierarki och markerar att det 

handlar om något viktigt. Detta skapar i sin tur visuell framskjutenhet. Alla rubriker är 

fetstilta för att visa deras roll i relation till de andra textelementen. Slutligen används ett 

rundat typsnitt i kallelsen vilket gör att betydelsepotentialen drar åt ”mjukhet”.  Man kan inte 

bara tänka teknik och hårdhet när det kommer till bilar, utan i kallelsen måste man utgå från 

att det ska vara kundanpassat och därmed lite mjukare. 
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5. Diskussion  
I följande avsnitt diskuteras resultaten efter undersökningen samt de metoder som använts 

efter studien.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Vid en första anblick på undersökningens resultat kan man se att kunderna är nöjda med 

utformningen av kallelsen, dvs. dess språk, innehåll och layout. Här nedan följer en närmare 

resultatdiskussion av varje analysdel.  

 

5.1.1 Språkanalys 

Resultatet av läsbarhetsanalysen, lässituationen samt textens språk, visade att språket i 

kallelsen är enkelt och det finns inga komplicerade meningar som stör läsaren. Det är ingen 

kompakt text vilket gör kallelsen luftig och lättorinterad, till skillnad från Siwertzons (2012) 

studie där hon beskriver svårigheten att få med så mycket information som möjligt på så lite 

papper som möjligt. Kallelsen är anpassad till målgruppen samt läsmålet, men är inte svår att 

förstå av en annan mottagare. Enligt Renberg (2013) utformas sändarens meddelande med 

hänsyn till mottagaren och sammanhanget just för att budskapet lättare ska nå fram. Resultatet 

visar att det finns en relation mellan sändare och mottagare. Det motsvarar därmed vad 

Siwertzon (2012) beskriver i sin studie om att arbetet med att klarspråk förbättrar 

kommunikationen mellan sändare och mottagare och att förtroendet för sändaren ökar om en 

relation finns.  

   En av störningarna i kommunikationsprocessen är mottagarens avkodning av budskapet. 

Semantiskt brus betyder att sändare och mottagare inte tolkar ord eller begrepp på samma sätt, 

exempelvis på grund av skilda språkvanor eller kunskaper (Nilsson & Waldemarsson 2007). 

Kallelsen i sig innehåller inte mycket text, men det som kan orsaka en störning är 

användandet av QR-koden och kunskapen om denna.  

   Kallelsen störs inte av främmande ord eller olämpliga ordval och detta bidrar till att den blir 

lättläst och lättförståelig. Efter att ha arbetat med läsbarhetsindex kom jag även här fram till 

att texten klassificeras som lättläst och det framgick att texten har ett lix på 35. Metoden 

mäter dock endast ord- och meningslängd och inte textens innehåll och betydelse och därmed 

är den inte helt rättvis, men ger ändå en uppfattning om kallelsens läsbegriplighet. För en 

brukstext med en kallelses karaktär är ”lättläst” ett bra värde. Kunderna kan snabbt och enkelt 
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ta till sig informationen. Men givetvis beror läsbarheten även på vem som läser, hur bra 

personen är på att läsa, om man är motiverad eller om man har de faktakunskaper som behövs 

för att förstå texten.  

 

5.1.2 Innehållsanalys 

Såsom enkäten visade är det många äldre som vänder sig till Bilia för hjulskifte. Resultatet 

visar dock att det inte uppstår svårigheter med språk och information varken för de yngre eller 

för de äldre. Flera kunder nämnde att användandet av QR-koden skapar problematik när det 

kommer till hur de ska bekräfta sin bokning, antingen via QR-koden (kopplat till Bilias 

hemsida) eller via telefon. Här önskade flera att det skulle finnas en enklare förklaring till hur 

man skulle gå tillväga och hur man använde QR-koden. Datum, tid och plats saknas utskrivet 

på kallelsen. För att få reda på det måste man som kund antingen besöka Bilias hemsida för 

att bekräfta sin tid eller ringa till Bilia. Det framgick av svaren på frågeformuläret att 

kunderna önskade såväl den föreslagna tiden för hjulskifte samt adressen där bytet skulle ske 

utskrivet på kallelsen. Samtliga var dock nöjda med hur kallelselayouten var utformad samt 

hur språket användes och det resulterar i att Bilia använder ett enkelt språk för att nå ut till 

sina kunder.  

   Av resultaten av kallelsens informationsvärde (se avsnitt 4.2.1) kan slutsatsen dras att det 

viktigaste i texten är att kunderna ska få information om att det är dags för hjulskifte och 

vilken dag och tid. Denna information är högst relevant och är placerad högt upp respektive i 

mitten av kallelsen och kunden ser den informationen snabbt.  

   På kallelsen är det en reserverad tid. Kunden måste, genom att besöka hemsidan eller ringa 

till Bilia, bekräfta eller ändra sin tid. Genom detta blir kunden mer involverad och det 

resulterar i kundnöjdhet när de själva får bestämma dag och tid. Detta resulterar även i att 

man kan bemanna upp mer eller mindre beroende på bokningar och företaget sparar genom 

detta både tid och pengar. Men om man istället ser resultatet utifrån Siwertzons (2012) vinkel, 

där hon betonar vikten av att redogöra för både datum, tid och plats, menar hon att det är en 

förutsättning att den kallade i fråga ska veta när och var personen ska infinna sig.  

   

5.1.3 Layoutanalys 

Av resultatet att döma så visar avsnitt 4.3.1 att de resurserna som används i kallelsen främst är 

storlek, typsnittsvariation samt färg. Storlek handlar bland annat om rubriker och dessa är ett 

tydligt exempel på hur man skapar visuell framskjutenhet. Bilia har varit tydliga med att 
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fetmarkera de fem viktigaste rubrikerna så att mottagaren kan orientera sig lättare. Med hjälp 

av rubriker lyfts relevant information fram och kunderna får en överskådlig bild över 

kallelsen. Även typsnittsvariationen framhäver rubriker väl i kallelsen samt viktiga meningar. 

Som jag nämnde i avsnittet som behandlar visuell framskjutenhet är färg en stark resurs. 

Denna har inte använts speciellt mycket i kallelsen utöver en orange ruta med ett frågetecken 

och ett utropstecken. Den rutan räcker för att klargöra för kunderna vart de kan vända sig vid 

frågor och funderingar. Man kan även konstatera att kallelsen är multimodal eftersom flera 

kommunikationsformer används såsom bild och text. Bilden på kallelsen är rätt otydlig och 

skulle kunna bytas ut mot en bild som symboliserar däck eller hjulskifte mer, exempelvis en 

bild som påvisar att det är dags för snösäsong på höstkallelsen samt en som visar att 

sommaren är på väg på vårkallelsen. När det kommer till avgränsningen i kallelsen ser man 

att visuella avgränsare har använts för att urskilja olika textelement. Den innehåller svag 

avgränsning vilket påvisar sambandsskapande och gemenskap. De olika rubrikerna ligger i 

rutor och varje ruta innehåller olika information. Olika fakta men samtidigt en gemenskap då 

det handlar om samma sak, nämligen hjulskifte. 

 

5.1.4 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kan man av de tre analysmetoderna utläsa att kallelsen i dagsläget 

uppfyller sitt syfte med att informera kunderna om att de har en tid reservrad för hjulskifte, på 

ett informativt och lättförståeligt sätt. Även om QR-koden har skapats för kundernas skull, 

och för att skapa högre kundnöjdhet, var det många som tyckte det var svårt. Men på kallelsen 

fanns två andra metoder utskriva för att bekräfta kundens tid, länk till Bilias hemsida samt 

Bilias telefonnummer, för att underlätta för de om upplevde bekräftelse via QR-kod som 

svårt.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Det var svårt att hitta en gemensam analysmetod som granskade samtliga faktorer som jag 

undersöker. Därför valde jag att dela upp analysen i tre delar: Hellspong analysmetod, 

frågeformuläret samt Björkvalls teori om visuell framskjutenhet och typografi.  

 

5.2.1 Hellspongs analysmetod 

Metoden för att analysera textens läsbarhet enligt Hellspongs (2001) metod med olika frågor 

gav bra översikt och man kunde följa den röda tråden, både genom frågorna och genom texten 
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som var under analys. I delen där textens språk granskades ingick en undersökning av textens 

lix. Jag valde att använda beräkningen av lix, trots att den enbart mäter ord- och 

meningslängd och inte innehållet, för att få en uppfattning av kallelsens läsbarhet. Jag valde 

att räkna med siffror eftersom dessa inte utgör en stor del av kallelsen och påverkar därför inte 

resultatet särskilt mycket. Det går inte enbart att kategorisera texter efter ett lixvärde då 

läsligheten hela tiden står i relation till målgruppen. Med det menar jag att en text med ett lågt 

lixvärde inte alltid anses vara passande för barn eftersom innehållet inte är det.  

   I den språkliga analysen hade man kunnat granska kallelsens språk på en djupare nivå dvs. 

på en mer grammatisk nivå istället för att enbart granska dess läsbarhet. Men jag valde att 

granska kallelsens alla delar för att få en överblick över hur den var uppbyggd och inte göra 

en djupare forskning i enbart en del.  

 

5.2.2 Frågeformuläret 

Frågeformuläret fylldes i av kunderna under pågående hjulskifte. Eftersom formuläret endast 

innehåller sju frågor, med många ja- och nej alternativ, hade kunderna gott om tid att besvara 

frågorna och behövde inte stressa igenom svaren. Detta var en metod att föredra. Jag fanns 

själv på plats och kunde presentera mig själv och undersökningens syfte vilket därmed 

resulterade i att de tog sig tiden. Skulle formuläret skickats via mail finns risken att det 

uppstår följdfrågor och då blir det ingen direktrespons. Resultatet ger tydliga svar på hur 

kallelsen faktiskt upplevs av de som den är avsedd för. Jag hade dock kunnat använda mig av 

fler informanter och fler frågor för att få en bredare insyn i hur kallelsen uppfattades. 

 

5.2.3 Björkvalls teori om visuell framskjutenhet och typografi 

Björkvall (2009) har använt sig av en lista i punktform som tar upp sex resurser för visuell 

framskjutenhet. Trots att texten är skriven i löpande form var det lätt att följa en röd tråd både 

i litteraturen och i texten som granskades.  Detsamma gäller avsnittet om typografi. Det är lätt 

att följa med i litteraturen.  
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6 Avslutning 
Jag hade som avsikt med undersökningen att granska en befintlig kallelse till hjulskifte från 

Bilia Västerås utifrån dess språk, innehåll och layout. Dessa delar undersöktes med hjälp av 

olika analysmetoder för att komma fram till om, och i så fall var, kommunikationen brister 

samt hur nöjda kunderna är med den befintliga informationen. Till min hjälp hade jag en 

befintlig kallelse som jag granskade språk-, innehålls- samt layoutmässigt samt kundernas 

egna synpunkter på hur de upplevde kallelsen. Det visade sig att kallelsen anses som lättläst 

och lättförståelig av kunderna men de anser även att QR-koden som förekommer på kallelsen 

försvårar förståelsen av hur bekräftandet av tiden ska gå till. Många av kunderna önskade 

därför att datum, tid och plats skulle vara utsatt på kallelsen. Dock är QR-koden en förbättring 

Bilia gjort för kunderna så att de enklare och med ett friare val ska få bestämma vilken dag 

och tid som passar bäst, dvs. höja kundnöjdheten.  

   Oavsett om kallelsen är livsavgörande eller enbart informerar om att det är dags att skifta 

hjul, är det av stor vikt att den är skriven på ett bra och informativt sätt. Den ska vara lättläst 

så att personer med speciella förutsättningar, exempelvis andraspråkstalare eller personer med 

läs- och skrivsvårigheter också förstår. En text som är lättläst ska ha ett enkelt språk och den 

ska lyfta fram den information som är viktigast. Det är allas rättighet att få lättbegriplig 

information.  
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Bilaga 1 Kallelse 
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Bilaga 2 Enkät 

 

 

1. Är Du 

 Man  Kvinna   

2. Hur gammal är Du? 

 18-30  31-49  50-64  65 eller äldre 

3. Hur upplever Du kommunikationen med Bilia i sin helhet? 

 Dålig  Ganska bra  Bra  Vet ej 

4. Har Du en personlig servicetekniker? 

 Ja  Nej   

5. Om ja, hur upplever du både den skriftliga och muntliga kommunikationen mellan 
Dig och Din servicetekniker? 

 Dålig  Ganska bra  Bra  Vet ej 

6. Hur upplever Du den muntliga kommunikationen mellan Dig och personalen i 
butiken? 

 Dålig  Ganska bra  Bra  Vet ej 
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7. Hur upplever Du den muntliga kommunikationen mellan Dig och personalen på 
verkstaden? (Gäller verkstadscoaher, mekaniker i allmänhet) 

 Dålig  Ganska bra  Bra  Vet ej 

 

 

8. Hur upplever Du både den skriftliga och muntliga kommunikationen mellan Dig och 
personalen på bilförsäljningen? 

 Dålig  Ganska bra  Bra  Vet ej 

9. Hur upplever Du den muntliga kommunikationen mellan Dig och personalen i 
kassan? 

 Dålig  Ganska bra  Bra  Vet ej 

10. Hur upplever Du den muntliga kommunikationen mellan Dig och personalen i 
telefonväxeln? 

 Dålig  Ganska bra  Bra  Vet ej 

 

Övriga synpunkter om kommunikationen: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Tack för att Du tog Dig tiden att besvara denna enkät. Dina svar är väldigt värdefulla! 
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Bilaga 3 Informationsbrev 

 

Informationsbrev 2013-03-15 

 

Hej! 

 
Mitt namn är Caroline Hacar och jag håller på att skriva en C-uppsats om kundnöjdheten 
gällande kommunikationen mellan kund och företag på Bilia Västerås. Undersökningen görs 
inom ämnet svenska vid Mälardalens Högskola i Västerås. Jag skulle därför vara tacksam om 
du kan ta dig några minuter och besvara frågorna i denna enkät. Svaren, som kommer att 
utgöra en väsentlig del av underlaget i uppsatsen, skickas tillbaka till Bilia i svarskuverten.  
Undersökningen är anonym. Svaren skall vara Bilia tillhanda senast 19 april.  
Tack på förhand! 

Kontaktuppgifter 
Student: caroline_hacar@yahoo.se 
Handledare: gerrit.berrends@mdh.se  
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Bilaga 4 Frågeformulär 

 

Frågor gällande Bilias kallelse för hjulskifte hösten 2014: 
 

1. Har du fått denna kallelse skickad till dig? 

 

 

 

2. Har du läst hela, dvs. samtliga delar av texten? 

 

 

 

3. Vad anser du om layouten, bra eller dålig? 

 

 

 

4. Vad anser du om språket, enkelt eller svårt att förstå? 

 

 

 

5. Vad är din åsikt gällande att du får boka tid själv på Bilias hemsida? Bra? Svårt? 

 

 

 

6. Vet du vad en QR‐kod är? Hur skulle du använda den utifrån den information som finns på 

kallelsen? 

 

 

 

7. Skulle du vilja ändra/förbättra något? 
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Bilaga 5 Cirkeldiagram Man 
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Bilaga 5 Cirkeldiagram Man forts.  
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Bilaga 5 Cirkeldiagram Man forts. 
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Bilaga 5 Cirkeldiagram Man forts.  
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Bilaga 5 Cirkeldiagram Man forts.  
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Bilaga 6 Cirkeldiagram Kvinna 
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Bilaga 6 Cirkeldiagram Kvinna forts.  
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Bilaga 6 Cirkeldiagram Kvinna forts. 
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Bilaga 6 Cirkeldiagram Kvinna forts. 
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Bilaga 6 Cirkeldiagram Kvinna forts. 

 

 


