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Läsa, begripa och använda 

En användbarhetsanalys av SKL:s prenumerationsutskick 

Mira Tegman 

Sammanfattning 
I denna uppsats undersöker jag användbarheten i SKL:s prenumerationsutskick utifrån grund-
antagandet att man behöver veta vad man ska ha texterna till för att förstå dem. Jag fokuserar på tre 
faktorer som kan påverka texternas användbarhet: den närmaste kontexten; vilka genrer SKL skickar 
ut; samt vilka läsmål och förväntningar på innehåll som texternas framställning gynnar.  

Resultatet visar att texternas förutsättningar att bli lästa och använda inte är optimala. Detta beror bl.a. 
på att det är otydligt att SKL skickar ut texter som tillhör olika genrer, och på att texterna ibland 
genererar missvisande förväntningar på innehållet. Detta ger läsaren mindre goda möjligheter att skapa 
sig en bild av texternas syften, vilket kan tolkas som att texterna inte är så användbara som de kunde 
vara.  
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1 Inledning 

1.1 Läsa, begripa och använda 
 
För att förstå en text måste man veta vad man ska ha den till. Detta antagande är grunden till min 
uppsats, där jag närmar mig en aspekt av begriplighet som kallas användbarhet. Begreppet begrip-
lighet är svårfångat på många sätt. Språkforskare är överens om att en texts begriplighet påverkas av 
en mängd olika saker, såsom ”innehållets svårighetsgrad, textens språkliga utformning, ett tydligt 
samband mellan texten och den kontext som den ska fungera i, samt läsarens förkunskaper, förvänt-
ningar och läsmål” (Nyström Höög 2006:85). Att undersöka en texts reella begriplighet kan med detta 
i åtanke verka omöjligt. En text kan ju vara fullt begriplig för en läsare men obegriplig för en annan. 
Ett sätt att komma runt den problematiken är att utforska begriplighet utifrån ett användbarhets-
perspektiv. Genom att fokusera på användbarhet kan man undvika bekymmersamma frågor som: vem 
är det som begriper? Och i vilket sammanhang? Begreppet användbarhet kan göra det möjligt att 
istället diskutera om texten ger läsaren goda chanser att förstå varför texten finns och vad man ska 
göra med den. 

Föremålet för analysen är SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) mejlprenumeration. SKL 
erbjuder möjligheten att prenumerera på nya texter som publiceras på deras hemsida. Uppsatsen har 
därför även ambitionen att belysa ett kommunikationssätt som blir allt vanligare, dvs. att mejlprenum-
erera på information från en myndighet, företag eller organisation. Kommunikationssättet erbjuder 
mottagaren att, på sätt och vis, själv mottagaranpassa materialet genom att välja vilken information 
man vill prenumerera på. Avsändaren kan i sin tur med visshet skicka ut texter som de vet att folk är 
intresserade av att ta emot. Min undersökning av SKL:s utskick kan ge några inblickar i vilka faktorer 
som gör detta kommunikationssätt mer eller mindre användbart. 

I min uppsats kommer jag att utgå från den begriplighetsforskning som avvisar tanken på att en text 
kan vara begriplig i sig. En text existerar aldrig i ett vakuum utan har tillkommit för att fylla en 
kommunikativ funktion. Gunnarsson skriver att 

Om vi ser texten som ett led i en kommunikationsakt innebär detta att vi måste beskriva den med 
avseende på dess funktioner. Texten ska fungera i ett sammanhang, i en situation. Även 
situationshelheten måste därför beaktas vid analysen av delen, texten. Analysen kommer därigenom 
ta upp utomspråkliga faktorer (1982:13). 

Jag gör ett försök att analysera både delen (texten) och helheten (kontexten) för att kunna diskutera 
vad som påverkar användbarheten.  

Jag kommer börja med att göra en kort genomgång av SKL och deras prenumerationstjänst. Därpå 
beskriver jag uppsatsens syfte och frågeställningar. 

1.2 Kort om Sveriges Kommuner och Landsting 
Här följer en kort presentation av vad SKL är och gör. Informationen kommer från SKL:s webbplats, 
deras stadgar, och samtal med personal.  
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SKL är en intresse- och arbetsgivarförening för landets alla kommuner, landsting och regioner. Det är 
kommunerna och landstingen som är SKL:s medlemmar, vilket i praktiken innebär högre tjänstemän 
inom kommuner och landsting. På det stora huvudkontoret vid Slussen sitter åtta olika avdelningar 
som arbetar med bevakning och verksamhetsutveckling inom alla de områden som kommunerna och 
landstingen ansvarar för. Jag har tillbringat min praktik på avdelningen för Vård och omsorg som 
arbetar med frågor om allt från trycksår till jämlikhet i vården. 

SKL:s uppgift är att stödja medlemmarna genom att bl.a. fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte, 
ge professionell rådgivning och erbjuda kurser och konferenser inom olika ämnen. En viktig uppgift är 
också att fördela pengar till kommunerna och landstingen när regeringen har beslutat att så ska ske. 
SKL är en politiskt styrd organisation. Styrelsen tillsätts av regeringen och består av ledamöter från de 
olika riksdagspartierna.  

1.2.1 Att prenumerera på information från SKL 

På SKL:s hemsida kan man välja att prenumerera på ny information om olika ämnen. Mottagaren 
väljer ett eller flera ämnesområden att prenumerera på. Exempel på ämnen som man kan prenumerera 
på är ”Arbetsgivarfrågor”, ”Demokrati och styrning”, ”Juridik” eller ”Vård, hälsa och omsorg”.  

Texterna som man prenumererar på utgörs av nya texter som läggs upp på hemsidan. När någon på 
SKL lägger upp en ny text på hemsidan kan hen välja om texten även ska skickas ut till prenumerant-
erna. Då får man ett mejl med en kortare version av texten och en länk till hemsidan. Om man vill läsa 
hela texten klickar man sig vidare till hemsidan.  

Texterna handlar vanligen om något aktuellt från ämnesområdet. Det kan vara en introduktion av en 
ny rapport, en nyhet om att regeringen har fattat ett beslut som påverkar området, eller statistik som 
visar om sjuksköterskorna är nöjda på jobbet, med mycket mera. Man kan säga att det rör sig om 
bevakning och uppdateringar från områdena. Texterna är vanligen inte längre än en ca en A4. 

1.3 Uppsatsens syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur användbara SKL:s prenumerationsutskick är. Syftet är också att 
pröva en metod som kan belysa texters användbarhet genom att undersöka tre faktorer som påverkar 
kommunikationen: yttre förutsättningar, texternas syften, och texternas framställning. Min ambition är 
att se hur de tre aspekterna samspelar och tillsammans bidrar till att skapa premisser för i vilken mån 
texterna är användbara för sina läsare. Dessa tre frågeställningar undersöks i uppsatsen: 

1. Hur ser grundförutsättningarna för kommunikationen ut? 

2. Vilka genrer skickar SKL ut till sina mottagare, och är det tydligt att det är olika genrer? 

3. Vilka förväntningar på innehållet genererar texternas framställning, och uppfylls 
förväntningarna? 

Notera att utgångspunkten för analysen är ett helt kommunikationssätt. Mitt intresse är inte att bedöma 
hur användbara ett par enskilda texter ur SKL:s utskick är, utan jag vill istället hitta en bredare ingång 
till textmaterialet för att kunna undersöka texterna som grupp. Det är en sådan bred ingång jag prövar i 
uppsatsen. 
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2 Forskning och teori 
 
Jag inleder detta avsnitt med en kort genomgång av forskning och teori om begriplighet. Därpå tar jag 
upp hur jag definierar begreppet användbarhet. Kapitlet fortsätter sedan med en genomgång av den 
större teoretiska ram jag utgår från samt de teoretiska begrepp jag använder i analysen. 

2.1 Begripa och använda 

2.1.2 Kort om begriplighet 

Jag beskriver här kort delar av begriplighetsforskningen för att ge en bakgrund till uppsatsens syfte. 
Forskning om begriplighet har pågått länge, men främst i laboratoriemiljö, i ett vad Gunnarsson kallar 
”socialt och pragmatiskt vakuum” (1982:11-12). Det var länge vanligt att forskaren stannade innanför 
textens gränser, utan att ta hänsyn till hur läsaren mötte texten i verkligheten, vilka skillnader som 
uppstod i olika situationer, eller vilka intentioner läsarna hade med läsningen. Gunnarssons (1982) 
avhandling om lagtexters begriplighet kom att innebära ett paradigmskifte för begriplighetsforskning-
en. Hon visade att det krävdes ett helhetsgrepp med hänsyn till kontext och mottagare för att göra en 
text bevisligen mer begriplig.  

Begriplighetsforskningen handlade dessförinnan framför allt om det man numera ofta refererar till som 
läsbarhet. Man undersökte hur ordval och syntax påverkade läsningen och mätte begriplighet i termer 
av läshastighet eller förmåga att återge ord och fraser (Hanell 2010:3). Enligt Hanell kan ytspråkliga 
faktorer som svåra ord, komplicerad syntax och frånvaron av sambandsmarkörer störa läsprocessen 
men forskningen har inte lyckats bevisa ”dessa faktorers direkta samband med begriplighet” (2010:3). 
Ett exempel på detta kan hämtas från Gunnarssons (1982) studie. Hon bearbetade först den lagtext 
som hon studerar på ytspråkliga nivåer och genomförde därpå ett läsartest för att ta reda på hur väl 
läsarna hade förstått innebörden av lagen. Det visade sig att läsarna inte fick bättre resultat efter att ha 
läst den nya versionen av lagen. Bättre resultat fick de först när Gunnarsson hade skrivit om texten på 
ett djupare plan som tog hänsyn till läsarperspektiv och läsarens syfte med att läsa texten. I avhand-
lingen redogör Gunnarsson för fem olika läsmål, vilka har blivit inflytelserika i forskningen. Läsmålen 
graderas från 1 – 5 och beskriver en ökande anknytning till läsarens egen verklighet och ett ökande 
djup av förståelsen (1982:20).  

Läsmålens intåg i begriplighetsforskningen förflyttade fokus från texters formella drag till faktiska 
läsares erfarenheter och syfte med läsningen. Enligt Josephson kom begriplighetsforskningen av sig 
efter Gunnarssons avhandling eftersom den hade löst så många av de teoretiska problemen (2009:102). 
Utvecklandet av myndigheternas klarspråkstest är ett försök att sammanställa forskningen på området 
till praktiska tips för begripligare texter. Testet eftersträvar att ta hänsyn till både textinterna faktorer 
som disposition, syntax och ordval, och textexterna faktorer som perspektiv och mottagaranpassning.  

Avslutningsvis vill jag ta upp Hanells (2010) magisteruppsats ”Texten som stöd för handling” som är 
ett försök att hitta nya vägar att närma sig begriplighet. I uppsatsen diskuterar Hanell instruerande 
texter. Hanell menar att begriplighet i instruerande texter ligger nära begreppet användbarhet, vilket 
definieras som ”möjligheten att använda texten som stöd för handling” (2010:2). Hanell konstaterar att 
en text blir mer begriplig om dess syfte överensstämmer med läsarens läsmål. Texten kan själv hjälpa 
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till att forma läsarens läsmål genom det sätt den är skriven på. Hanell drar slutsatsen att den instruer-
ande texten vinner i användbarhet om dess paratexter (rubriker, ingresser m.m.) och framställning 
skapar ett handlingsinriktat läsmål hos läsaren.  

2.1.3 Kort om användbarhet 

I uppsatsen ansluter jag mig till Hanells (2010) definition av användbarhet. Begreppet användbarhet 
går hand i hand med begreppet begriplighet eftersom en användbar text av nödvändighet måste vara 
begriplig, eftersom man inte kan använda en text som man inte förstår. Men en begriplig text måste 
inte nödvändigtvis vara användbar. Josephson skriver att 

”[m]an kan ju tänka sig en text som har varje ord rättstavat och varje mening riktigt uppbyggd men 
som ändå inte fungerar. Den saknar sammanhang och struktur och läsaren begriper inte hur den ska 
användas (2006:5).  

Det är denna funktionella aspekt av begriplighet jag vill komma åt med begreppet användbarhet. Om 
en text är användbar är den funktionell för sitt syfte; man förstår varför den finns och vad den är till 
för. 

Hanell gör en uppdelning mellan kunskapsinriktad och handlingsinriktad text. Begreppen är formade 
ur Gunnarssons (1982) läsmål 4 och läsmål 5. Målet med läsmål 4 är att införliva textens betydelse 
med tidigare erfarenheter och kunskaper (1982:20). Detta läsmål kan beskrivas som indirekt hand-
lingsinriktad förståelse (1982:20). Hanell benämner läsmål 4 som kunskapsinriktad läsning. 

Målet med läsmål 5 är i sin tur att ta reda på hur man ska handla i en given situation (1982:20). 
Gunnarsson kallar detta direkt handlingsinriktad förståelse (1982:20). Hanell benämner läsmål 5 som 
handlingsinriktad läsning. I min uppsats kommer jag att använda begreppen i direkt relation till text-
erna. Om en text syftar till att få läsaren att förstå något är texten kunskapsinriktad, och om en text 
syftar till att få läsaren att göra något är texten handlingsinriktad. 

Hanell diskuterar begreppet användbarhet enbart i relation till handlingsinriktade texter. Jag kommer 
dock även att använda begreppet användbarhet i relation till kunskapsinriktade texter. Även en kun-
skapsinriktad text kan ju vara svår att använda om det är oklart vilken kunskap texten vill delge och 
vem kunskapen är till för.   

Jag övergår nu till att beskriva det teoretiska ramverk som uppsatsen hör hemma i, och jag definierar 
också de begrepp jag använder i undersökningen.  

2.2 Teoretisk ram 
– dialogiska och sociosemiotiska utgångspunkter  
Min uppsats utgår från dialogiska och sociosemiotiska perspektiv på språk. Teorierna har inga färdiga 
modeller för att undersöka begriplighet, utan ger istället en bild av vad språk är och vad människor gör 
med det. Utifrån dessa idéer om språk är det möjligt att resonera om vad som påverkar läsarens möj-
ligheter att göra mening av en text. Den teoretiska grunden är att en text aldrig har statisk mening som 
är densamma oavsett läsare och omständighet, utan texten har istället betydelsepotential. 

Inom sociosemiotiken menar man att text och andra semiotiska system inte bär på betydelse i sig; de 
utgör istället resurser för betydelseskapande (ex. van Leeuwen 2005). Det innebär att texten är upp-
byggd av ett antal semiotiska resurser, vilka består av allt från medium och material till layout och 
grammatisk framställning. Betydelseresurserna är meningsbärande eftersom de har använts tidigare i 
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andra sociala sammanhang (van Leeuwen 2005:4). Den betydelse som uttolkas beror på läsarens tidig-
are erfarenheter av de semiotiska resurserna, samt vad hen finner relevant att skapa betydelse av i just 
den aktuella situationen (van Leeuwen 2005:4). Meningsskapande blir på så sätt ett socialt fenomen 
som påverkas av tidigare samhandlande.  

Förståelsen av texten bygger också på läsarens egna resurser för tolkning. Det innebär att läsaren bär 
med sig resurser i form av t.ex. förkunskaper och kunskap om hur olika sorters texter ser ut, men 
läsaren kan också få tillgång till fler tolkningsresurser i själva texten (Hanell 2010:11 och Nord 
2008:54). I uppsatsen betraktar jag det semiotiska rummet, genre och framställningsform som tre 
tolkningsresurser som texterna kan erbjuda sina läsare.  

I analogi med den sociosemiotiska språksynen ligger det dialogistiska synsättet att språk till sin natur 
är, just, dialogiskt. Det innebär bland annat att vi aldrig är först med att säga något utan alltid tar vid 
där någon annan slutat; varje text bär därför med sig mening från andra texter som kommit före 
(Bachtin 1997). De dialogiska och sociosemiotiska perspektiven på text har bidragit till att vi numera 
talar om det vidgade textbegreppet (t.ex. Karlsson och Gunnarsson 2007). Begreppet innebär att en 
text aldrig kan tolkas utanför sitt sammanhang. Textens betydelse påverkas av olika ”nivåer”. Två av 
dessa nivåer behandlar jag i uppsatsen. De kan beskrivas som: 

• Textens plats i det semiotiska rummet (beskrivning ges i avsnitt 2.3.2), dvs. form och layout, 
och om den är publicerad på t.ex. en hemsida, i en tidning eller i en poesisamling. 

• Textens riktning mot den närmsta kontexten, dvs. hur den används av olika deltagare i en viss 
situation (Karlsson 2007:21-22).  

Karlsson skriver att om man betraktar texten som ”process”, dvs. texten som del av en större kommu-
nikativ helhet, kräver detta ett vidgat textbegrepp. ”Den som undersökt hur människor griper sig an en 
text och utvinner mening ur den vet att läsaren använder sig av långt mycket mer än den skrivna 
sekvensen för att göra detta” (Karlsson 2007:24). 

Dessa teoretiska grundantaganden ligger bakom mitt val av analysmetod. Utgångspunkten är att texter 
består av olika semiotiska resurser och att dessa resurser kan ge läsaren mer eller mindre goda förut-
sättningar att uttolka textens mening och syfte. Förutsättningarna påverkas också av vilka som är 
inblandade i kommunikationen och deras mål med att delta i den.  

2.3 Begreppsdefinitioner 
Här går jag igenom de begrepp som ligger till grund för analysen. Begreppen bottnar i den teoretiska 
ram jag introducerat ovan. Jag tar också kort upp teori om hur man läser på webben. 

2.3.1 Text i kontext 

Begreppet kontext kan inom språkvetenskapen betyda många olika saker. Min användning av beg-
reppet kan beskrivas som det Karlsson kallar textens närmaste kontext och som innebär att texten 
betraktas som en del av en kommunikativ situation och att den utgör en del av en pågående dialog 
(Karlsson 2007:22). Härmed förankras texten i en interaktionssituation. Att undersöka textens närmsta 
kontext kan ge inblickar i varför texterna finns och varför de ser ut som de gör, vilket kan kopplas till 
texters mest grundläggande förutsättningar att vara användbara. 
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2.3.2 Semiotiska rum och multimodalitet 

Det semiotiska rummet kan beskrivas som ett materiellt format där meningsbärande verbala och vis-
uella element sammanfogas (Ledin 2000:17). Det kan vara ett uppslag i en tidning, men det kan också 
finnas mindre enheter på uppslaget som utgör egna semiotiska rum, alltså mindre avdelningar som 
skiljs ut visuellt (Ledin 2000:17). Resonemanget är enkelt att överföra till webbplatser som ofta är 
uppbyggda av ett antal olika semiotiska rum att navigera emellan. Holsanova skriver att ”[e]n nätsida 
innehåller meningspotential som tolkas vid läsarens interaktion med materialet. Den betydelsepotential 
som etableras på webbsidan kallas semiotiskt rum” (2007:44).  

Begreppet semiotiskt rum implicerar en multimodal textsyn. Det innebär att texten utgörs av mer än 
bokstäver: den består istället av alla de visuella, materiella och verbala element som tillsammans 
presenteras som en helhet (Ledin 2000:17, som i sin tur hänvisar till Kress & van Leeuwen 1998).  

Ledin menar att textens paratexter utgör trösklar in i de semiotiska rummen. Jag beskriver paratexter 
närmare nedan, i avsnittet om modelläsning.  

2.3.3 Modelläsning 

Modelläsning är ett begrepp som kan användas för att ringa in läsarnas möjlighet att bilda sig en 
uppfattning om hur en text kan användas (Hanell 2010:12). Modelläsning kan enligt Nord beskrivas 
som ”de eller det textbruk eller läsbeteenden som texten bäddar för och gör naturlig” (2008:57). 
Texters utformning gynnar med andra ord en viss läsning. Med detta menas att även om en text alltid 
kan läsas på olika sätt och tolkas utifrån olika kontexter är den mer funktionell för vissa syften och 
läsmål (Nord 2008:84). Modelläsning kan kopplas till användbarhet eftersom begreppet gör det möj-
ligt att diskutera om textens framställning skapar rimliga förväntningar på vad den handlar om och vad 
man ska ha den till. Begreppet är utvecklat ur den sociosemiotiska termen modelläsare, som jag här 
förbigår.  

Begreppet modelläsning är nytt och tämligen oetablerat. Man kan enligt Nord säga att det utgör ett 
paraplybegrepp för analysmetoder som söker ta reda på möjliga sätt att använda texten. Två para-
metrar som påverkar textens modelläsning är paratexter och texttyper. 

Paratext. Modelläsning har studerats av Nord och Hanell genom paratextanalyser. Paratexter, såsom 
titel, rubriker och ingresser, presenterar ett övergripande tema som den kommande framställningen 
kommer att tolkas utifrån. Nord skriver att ”[d]e markerar ingången till de semiotiska rum de utgör 
tröskeln till, t.ex. om vad avsnittet handlar om (eller vem avsnittet riktar sig till […]) och erbjuder där-
med en tolkningsram för den följande framställningen” (2008:85). Paratexter etablerar alltså förvänt-
ningar på vad texten ska innehålla och vem den är till för.  

Texttyper. Texttyper är ett begrepp som eftersträvar att fånga in det prototypiska i texters fram-
ställning. Det kan förenklat beskrivas som att olika sorters texter karaktäriseras av olika framställ-
ningsform och olika språkdrag. Ett antal olika forskare har försökt att slå fast olika typer av grund-
läggande framställningssätt. En uppdelning av texttyper som ofta återkommer är narrativa, argument-
ativa, explikativa, instruerande och deskriptiva (Ledin 2000: 71-77). Att berätta, argumentera, för-
klara, instruera och beskriva anses alltså vara grundläggande språkliga komponenter för textbygge 
(Ledin 1999:19).  

Texttyper är dock ett omdebatterat begrepp som ofta får något olika definitioner beroende på vad 
forskaren vill undersöka (ex. Ledin 2000, Hanell 2010). Det kan vara svårfångat och komplicerat att 
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använda i praktisk analys. Ledin menar ändå att fördelarna med texttypologier är att de möjliggör 
jämförelser mellan olika slags texter och det är detta jag vill åt med min användning av begreppet.  

Dessutom behöver jag ett sätt att kommentera texters språkliga framställning i relation till deras utom-
språkliga syfte, och den möjligheten erbjuder begreppet texttyp. Genom att undersöka en texts text-
typiska drag kan man nämligen jämföra textens syfte med textens texttyp för att se om dessa drar åt 
samma håll. Hanell (2010) utgår från antagandet att om texttyp (alltså textens framställning) och 
diskurstyp (ungefär textens syfte) överensstämmer blir det enklare för läsaren att förstå hur texten är 
tänkt att användas (2010:19). Ett exempel på detta är att om den instruerande texttypen förekommer i 
diskurstypen instruktion kommer detta att underlätta för läsaren att förstå att det rör sig om just en 
instruktion, och texten blir på så sätt mer användbar (2010:19). Även jag använder texttyper för att 
resonera om texters identifierbarhet, dvs. läsarens möjlighet att identifiera texten som tillhörande en 
viss genre. Jag påstår dock inte att en text blir mer begriplig om dess syfte och texttyp 
överensstämmer.  

För att kunna jämföra textexterna syften med textintern framställning behöver jag, i likhet med Hanell, 
ett begrepp som fångar textens övergripande syfte på en utomspråklig nivå. Hanell utgår från beg-
reppet diskurstyp, men jag väljer att utgå från begreppet genre eftersom det passar mitt material bättre.  

2.3.4 Genre som tolkningsram 

Till skillnad från texttyper är genrer inte en språklig utan en social kategori (Ledin 2000:82). Förr 
definierades genrebegreppet ofta som ett antal statiska kategorier som alla texter kunde placeras in 
under, medan man idag, i Bachtins efterföljd, snarare betraktar genrer som dynamiska och sociala 
produkter som blir till i skärningspunkten mellan tradition och förnyelse (Ledin & Berge 2001:5). I 
min uppsats utgår jag från den senare, dialogiska definitionen, som jag här presenterar utifrån Ledins 
syn på saken.  

Ledin menar att en genre inte kan definieras utifrån sin språkliga form och struktur, utan att det istället 
är de yttre pragmatiska villkoren som avgör vad vi betraktar som en genre (1999:24). Genom att till-
skriva en text en särskild genretillhörighet ger vi texten mening på en högre nivå än ord och satser. 
Genretillhörigheten ger på så sätt texten en pragmatisk innebörd: när vi uppfattar genren begriper vi 
varför texten finns och vad vi ska göra med den. När vi uppfattar en text som tillhörande en viss genre 
kommer därför mycket av förståelsen på köpet.  

Det dialogiska begreppet intertextualitet är centralt för hur vi uppfattar genrer (Ledin 1999:29). Inter-
textualitet betyder att vi bär med oss erfarenheter från andra texter som gör att vi kommer att läsa och 
tolka nya texter utifrån de vi tidigare mött. Även begreppet rekontextualisering har betydelse för hur vi 
uppfattar genrer. Det innebär att en viss slags text med en viss funktion utvecklas inom en viss domän 
men att den sedan kan förflyttas och används i nya domäner. Texten tar då med sig innebörd från den 
kontext den kommer ur, men påverkas också av hur den nya situationen ser ut och fungerar (Ajagán-
Lester, Ledin & Rahm 2003:230). Man kan alltså säga att genretillhörighet är en fråga om hur vi tolkar 
texter genom att vi tidigare har tolkat och klassificerat andra texter (Ledin och Berge 2001:13).  

Ledin föreslår att ett yttrande måste vara finalt för att få genrestatus (1999:32). Genren får därmed 
multimodala gränser, d.v.s. den påverkas av hur den är förpackad och hur den avgränsas mot andra 
semiotiska element. Om förpackningsformatet förenar texter uppstår multigeneriska publikationer, dit 
t.ex. tidskrifter hör (Ledin 199:32). En tidskrift är alltså inte en egen genre, utan den innehåller istället 
ett antal genrer (som t.ex. insändare, debattartikel, reportage, recept, etc.). I analogi med detta får en 
hemsida som SKL:s inte heller genrestatus eftersom den till sin natur sammanför olika textsorter. 
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Multigeneriska hemsidor ställer sålunda krav på att läsaren ska kunna utläsa genretillhörighet i olika 
sorters texter som sammanförts inom hemsidans gränser.  

Jag menar att genrebegreppet kan kopplas till användbarhet eftersom det är enklare att göra mening av 
en text om vi känner igen texten som tillhörande en viss genre.  

2.3.5 Att läsa på webben 

Jag avslutar genomgången av teoretiska begrepp med en kort sammanställning av teori om hur vi läser 
på nätet. Jag tar upp detta eftersom jag studerar webbtexter i uppsatsen. Forskning om hur vi läser på 
webben utgör en bakgrund till vad dessa texter behöver för att vara användbara. 

Jana Holsanova har i flera empiriska undersökningar konstaterat att vi inte läser likadant på nätet och 
på papper. Hennes studier om nättidningsläsning visar bl.a. att vi är mer rastlösa, mer målinriktade, 
och att vi ägnar mindre tid åt läsningen när vi läser tidningen på nätet (2007:45-46). Nättidningsläsare 
visade sig vara mer specialinriktade än papperstidningsläsare; de hade ett tydligare mål, och skannade 
mer och läste mindre än pappersläsare (Holsanova 2010:131). När man skannar söker man snabbt av 
rubriker och ingresser för att hitta läsning som är intressant.  

Holsanovas undersökning visade också att många har svårt att skapa sig en överblick över webb-
platsers hierarkiska struktur (2010:128). De flesta håller sig därför till de synliga interaktions-
alternativen och undviker att dyka ner djupare i nätverket. Holsanova menar därför att den frihet som 
läsaren ställs inför i sitt möte med webbsidan också är hopkopplat med faran att gå vilse i strukturen 
(2010:128).  
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3 Metod och material 
Min metod är inspirerad av Hanells begriplighets och användbarhetsstudie (2010) men anpassad och 
utvecklad efter mitt material. Jag gör i likhet med Hanell inte empiriska läsarstudier för att ta reda på 
hur den verkliga läsaren tar till sig texterna. Fokus ligger istället på om texterna presenteras och form-
uleras på ett sätt som ger läsaren lämpliga resurser för att tolka textens funktion. Min ambition är att 
metoden ska skapa en länk mellan textexterna och textinterna faktorer för att undersöka hur dessa 
tillsammans påverkar texternas förutsättningar att vara användbara. Den textexterna analysen kallar 
jag för kontextanalys. Här tittar jag på texternas kommunikativa förutsättningar. Därpå följer en genre-
analys för att synliggöra vilka slags texter som distribueras och om det är tydligt vad det är för slags 
text. Genreanalysen betraktar jag som bro mellan textexterna och textinterna faktorer, eftersom genre 
är knuten till texten men inte definieras utifrån språkliga villkor utan utifrån övergripande syfte. Jag 
går sedan vidare till det jag kallar analys av modelläsning, och undersöker där vilka ramar för tolkning 
som texterna skapar och vilka läsmål framställningen gynnar. I uppsatsen undersöker jag alltså text-
erna och inte läsarna, och betraktar, med Ledins ord, texterna som meningsbärande helheter som 
läsarna kan ge respons på (2000:14). 

Uppsatsens tre analyser behandlar delvis olika material. Materialet för varje analys presenteras närm-
are i de avsnitt som beskriver metoden för respektive analysdel. Jag inleder ändå med att ge en 
överblick över det material jag analyserar för att ge en uppfattning om vad jag studerar i uppsatsen.  

3.1 Sammanställning av material 
Jag presenterar här översiktligt vilket material jag behandlar i underökningen och hur jag har samlat in 
det. En närmare beskrivning av materialet finns under respektive metod. 

Analys 1: Kontextanalys. Materialet består av fyra stycken tematiserade intervjuer med personal som 
arbetar med kommunikation.  

Analys 2: Genreanalys. Materialet utgörs av 40 stycken av SKL:s prenumerationsutskick som togs 
emot från den 30 januari 2014 fram till den 30 april 2014. I denna analys tittar jag även på texternas 
plats på hemsidan, vilket innebär att även SKL:s webbplats blir en del av materialet. Jag har samlat 
materialet genom att prenumerera på utskick om ämnena Vård, hälsa och omsorg. Jag undersöker 
både mejlpuffen och texten på hemsidan. Texten på hemsidan kallar jag fulltext, eftersom att den utgör 
en längre version av mejlpuffen. 

Analys 3: Modelläsning. Materialet består av sex stycken prenumerationsutskick, utvalda från de 40 
utskicken från genreanalysen. Texterna utgör exemplar från tre av de genrer som SKL skickar ut: 
Nyheter, Debattartiklar och Inbjudningar. Analysen fokuserar på de sex texternas rubriker och ingress-
er, och berör inte brödtexten i någon högre grad. Jag motiverar detta med att forskning har visat att vi 
lägger stor vikt vid paratexter som rubriker och ingresser när vi läser på webben och poängen med 
texten bör därför komma fram redan där för att texten ska vara funktionell. Dessutom består mejl-
puffen enbart av fulltextens rubrik och ingress och det är den som ska locka läsaren att klicka sig 
vidare till webbplatsen för att ta del av fulltexten.  
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3.2 Kontextanalys – utskickens förutsättningar 
I teoridelen har jag framhållit att texter alltid är situerade och därför inte bör ses som isolerade helheter 
i sig. Jag kommer därför att börja min analys med att redogöra för varför texterna finns. Detta kallar 
jag kontextanalys. Jag använder begreppen deltagare, kommunikativt syfte och kommunikationssätt. 
Begreppen är hämtade från Hellspong och Ledins (1997) redogörelse för hur man kan analysera kon-
texten. Analysdelen kan ses som ett försök att fastställa vad Karlsson (2007) kallar textens riktning i 
den närmaste kontexten, vilket är en av de faktorer som ingår i det vidgade textbegreppet. 

Denna del av analysen utgör en bakgrund till de andra delarna, vars syfte är att utreda om texterna är 
funktionella i relation till det de syftar till. I denna första analysdel sammanfaller materialet och me-
toden, vilka jag beskriver nedan. 

3.2.1 Material och metod: 4 stycken intervjuer 

Metoden utgörs av intervjuer med medarbetare på SKL som är delaktiga i kommunikationsarbetet. 
Syftet med intervjuerna är att ta reda på vad syftet med texterna är, vad syftet med prenumerationen 
är, och hur SKL:s kommunikativa organisation fungerar. Informanterna utgörs av fyra personer som 
arbetar med olika aspekter av SKL:s kommunikation.  

• webbredaktören på avdelningen för Vård och omsorg 
• en pressassistent på kommunikationsavdelningen  
• en kommunikatör med skribentuppdrag på projektet Bättre liv för sjuka äldre 
• och en kommunikatör med strategiuppdrag på projektet Bättre liv för sjuka äldre 

Intervjuerna är halvstrukturerade (Karlsson 2006:155). Det betyder att jag styr intervjun men att jag 
också följer upp sådant som kommer fram i samtalet, samt låter intervjupersonen berätta fritt om sitt 
eget arbete och det allmänna kommunikationsarbetet på SKL.  

Intervjumaterialet spelades in, men jag har inte transkriberat materialet med samtalsanalysens verktyg 
utan jag har istället sökt efter de ämnen som berör mitt syfte. Detta på grund av att det är innehållet 
från intervjuerna som är intressant för mitt ändamål (inte på vilket sätt det sägs). Med Karlssons term 
kallas detta tematisering (2006:161). Risken med en sådan metod är att jag i mitt urval missar eller 
sållar bort delar av berättelserna som inte stämmer med det jag vill få fram. Jag tror ändå att jag und-
kommer detta på grund av intervjufrågornas karaktär. Jag letar t.ex. inte efter en viss reaktion hos 
mina informanter utan intervjufrågorna söker svar på hur- och varför-frågor om prenumerations-
utskicken och organisationen.  

Resultaten presenteras som en sammanställning av den information jag har fått fram i samtalen. Vem 
som har sagt vad kommer inte att redovisas. I samband med intervjuerna fick jag tillgång till statistik 
om SKL:s hemsida och därför utgörs en del av materialet i denna del också av statistik. 

3.3 Genreanalys – vad är det jag läser? 
Del två i min analys utgörs av en genreanalys. Genreanalysens målsättning är att ta reda på vilka slags 
texter som skickas ut till läsarna, och om texterna innehåller meningsresurser som ger läsaren 
möjlighet att utläsa genretillhörighet.  

I teoridelen har jag lyft fram den aspekt av genre som berör textnormer och läsares igenkänning av ett 
vedertaget sätt att uttrycka en särskild sak. Genretillhörighet ger läsaren en tydlig tolkningsram för den 
kommande läsningen. Om läsaren kan avkoda att texten tillhör en viss genre får hen en uppfattning om 
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vad texten syftar till redan innan hen börjar läsa texten. Ett antagande som uppsatsen utgår från är att 
texter vinner i användbarhet om det är enkelt att utläsa genretillhörighet. Om man redan i mötet med 
texten förstår vilken genre den tillhör förstår man ofta också vad den syftar till vilket t.ex. gör att man 
som läsare kan ta ställning till om man vill läsa texten eller ej.  

Analysen består av en inledande genreindelning och sedan följer ett försök till redogörelse för hur 
texterna signalerar eller inte signalerar genretillhörighet. Metoden beskrivs närmare nedan, men först 
redovisar jag vilket material som ingår i denna del av analysen. 

3.3.1 Analysmaterial: 40 stycken prenumerationsutskick   

I denna analysdel tittar jag på 40 stycken utskick som har skickats ut till prenumeranter på Allt om: 
Vård, hälsa och omsorg mellan den sista januari och den sista april. Det krävs ganska många texter för 
att få en uppfattning om vilka slags texter som skickas ut och vilka som dominerar. Jag bedömer att 40 
stycken texter ger en skapligt representativ bild av detta. I genreanalysen tittar jag både på puffen i 
mejlet och fulltexten på hemsidan.  

3.3.2 Genreindelning 

Det är inte helt oproblematiskt att dela in texter efter genrer, men det är ändå det jag har valt att göra. 
Problematiken ligger i att jag riskerar att ansluta mig till en genredefinition som jag tidigare har av-
visat. Den genredefinition jag vill undvika utgår från att alla texter kan härledas till en specifik upp-
sättning genrer, vilket gör genrebegreppet till en a priori-kategori, där genren så att säga kommer först 
och texten sist (Ledin och Selander 110:2003). En sådan definition tar inte hänsyn till genrens sociala 
förutsättningar. Min genreuppdelning ska istället ses mot bakgrunden att genrer utgör tolkningsramar 
för meningsskapande. En viktig aspekt av begriplighet handlar om att veta vad det är man läser när 
man läser det, eller med andra ord, att veta vilken genre man läser.  

Uppsatsen ansluter till uppfattningen att en genre inte är språkspecifik. Det som gör att vissa texter kan 
sägas utgöra en genre är istället att de har liknande kommunikativ funktion. När jag delar upp SKL:s 
utskick efter genre utgår jag sålunda från vilket kommunikativt syfte texterna har.    

Jag har nu specificerat vad jag menar med genreindelning och vad jag vill uppnå med den. Det gör 
dock inte själva indelningen enklare. Det är inte ovanligt att en text kan ha flera syften (t.ex. både 
fungera som nyhet och allmänt informerande), och syftet med texterna är heller inte alltid solklart. Jag 
gör alltså en personlig bedömning, med viss reservation för att någon annans bedömning inte nöd-
vändigtvis skulle vara exakt likadan. Indelningen görs dels efter etablerade genretyper som jag identi-
fierar bland texterna, och dels efter genretyper som SKL själva har skapat och döpt. Jag har alltså inte 
några på förhand valda genrer som jag har kategoriserat texterna efter. 

Kunskaps- eller handlingsinriktade texter. I genreanalysen gör jag också en bedömning av om 
genren är kunskaps- eller handlingsinriktad. Att göra en uppdelning mellan handlingsinriktade texter 
och kunskapsinriktade texter är heller aldrig okomplicerat. Det går t.ex. att argumentera för att alla 
texter som distribueras av SKL i längden syftar till att få beslutsfattare och samhällsintressenter att 
handla efter SKL:s uppfattning, vilket skulle innebära att alla SKL:s texter var handlingsinriktade. Jag 
väljer ändå att kalla de texter som främst är informerande för kunskapsinriktade texter. Den kunskaps-
inriktade läsningen utgörs av Gunnarssons läsmål 4, som syftar till integrering av sändarens omvärlds-
uppfattning. Om läsaren integrerar SKL:s världsbild i sin egen omvärldsuppfattning kommer läsaren 
också att kunna fatta beslut med denna som grund. Texter som syftar till att få läsaren att utföra en 
handling kallar jag handlingsinriktade. 
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3.3.3 Resurser för att uttrycka genretillhörighet 

I genreanalysens andra del tittar jag på hur och om texterna signalerar vilken genre de tillhör genom 
multimodala element. Genreindelningen görs alltså utifrån det syfte jag identifierar hos textens seman-
tiska innehåll, medan jag i denna analys undersöker vilka semiotiska resurser som texten använder för 
att visa vilken genre den tillhör. Med detta menar jag om och hur textens multimodala element (som 
förpackningsformat och grafiska arrangemang) tillhandahåller meningsresurser som ger läsaren 
möjlighet att snabbt förstå vilken genre texten tillhör. Analysen ska ses mot bakgrunden av den 
teoretiska utgångspunkten att meningsresurser tolkas utifrån hur vi känner igen dem från tidigare 
semiotiska sammanhang (van Leeuwen 2005:4). 

Som exempel kan man föreställa sig en tidningssida. Tidningssidan utgör ett semiotiskt rum där texter 
och bilder samspelar (Ledin 2000). I vänstra hörnet högst upp står det Debatt. En text som är publice-
rad på denna sida tolkar vi som en debattartikel. Den ansluter också till ett visuellt mönster som vi 
tycker signalerar debattartikel eftersom vi läst många andra debattartiklar som ser ut så. Var texten är 
publicerad, vilken layout den har och sammanhanget runt omkring är alltså faktorer som påverkar 
vilken genre vi tillskriver texten. Dessa faktorer analyseras i avsnittet. Jag kommer inte heller i denna 
analys utgå från på förhand uppställda kriterier för hur en text kan uttrycka genretillhörighet. Jag 
kommer istället att titta på vilka meningselement i texten som ger läsaren förutsättningar att uttolka 
genre. Multimodala element som jag tittar närmare på är textens visuella utseende, om den innehåller 
typifierande rubriker (se genomgång av paratexter i avsnitt 3.4.2.), eller om läsaren måste tolka 
genretillhörighet utifrån enbart den semantiska betydelsen.  

Denna analys ska inte blandas ihop med analysen av texttyper som jag gör under rubriken modelläs-
ning och där jag tittar på hur textens framställning kan bidra till att skapa en bild av vilken genre 
texten tillhör. Analysen av resurser för att uttrycka genretillhörighet berör inte textens språkliga form.  

3.4 Analys av modelläsning 
– förväntningar och läsmål 
Den sista delen av analysen handlar om hur texternas framställning påverkar läsarens förväntningar 
och läsmål. Ett grundantagande i uppsatsen är att det är enklare att förstå textens innebörd om textens 
framställning skapar förväntningar och läsmål som överensstämmer med textens syfte. Nedan presen-
terar jag hur jag undersöker texternas modelläsning, men först presenterar jag det material som jag 
analyserar. 

3.4.1 Analysmaterial: 6 stycken prenumerationsutskick  

Materialet i analysen består av texter hämtade från tre av de genrer jag identifierar i genreanalysen: 
Nyhet, Debattartikel och Inbjudan. Sammanlagt rör det sig om sex texter, två från varje genre. Jag 
väljer att analysera just dessa genrer på grund av två olika anledningar. Dels för att de har klara syften 
som tydligt skiljer sig åt, och dels för att det utgör en bra och bred bild av vad SKL skickar ut. Målet 
är att undersöka om dessa texters paratexter och texttyper gör det klart och tydligt att det rör sig om 
texter med olika syften. De två texterna i varje kategori är valda för att de är representativa för just sin 
genre. Jag tittar enbart på rubriker och ingresser i denna analys, vilket jag motiverar i 
materialsammanställning i avsnitt 3.1. 
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3.4.2 Paratext och texttyper  

Bakgrunden till denna analys är antagandet om att paratexter och texttyper skapar förväntningar på 
texten och utifrån dessa förväntningar kan läsaren skapa ett handlings- eller kunskapsinriktat läsmål.  
När jag talar om förväntningar menar jag förväntningar på textens innehåll och vem som ska läsa den. 
Dessa förväntningar hänger nära samman med läsmålet, eftersom förväntningarna skapar en bild av 
vad texten är till för och genom denna bild kan man skapa ett läsmål som är handlings- eller 
kunskapsinriktat.  

Paratexter i form av titel, rubriker och ingresser, kan beskrivas som trösklar in i det semiotiska rum-
met. Syftet med paratextanalysen är att undersöka vilka slags trösklar läsaren måste passera för att 
komma in i texterna och hur dessa påverkar läsningen. Titel, rubriker och ingresser påverkar vilka 
förväntningar vi ställer på textens innehåll, tilltänkta läsare, och syfte. I paratextanalysen analyserar 
jag paratexternas räckvidd, generalitet och funktion utifrån Ledins (2000) definition.  

 
• Räckvidd (Ledin 2000:20) handlar om vilken nivå i texten som paratexten utgör tolkningsram till. 

Den globala nivån är den första och högsta tolkningsnivån och utgörs av textens eventuella titel. De 
lokala nivåerna utgörs av rubriker och andra paratexter inom de semiotiska rum som befinner sig 
inom ramen för den globala paratexten.  
 

• Generalitet (Ledin 2000:19) handlar om huruvida paratexten har en typifierande eller individuali-
serande uppgift. Om paratexten visar vilken sorts text det handlar om är den typifierande (Ledins 
exempel från veckopressen är: ”Inrikes”, ”Kultur”, ”TV”). Om paratexten är unik för texten ifråga 
är den individualiserande (exempelvis rubriken ”Uppvisning av fiktionens möjligheter” som står i 
anslutning till den typifierande paratexten ”Kultur”).  
 

• Funktion (Ledin 2000:19) handlar om vilken, ja, funktion paratexten har. De två funktioner jag 
tittar närmare på kallas ämnesmässiga och positionerande. De ämnesmässiga paratexterna etablerar 
förväntningar på vilket innehåll som kommer att tas upp i texten, medan den positionerande 
paratexten signalerar vem texten är till för.  

 
Texttyper. Min analys av texttyper utgår från det Hanell kallar för identifierbarhet, dvs. läsarens 
möjlighet att identifiera texten som tillhörande en viss genre (2010:19).  

Observera att en text som tillhör en viss genre inte nödvändigtvis måste innehålla språkdrag från en 
särskild texttyp. En text kan tillhöra en viss genre och ändå bestå av i stort sett vilken eller vilka 
texttyper som helst (Ledin 2000:69). Det är dessutom mer regel än undantag att texter består av olika 
sorters texttyper (Ledin 2000:69). Jag vill klargöra att jag inte tittar på texttyper för att säga något om 
hur bra texterna är eller hur de är komponerade på ett makroplan; jag använder metoden enbart för att 
kunna säga något om vilka språkdrag som återfinns i texterna och för att kunna jämföra dem med 
varandra. Ett grundantagande är att prototypiska språkdrag kan hjälpa läsaren att identifiera textens 
syfte, men att de inte nödvändigtvis är den huvudsakliga resursen för att uttolka textens syfte. Ledin 
citerar Smith (1985) som får uttrycka mitt förhållningssätt till texttyperna:   

Linguistic features may be helpful in identifying the purpose of a particualar text, but are not 
necessarily the chief indices of the purpose of the text. (Smith1985:229 citerad i Ledin 1999:22) 

Jag använder tre av de texttyper som presenteras av Ledin (2000): explikativa, argumentativa och 
instruerande texttyper. Ledin definierar vissa karaktäristiska språkdrag för var och en av texttyperna. 
Det är dessa karaktäristiska drag jag söker efter i texterna. Jag har valt de tre följande texttyperna 
eftersom de är mest förekommande i mitt material. De två övriga texttyperna (narrativ och deskriptiv) 
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kan också förekomma i texterna, men jag väljer att begränsa analysmetoden till tre texttyper, eftersom 
jag bedömer att det räcker för syftet. Texttyperna som söker efter i undersökningen är: 

 
• Instruerande texttyp (Ledin 2000:76-77). Denna texttyp är handlingsinstruerande. Språkliga 

kännetecken är verb i imperativ (koka potatis), verb i passiv (potatis kokas), eller verb i aktiv 
form med man (man kokar potatisen).  

 
• Argumentativ texttyp (Ledin 2000:74-75). Denna texttyp bygger på att ståndpunkter beläggs, 

underbyggs eller förkastas. Språkliga kännetecken är argumenterande konnektiver som 
”alltså”, ”därför” och ”men”; modala uttryck av typen ”tydligen” och ”sannolikt”; samt 
subjektiva och evaluerande uttryck som ”viktig” och ”värdefull”.  

 
• Explikativ texttyp (Ledin 2000:75-76). Denna texttyp går ut på att reda ut och förklara olika 

sakförhållanden. Den introducerar ett problem eller tema, ger en förklaring och en kommentar. 
Språkliga markörer är uttryck för orsak och verkan och hypotes, som verb som ”bero på”, 
”resultera” och ”innebära”, och konnektiver som ”därför”, ”ty”, och ”eftersom”; samt 
frågemeningar. 

3.5 Metodkommentar 
– forskaren som läsare, läsaren som forskare 
Textanalyserna görs med fokus på funktion snarare än på form. Detta medför att det är min egen 
tolkning som blir central för undersökningen. Jag har tidigare konstaterat att läsningen påverkas av 
vilka läsmål läsaren har – de läsmål jag har haft när jag tagit mig an materialet har varit avsevärt 
annorlunda än den autentiske läsarens läsmål. Jag har dessutom helt andra bakgrundskunskaper än 
texternas målgrupp (som är betydligt mer insatt i verksamheten än jag) vilket också påverkar min 
tolkning av materialet. Dialogen med texten ser helt enkelt annorlunda ut för mig och den autentiske 
läsaren, som Nord uttrycker det i sin avhandling (2008:63).  

Detta är ett generellt problem i textanalytisk forskning som är svårt att komma runt. För att min 
position som läsare inte ska leda tolkningen åt fel håll har jag tagit emot materialet så autentiskt som 
möjligt, dvs. genom att prenumerera på det. Jag hoppas också att uppsatsens frågeställningar gör att 
jag kan undersöka och diskutera texternas användbarhet utifrån ett perspektiv som gör att min position 
som läsare inte påverkar resultatet i allt för hög grad. Syftet är ju inte att säga något om hur de reella 
läsarna uppfattar texterna utan om hur texterna fungerar som meningsbärande helheter. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenterar jag resultaten från analyserna. Jag inleder med kontextanalysen, fortsätter 
med genreanalysen och avslutar med analysen av modelläsning. Jag avslutar varje analysdel med en 
kort sammanfattning av de viktigaste resultaten. Sist gör jag en sammanställning av de tre delarna och 
påvisar hur de hänger ihop och tillsammans skapar förutsättningar för texternas användbarhet. 

4.1 Kontextanalys 
Här redogör jag för förutsättningarna för kommunikationen. Notera att jag enbart tar upp SKL:s egen 
syn på saken. Resultatet i denna analys ska ses som grunden för utskickens möjligheter att vara 
användbara.  

4.1.2 SKL:s kommunikationsarbete 

Alla medarbetare på SKL är egentligen kommunikatörer, säger två informanter. De menar att alla som 
jobbar inom organisationen har som uppdrag att sprida SKL:s kunskap.  

SKL:s åtta avdelningar arbetar självständigt med sin kommunikation. ”De olika avdelningarna orga-
niserar sig själva och samtidigt är vi en helhet, vi är SKL” säger en informant. De olika avdelningarna 
har olika uppdrag som har slagits fast av kongressen. Handläggarna på avdelningarna skriver och pub-
licerar själva texter om det ämne de har expertis inom. Dessutom har de flesta avdelningar egna kom-
munikatörer. Handläggarna och kommunikatörerna på avdelningarna kommunicerar främst mot vad 
SKL kallar sina medlemmar, dvs. tjänstemän inom kommun och landsting.  

Förutom medarbetarna på avdelningarna finns en särskild kommunikationsavdelning. Kommunika-
tionsavdelningen uppdrag är att vara opinionsbildande och kommunicera mot pressen. Detta innebär 
t.ex. att de skriver debattartiklar, pressmeddelanden och nyheter. Kommunikationsavdelningens arbete 
mot media är centraliserat för att se till att SKL ger ett enhetligt budskap och att det paketeras snyggt, 
medan kommunikationsarbetet på avdelningarna är decentraliserat och pågår självständigt. 

”Just nu sitter alla och kommunicerar ut väldigt mycket” säger en informant, som menar att SKL som 
avsändare och varumärke behöver bli tydligare. Informanten påpekar att avsändarrollen och varumärk-
esbyggandet påverkas negativt av att kommunikationen inte är samordnad.  

4.1.3 Prenumerationsutskickens deltagare och kommunikativa syfte 

Både handläggare och kommunikatörer på avdelningarna publicerar nytt material om de områden de 
bevakar, samtidigt som kommunikationsavdelningen publicerar texter riktade mot press och media. 
Som prenumerant förses man alltså med nya texter både från avdelningarna och från kommunikations-
avdelningen.   

Medarbetarna på SKL nämner olika syften med utskicken: att berätta vad som är aktuellt och vad SKL 
har gjort; att sprida kunskap, stå för omvärldsbevakning och bilda opinion; att levandegöra strukturella 
saker genom storytelling; och att ”ge kredd till våra medlemmar”. SKL vill visa upp den positiva sidan 
av arbetet i kommunerna och landstingen.  

Ingen vet exakt vilka det är som prenumererar på utskicken. Målgruppen för texterna är först och 
främst medlemmarna, alltså högre tjänstemän inom kommun och landsting, verksamhetsutvecklare 
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och politiker, men även journalister och andra samhällsintresserade, såsom forskare och debattörer. 
Även myndigheterna är intresserade av vad SKL tycker. Alla informanter menar att mottagarna 
använder utskicken i sitt arbete. De som prenumererar är sådana som behöver det i jobbet säger en 
informant, och en annan säger att de som prenumererar kan ta det här vidare så att de kan använda det 
i sin vardag och sitt arbete. 

Kommunikationsavdelningen har en plan för hur ofta de skickar ut nytt material, men de olika avdel-
ningarna har ingen sådan plan och de samordnar heller inte med andra avdelningar om hur många ut-
skick de ska göra i veckan. Detta kan resultera i att mottagaren ibland får flertalet texter per dag, och 
ibland inga texter alls. Detta är ett problem som flera informanter tar upp. En informant frågar sig om 
mottagaren känner sig ”upplyst eller bombad?”.  

4.1.4 Kommunikationssätt: läsarens möte med SKL:s texter 

Texterna som man får via SKL:s prenumeration består som sagt av nytt material som publiceras på 
hemsidan. Utskicken som går ut till prenumeranterna skrivs alltså inte med tanken att mottagaren ska 
läsa texten i mejlboxen. Det går alldeles utmärkt att få tag på SKL:s texter utan att prenumerera på 
utskicken eftersom de är skrivna för att publiceras på webben. Här nedan listar jag fyra olika sätt som 
läsaren kan få tag på de texter som man kan prenumerera på: 

1. Gå in på hemsidan, välja ämne och klicka dig vidare ner i hierarkien. Exempel: Hälsa och 
sjukvård > jämlik vård och hälsa > konferenser.  

2. Gå in på hemsidan och skriv ett ämnesord i sökrutan.  

3. Sök via Google. Statistik visar att hela 50 % av läsarna kommer till SKL:s sidor via Google. 

4. Och slutligen: mejlprenumerera på uppdateringar av hemsidan.  

Detta är viktigt eftersom det visar att bara en liten del av SKL:s läsare tar del av materialet genom att 
ledsagas genom strukturerna på hemsidan. Resten (inklusive mejlprenumeranterna) hamnar på en sida 
utan att ha gått in på SKL:s hemsida och därpå följt den föreslagna länkvägen till texten.  

4.1.5 Sammanfattning av kontextanalys 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att förutsättningarna för kommunikationen är komplicerade. 
Texterna skrivs av en mängd olika personer med olika uppdrag på sina bord och läses av en mängd 
olika personer, även de med olika uppdrag på sina bord. Deltagarna i kommunikationen kan beskrivas 
som SKL och grupper som arbetar med beslutsfattning, verksamhetsutveckling, samhälle och journal-
istik. Varken SKL eller mottagargruppen är enhetlig utan de består av människor som har olika mål 
med att ge sig in i kommunikationen.  

De åtta olika avdelningarna och deras sektioner arbetar självständigt med att bevaka och sprida infor-
mation om sina intresseområden vilket leder till att informationen ofta blir spretig och att SKL saknar 
en enhetlig röst. Texternas kommunikativa syften påverkas även av att de olika avdelningarna har 
olika fastställda uppdrag i stadgarna. 

Ett sista viktigt resultat är att texterna inte skrivs för att läsas som självständiga texter utan de skrivs 
med syftet att publiceras på en särskild plats på hemsidan. Många läsare, däribland mejlprenumer-
anterna, möter dock inte texten via den länkväg som finns på hemsidan, utan man hamnar direkt i 
texten utan att passera viktiga rubriker och kategorinivåer. 
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4.2 Genreanalys 
I detta avsnitt presenterar jag resultaten från genreanalysen. Jag inleder med att presentera en tabell 
som visar de genrer jag har identifierat i SKL:s utskick samt hur många texter som tillhör respektive 
genre. Därpå presenterar jag resultatet från analysen av hur texterna signalerar genre genom multi-
modala meningsresurser. 

4.2.1 Genreindelning 

Jag urskiljer sju olika sorters texter i mitt material vilka presenteras i tabell 1. Till höger i tabell 1 
tolkar jag om texterna är handlings- eller kunskapsinriktade.  

Tabell 1: Genretillhörighet för 40 st. av SKL:s prenumerationsutskick. (Texterna togs emot mellan den 30 

januari 2014 och den 30 april 2014). 

Genre Antal Kunskap eller handling 
Nyhet 14 Kunskapsinriktning 
Allmänt 
informerande 

7 Kunskapsinriktning  

Inbjudan 7 Handlingsinriktning 
Gästblogg 6 Kunskapsinriktning  
Debatt 3 Kunskapsinriktning 
Berättelser från 
vardag 

2 Kunskapsinriktning 

Pressmeddelande 1 Kunskapsinriktning  
 
Jag kommer från och med nu att skriva SKL:s genrer med versal bokstav (för att skilja dem från ny-
heter i allmänhet, eller debattartiklar i allmänhet osv.). SKL namnger själva genrerna Debattartikel, 
Pressmeddelande, Gästblogg, och Nyhet, på så sätt att namnet på genren framgår någonstans i texten. 
Alla Nyheter namnges dock inte, utan enbart de Nyheter som skrivs av kommunikationsavdelningen. 
De andra avdelningarna skriver också Nyheter men dessa kalas inte så uttryckligen. I kategorin Nyhet-
er har jag samlat texter både från kommunikationsavdelningen och övriga avdelningar. 

Nyhet är den genre som förekommer flest gånger. De texter jag har kategoriserat som Nyhet innehåller 
aktuell information som antingen handlar om något SKL har gjort eller som handlar om något nytt 
som är intressant för kommuner och landsting. Nyheterna innehåller ofta en värdering där någon på 
SKL får tycka till om saken. Nyheterna är ibland svåra att skilja från genrekategorin som jag kallar 
allmänt informerande. Dessa texter skrivs på avdelningarna och presenterar statistik, nya rapporter 
eller andra företeelser utan att ge någon värderande vinkel. Gränsen mellan Nyhet och Allmänt 
informerande är ibland väldigt svag. 

Inbjudningarna definierar jag som texter som syftar till att få läsaren att delta i något. Det rör sig fram-
för allt om att delta i konferenser och dylikt, men det kan också handla om att t.ex. ge SKL tips på 
föreläsare. Inbjudningar skrivs framför allt av avdelningarna. Gästblogg är en kategori som hör till ett 
särskilt projekt inom SKL, dessa texter sticker ut lite eftersom de har en personligare röst än vad som 
är normalt i de övriga genrerna. Även Debattartiklarna har en mer personlig röst. Debattartiklarna 
publiceras av kommunikationsavdelningen och de har alltid publicerats någon annanstans utöver 
SKL:s hemsida. I genren Berättelser från vardag återges patienters och vårdgivares berättelser. Dessa 
texter hör också hemma inom ett särskilt projekt. Den sista genren utgörs av pressmeddelanden, och 
skrivs av kommunikationsavdelningen. 
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De allra flesta av SKL:s genrer är kunskapsinriktade. Det innebär att de syftar till att läsaren ska få 
kunskap om något. Den enda genre som jag bedömer vara handlingsinriktad är Inbjudningarna, på 
grund av att de kräver någon form av respons från läsaren. 

4.2.2 Meningsresurser för att signalera genretillhörighet 

Jag inleder analysen med att gå igenom den korta text man får i mejlet, som jag kallar puff. Sedan tar 
jag upp fulltexten som finns på hemsidan. 

Puffarna. SKL:s texter är skrivna för att publiceras och läsas på webbplatsen, men prenumerantens 
första möte med texten är i mejlkorgen. Texten i mejlet utgörs enbart av ursprungstextens rubrik och 
ingress. Alla puffar följer samma visuella mönster och ger därmed ingen vägledning om genre. Varje 
gång man möter en ny puff från SKL:s prenumeration måste man skapa sig en ny bild av just den text-
ens syfte. Bild 1 och 2 nedan illustrerar detta. Exemplen är utvalda för att de tydligt visar att puffarna 
är likartade, men alla puffar följer detta mönster. Bild 1 visar en puff från en gästblogg. 

Bild 1: Puff från Gästblogg I 

 

 
Citationstecknen i texten kan möjligen ge läsaren en uppfattning om att det är ”någon annan”, en gäst, 
som uttalar sig. Men det räcker inte som meningsresurser för att läsaren ska förstå att det handlar om 
ett gästblogginlägg. Den sista meningen Håkan Sörman om bilden av äldreomsorgen skulle möjligen 
kunna leda en van läsare till slutsatsen att det rör sig om en gästblogg. Bild 2 visar en puff från en 
Inbjudan. 

Bild 2: Puff från Inbjudan 
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Även denna puff ger inledningsvis få resurser för att läsaren ska tolka den som en Inbjudan. Först från 
och med den näst sista meningen är det möjligt för läsaren att förstå textens syfte utifrån semantisk 
innebörd, och det avslutande Välkommen! gör det helt tydligt att det rör sig om en Inbjudan.  

Puffarna i mejlen från SKL ger alltså sällan någon väl synlig visuell genreindikation, men det finns 
undantag. Kategorin gästblogg tillhör de texter som tydligast signalerar genretillhörighet (undantaget 
bild 1). Det gör de genom att rubriken ofta innehåller en direkt hänvisning till att det rör sig om en 
sådan. Fem av sex förekomster av genren gästblogg uttrycker genretillhörighet i rubriken. Se exempel 
på detta i bild 3. 

Bild 3: Puff från Gästblogg II 

 
 
Den andra kategorin som vid ett par tillfällen ger genresignaler i rubriken är Inbjudningarna, dock inte 
lika tydligt som gästbloggen som har genrenamnet i titeln. Av Inbjudningarna är det två av samman-
lagt sju stycken vars rubrikformuleringar innehåller resurser som gör att läsaren förstår att det rör sig 
om just den genren. Den ena har rubriken Persontrafik 2014 – tipsa oss om föreläsare! som utgörs av 
en uppmaning, vilket gör att läsaren enkelt kan uttolka att den förväntas handla. Den andra har rubrik-
en Fem dagar kvar till äldreriksdagen – sista chansen att anmäla dig. Övriga fem Inbjudningars rub-
riker påminner om Inbjudan i bild 2.   

De puffar som inte signalerar genre i rubriken utgör 33 av 40 texter i mitt material. Dessa texter kräver 
att läsaren drar slutsatser om textens genre utifrån det semantiska innehållet.  

Fulltexterna. Jag går vidare och presenterar här resultatet för hur fulltexterna signalerar genre-
tillhörighet på webbplatsen. Om man väljer att klicka på länken Läs mer på webbplatsen som finns 
längst ner i puffen förflyttas man till SKL:s webbplats och hamnar direkt på den sida där den aktuella 
texten har publicerats. Fulltexterna på hemsidan har nästan alltid exakt samma rubrik och ingress som 
i puffen, och ger alltså samma verbala resurser som puffen. Men när man klickat sig till hemsidan 
hamnar man i ett annat semiotiskt rum och får tillgång till fler multimodala element för tolkning. Bild 
4 visar hur fulltexterna ser ut på hemsidan. 
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Bild 4: Fulltext på hemsidan. Samtliga fulltexter presenteras med rubrik, ingress och brödtext på 

hemsidan. 

 
 
Texternas layout på hemsidan utgörs alltid av rubrik, ingress och brödtext. Typsnitten är alltid detsam-
ma i alla texter. Rubrik, ingress och brödtext är betydelseresurser som vi vanligen kopplar samman 
med nyhetsartikeln, men som tabell 1 visar skriver SKL betydligt fler genrer än så. Webbplatsen är 
som sagt multigenerisk, dvs. den samlar en mängd olika genrer inom sina gränser. Genrerna har dock 
exakt samma visuella layout. 

Vissa texter har underrubriker i fulltexterna, vilka sticker ut visuellt och skulle kunna vara en resurs 
för att hjälpa läsaren att snabbt förstå textens genre. Men underrubrikerna ger sällan en klarare genre-
bild. Representativa exempel på underrubriker är Förtroende viktigt som tillhör en Debattartikel, och 
Bättre kvalitet i planerna som tillhör en Nyhet. Jag menar att dessa underrubriker inte utgör resurser 
för genretolkning eftersom de är så allmänt hållna att de skulle kunna tillhöra vilken som helst av 
genrerna i tabell 1. Det finns dock exempel på underrubriker som hjälper läsaren att uttolka genre. Det 
gäller enbart Inbjudningarna. Sex av sju Inbjudningar har underrubriker som ger en bild av att texten 
utgör just en Inbjudan. Exempel på sådana underrubriker är Tid och plats, som är en fras som vi 
vanligen kopplar till Inbjudningar, och Socialdepartementets Resultatkonferens – 25 mars som är en 
ämnesetablerande nominalfras som gör att man kan förstå att det är en konferens på gång. Dessa 
underrubriker får man alltså inte tillgång till förrän man klickat sig från mejlet till fulltexten.  

Det faktum att texten presenteras i sin fulla längd på hemsidan gör det förstås lättare för läsaren att 
tolka ut textens genre ur det semantiska innehållet. Det finns dock ett par genrer som på webbplatsen 
ger läsaren resurser att tolka genretillhörighet redan innan man börjar läsa fulltexten. Det gäller genr-
erna Debattartikel och pressmeddelande som har typifierande rubriker på webbplatsen. Det står 
Debattartikel, Replik eller Pressmeddelande till vänster ovanför textens rubrik, vilket gör att läsaren 
enkelt förstår vad det rör sig om.  

Det finns ytterligare ett sätt för texterna på hemsidan att signalera genre. Det gäller dess plats på hem-
sidan och vilka brödsmulor (alltså de länkar som leder fram till texten) som går att läsa ovanför textens 
rubrik på webbplatsen. Dessa brödsmulor kan i vissa fall läsas som typifierande paratexter. Det är 
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enbart texterna som publiceras av kommunikationsavdelningarna som på detta sätt får fler resurser för 
genretolkning. Kommunikationsavdelningen publicerar genrerna Debattartikel, Pressmeddelande och 
Nyhet: dessa texter har brödsmulor som visas ovanför rubriken i form av länknamnen Debattartikel, 
Pressmeddelande eller Nyheter. Detta illustreras i bild 5.  

Bild 5: Brödsmulorna visar: Start > Press > Nyheter > Bemötandet gott inom primärvården 

 
 
Länkvägen i bild 5 visar under vilken kategori texten är publicerad, i detta fall en Nyhet. De texter 
som skrivs på avdelningarna får inte genrehjälp av brödsmulorna. Även avdelningarna skriver ju Ny-
heter men det syns inte på länkarna. Dessa texter hamnar nämligen längre ner i hierarkin och bröd-
smulorna ger bara en uppfattning om vilket ämne det rör sig om, inte vilken genre det är. Bild 6 är ett 
exempel på det.  

Bild 6: Brödsmulorna visar länkvägen till en Nyhet, men det framgår inte av länknamnen. Brödsmulorna 

visar: Start > Ämnen > Hälsa och sjukvård > Sjukskrivning och rehabilitering > försäkringsmed 

utredningar. 

 
 
Brödsmulorna i bild 6 hjälper inte läsaren att förstå att texten som följer är en Nyhet, vilket den är. 
Brödsmulorna visar också att texten ligger fem klick bort från första sidan, vilket jag betraktar som 
ganska långt ner i hierarkin på webbplatsen. Genrerna som jag kallar Allmänt informerande och 
Berättelser från vardag, samt Nyheter skrivna av avdelningarna, hamnar alla långt ner i hierarkin. De 
texter som publiceras av kommunikationsavdelningen hamnar högre upp i hierarkin och är överlag 
enklare att genretolka på grund av att brödsmulorna uttalar genren.  

Brödsmulorna är dock små och alla läsare lägger förmodligen inte märke till dem eftersom de avskiljs 
från huvudtexten med en linje.  
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4.2.3 Sammanfattning av genreanalys 

Resultatet visar att SKL skickar ut 7 olika genrer till sina prenumeranter men att det kan vara svårt att 
tolka utskickens genretillhörighet både i puffarna och i fulltexterna. Fulltexterna har dock fler resurser 
för att ge läsaren en bild av vilken genre det handlar om.  

Läsaren kan inte utläsa genretillhörighet utifrån varken puffarnas eller fulltexternas layout. I puffarna 
är det dessutom svårt att utläsa genre utifrån det semantiska innehållet eftersom de är mycket korta och 
ibland inte innehåller tillräckligt med information för att läsaren ska förstå vad texten syftar till. Enk-
laste genretolkningen bland puffarna ger kategorin Gästblogg som ofta använder genrenamnet i rub-
riken och därmed gör att läsaren kan ta sig an ingressen med insikten om att det rör sig om just en 
gästblogg.  

Fulltexterna på webbsidan tillhandahåller alltså fler resurser för genretolkning än puffarna. Det handlar 
om typifierande rubriker ovanför huvudrubriken (enbart Debattartikel och Pressmeddelande) samt 
underrubriker som indikerar att det rör sig om en viss genre (enbart Inbjudan). Debattartiklar, Press-
meddelanden och de Nyheter som publiceras av kommunikationsavdelningen har även brödsmulor 
(länkvägar som syns ovanför fulltexten) som kan hjälpa läsaren att förstå vilken genre det rör sig om. 
En del texter får inte påtagligt fler meningsresurser på webbplatsen. Det gäller framför allt de Nyheter 
som publiceras av avdelningarna, de Allmänt informerande texterna samt Berättelser från vardagen. 

Alla fulltexter blir dock lättare att genretolka än puffarna eftersom man får tillgång till hela texten och 
kan dra slutsatser utifrån det semantiska innehållet. 

4.3 Analys av modelläsning 
Jag går nu vidare till den sista delen av min analys för att undersöka om texterna framställning under-
lättar för läsarna att dra slutsatser om varför texten finns och vad den vill. Materialet avgränsas nu till 
sex representativa texter: två Inbjudningar, två Nyheter och två Debattartiklar.  

Det är paratexterna som etablerar tolkningsramar för texterna, eller med andra ord, förser läsaren med 
de glasögon som texten kommer att läsas genom. Jag inleder därför avsnittet med att göra en kort para-
textanalys utifrån generalitet, funktion och räckvidd. Därpå undersöker jag hur texterna genom sin 
framställning skapar förväntningar och läsmål hos läsaren. Jag presenterar här rubrikerna till de sex 
texterna. Jag refererar sedan till texterna med genre och siffra, ex. Debatt 1, Nyhet 2, osv. Exempel på 
tre fulltexter, en av vardera genren, återfinns i bilagorna. Texten i puffen återges i analysen. 

Inbjudan 1: Förhindra fusk och oegentligheter vid leverans av välfärdstjänster 
Inbjudan 2 (se bilaga 1): Vårdval 2.0 och valfrihet i vården - [så!] hur går vi vidare? 

Nyhet 1 (se bilaga 2): Ny utredning ska klargöra om försäkringsmedicinska utredningar  
Nyhet 2: Europeiskt pris för arbete med äldres egenmakt 

Debatt 1: Världens bästa cancervård ska vi göra ännu bättre 
Debatt 2 (se bilaga 3): Lokalt ansvar ger bättre välfärd än statlig likriktning  

4.3.1 Paratextanalys 

Här går jag igenom vilka typer av paratexter som läsaren passerar på sin väg in i det semiotiska 
rummet. 
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Global nivå: titel. SKL:s prenumerationsutskick saknar titel i den mening som Nord (2008) och Ledin 
(2000) gör gällande, dvs. ett avgränsat verks titel. SKL:s prenumerationsutskick läses inte som mat-
eriellt avgränsade enheter (såsom en bok, en tidning, ett brev, en broschyr etc.), utan de läses inom 
ramarna för SKL:s webbplats. SKL:s webbplats kan i sin tur betraktas som en avgränsad enhet, efter-
som den utgör en sammanhållen multimodal produkt. Jag betraktar därför sidhuvudet på SKL:s hem-
sida som övergripande titel. Webbplatsens sidhuvud utgörs av SKL:s logga och namn, varpå man kan 
läsa Sveriges kommuner och landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla 
kommuner, landsting och regioner. Sidhuvudet finns att se i bild 4 ovan. Sidhuvudet ligger kvar 
oavsett vilken sida man har klickat sig in på och jag menar att det är likvärdigt med ett verks titel, 
eftersom den etablerar den högsta nivån för tolkningen. När man läser en sida på SKL:s hemsida 
tolkar man den utifrån att sidan är publicerad just på SKL:s hemsida. Titeln, som är gemensam för alla 
prenumerationsutskick, etablerar helt enkelt tolkningsramen SKL säger det här.  

Lokal nivå: rubriker och ingresser. Utskickens rubriker etablerar den näst högsta tolkningsnivån. 
Det är rubriken som ger prenumerationsutskicken sitt eget specifika tema; ett tema som inte bara sign-
alerar att det är SKL som säger något utan också signalerar vad SKL vill säga. Utskickens rubriker är 
alltså mycket viktiga temaetablerare.  

Rubrikerna till de sex utskicken är individualiserande, dvs. de är unika för just sitt ämne. Samtliga 
rubriker har ämnesmässig funktion, vilket betyder att de anger det ämne som ska presenteras i texten. 
Debatt 1 och 2 har utöver de individualiserande rubrikerna också typifierande rubriker, som lyder 
Replik respektive Debattartikel.  

Ingen av rubrikerna är positionerande; de uttrycker alltså inte på något sätt vem som ska läsa texten. 
Två av rubrikerna innehåller dock ett vi. Det gäller rubrikerna till Debatt 1 och Inbjudan 2: Världens 
bästa cancervård ska vi göra ännu bättre och Vårdval 2.0 och valfrihet i vården - [så!] hur går vi 
vidare? Pronomenet vi skulle kunna syfta på läsaren, som då blir en mycket bred grupp. Alla som 
känner sig tilltalade ingår i detta vi och kan då sägas vara den tilltänkta målgruppen. Jag vill ändå inte 
påstå att dessa texter har positionerande rubriker eftersom vi lika gärna kan syfta på SKL:s omtal av 
sig själva.  

4.3.2 Analys av framställning: förväntningar och läsmål 

Här undersöker jag vilken slags läsning som gynnas av textens framställning. Det innebär att jag tittar 
på om rubrikerna och ingresserna etablerar förväntningar på textens innehåll som stämmer med textens 
syfte, och om de innehåller karaktäristiska språkdrag från olika texttyper. 

Inbjudningarna är de texter i mitt material som mest tydligt syftar till handling hos läsaren. Inbjud-
ningarna bör få läsaren att förstå att hen förväntas göra något och bör alltså skapa ett handlingsinriktat 
läsmål hos läsaren. Rubriken till Inbjudan 1 utgörs av en uppmaning: Förhindra fusk och oegentlig-
heter i välfärdstjänster. Uppmaningar är karaktäristiska för den instruerande texttypen. Temat i rub-
riken signalerar emellertid inte att det rör sig om en Inbjudan till ett seminarium. Det tema som rubrik-
en etablerar skapar istället förväntningar på att texten ska förklara hur man kan förhindra fusk och 
oegentligheter, vilket den inte gör. Läsaren kan därför inte skapa ett läsmål som överensstämmer med 
textens syfte genom att enbart läsa rubriken, trots att den utgörs av en uppmaning. Nedan återges 
rubrik och ingress till Inbjudan 1. 
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Inbjudan 1: rubrik och ingress 

Förhindra fusk och oegentligheter i välfärdstjänster 

En växande andel av verksamheten i kommuner och landsting utförs av andra än kommunen eller 
landstinget. Uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer då allt mer i fokus. Ett 
delområde i denna kontroll handlar om att förebygga, minimera och upptäcka fusk och ekonomiska 
oegentligheter. Under seminariedagen 8 maj 2014 tar vi upp exempel och arbetssätt samt visar 
material som Sveriges kommuner och Landsting har tagit fram. 

Ingressen består i första hand av vad som måste betraktas som explikativa språkdrag, eftersom den 
innehåller uttryck för orsak och följd. Ett huvudtema, eller ett problem, presenteras i den första men-
ingen (En växande andel av verksamheten i kommuner och landsting utförs av andra än kommunen 
eller landstinget) varpå en följd av detta presenteras (Uppföljning och kontroll kommer då allt mer i 
fokus). Den sista meningen kan betraktas som en förklaring eller upplösning till problemet, med ett 
underförstått ”därför” (Under seminariedagen 8 maj 2014 tar vi [därför] upp exempel …) Någon upp-
maning syns inte till i ingressen, varken imperativa eller passiva. Den sista meningen presenterar 
seminariedagen i bestämd påståendeform och meddelar vad som kommer att hända under dagen. 
Meningen som presenterar seminariedagen skulle kunna läsas som allmän information om att det kom-
mer att hållas ett seminarium om frågan eftersom det är ett växande problem. Att läsaren är välkom-
men att delta på seminariet framstår inte som självklart. 

Inbjudan 2 har rubriken Vårdval 2.0 och valfrihet i vården - [så!] hur går vi vidare? Läsaren får 
möjlighet att inta en svarande ställning till rubrikens fråga, dvs. möjlighet att själv ge någon form av 
respons, men rubriken antyder inte att det rör sig om en konferens. Även denna rubrik är 
ämnesetablerande men temat rör vårdvalet och inte konferensen. Nedan återges Inbjudan 2:s rubrik 
och ett utdrag ur ingressen, som är mycket lång. 

Inbjudan 2: rubrik och utdrag från ingress 

Vårdval 2.0 och valfriheten i vården - hur går vi vidare? 

Det är sju år sedan de första landstingen började med vårdval i primärvården och fem år sedan det 
blev obligatoriskt enligt LOV. Vårdval i specialistvården har också utvecklats i en del landsting. Vad 
har hänt i de landstingen som gick först? Hur tänker de idag? Hur har andra följt efter, vilka lärdomar 
kan man göra och hur tänker man kring utvecklingen framöver? […] 

Utdraget från Inbjudan 2 visar början på ingressen, som sedan listar inte mindre än nio frågor till i 
samma stil. Texten innehåller explikativa språkdrag, eftersom rubriken presenterar en fråga som följs 
av påståenden och sedan nya frågor. De explikativa språkdragen gör att läsaren återigen rimligen för-
väntar sig en utredande text, som introducerar ett ämne och ger svar om det. Ingressen tillhandahåller 
dock inga svar utan enbart en mängd frågor. Det går inte att utläsa från rubriken och ingressen att det 
är på en konferens som frågorna ska diskuteras, eftersom konferensen inte presenteras i varken rubrik 
eller ingress. Rubriken och ingressen innehåller inga uppmaningar eller andra resurser som gör att 
läsaren kan skapa ett handlingsinriktat läsmål.  

Nyheterna kan betraktas som rent kunskapsinriktade texter. De syftar till att uppdatera läsaren om 
senaste nytt från intresseområdet. Oftast har Nyheterna dock en SKL-vinkel. Det innebär t.ex. att det 
är någon från SKL som får uttala sig om saken, eller så behandlar Nyheten något som SKL har varit 
med och drivit eller liknande.  

Rubriken i Nyhet 1 utgörs av ett påstående som etablerar ett tema för texten, och ingressen utvecklar 
sedan temat ytterligare samt värderar det. Nedan återges rubrik och ingress till Nyhet 1.  
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Nyhet 1: rubrik och ingress 

Ny utredning ska klargöra om försäkringsmedicinska utredningar 

Regeringen ska utreda hur försäkringsmedicinska utredningar ska genomföras i fortsättningen, något 
som välkomnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. -Det [så!] är bra att reda ut denna fråga. 
Vem har ansvaret att genomföra dessa utredningar och hur ska de finansieras, menar Anna Östbom 
vid SKL.  

Texten visar prov på den explikativa texttypen, eftersom den introducerar ett ämne som sedan kort 
utreds. Den avslutande meningen där Östbom tycker till kan analyseras som det Ledin kallar ”kom-
mentar” (2000:75); en evaluering som rundar av förklaringen. Texten ansluter också till ett nyhets-
mönster som känns igen genom att något nytt presenteras och att någon får säga sin mening om detta. 
Tittar man efter karaktäristiska språkdrag ser man även att texten innehåller drag från den argument-
ativa texttypen. Ingressen innehåller värderande uttryck som bra och välkomnas samt en kommentar 
från en individ som menar något.  

De ämnen som introduceras i rubrik är också de ämnen som texten syftar till att ge kunskap om. 
Läsaren kan sålunda skapa sig ett kunskapsinriktat läsmål, som också uppfylls. Fullt lika tydligt är 
alltså inte textens texttyp eftersom texten i viss mån innehåller drag som kan härledas både till den 
explikativa och argumenterande texttypen, vilka kan kopplas till antingen Debattartikel eller Nyhet. 
Detta orsakas av att Nyheten har SKL-vinkel.  

Nyhet 2 är den enda texten i mitt material som har olika rubriker och ingresser i puffen och på 
webbsidan. I mejlet utgörs rubriken av nominalfrasen Pris till äldres egenmakt. Rubriken etablerar 
ämnet för texten. Att det rör sig om ett pris förstår vi, men det är oklart om det är SKL som ska ta 
emot ett pris eller dela ut ett pris, eller om det rör sig om någon annan form av pris. Nominalfrasen 
etablerar bara en tolkningsingång rörande själva priset. Läsaren kan genom rubriken bilda sig ett 
kunskapsinriktat läsmål men ett väldigt brett sådant som inte ringar in textens innehåll närmare.  

Ingressen i mejlet är kort och lyder: Passion för livet gav vinst i Bryssel. Detta påstående ger en något 
mer specifik förväntning på textens innehåll, men att Passion för livet är ett namn på ett program för 
att stärka äldres egenmakt framgår inte i puffen. 

På webbplatsen är rubriken något utbyggd: Europeiskt pris för arbete med äldres egenmakt. Den ut-
görs dock fortfarande av en nominalfras och temat rör fortfarande bara priset. Rubrik och ingress till 
Nyhet 2 återges nedan så som de presenteras i fulltexten på hemsidan. 

Nyhet 2: rubrik och ingress 

Europeiskt pris för arbete med äldres egenmakt 

I konkurrens med 220 bidrag var det Passion för livet som tog förstaplatsen i en tävling om sociala 
innovationer inom äldreområdet. 

Läser man ingressen är det fortfarande oklart hur SKL är inblandad i själva prisandet (men längre ner i 
brödtexten kan man läsa att Passion för livet har fått stöd av SKL). Paratexterna är korta och det är 
egentligen inte fruktbart att försöka slå fast texttyp. Men det skulle kanske gå att argumentera för att 
språkdragen är explikativa, då den introducerar ett ämne som sedan kort förklaras i form av ett påstå-
ende. Här finns i varje fall varken värderande eller uppmanande språkdrag. 

Debattartiklarna har ofta publicerats någon annanstans utöver publiceringen på SKL:s hemsida, t.ex. 
i Dagens Medicin eller Dagens nyheter vilket är fallet för de två artiklarna i mitt material. Debatt-
artiklarna är kunskapsinriktade, men kan i något högre grad än Nyheterna också analyseras som 
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handlingsinriktade, eftersom de syftar till att få beslutsfattare att inta SKL:s hållning och att fatta be-
slut i enlighet med den. För detta krävs att det framgår tydligt vilken tes som förkastas och vilken tes 
som istället främjas. Läsaren måste också förstå att det är detta som är syftet med texten för att kunna 
skapa ett läsmål som leder till att man vill ta reda på SKL:s ståndpunkt i frågan. 

Debatt 1 har rubriken Världens bästa cancervård ska vi göra ännu bättre. Rubriken utgörs av ett 
påstående innehållandes evaluerande uttryck som världens bästa och ännu bättre, samt ett vi, som 
refererar till SKL och SKL:s medlemmar. Rubriken innehåller därmed språkdrag som definierar den 
argumentativa texttypen. Ingressen utgörs av påståendesatser och avslutas med ett ställningstagande 
om att bilden som påståendena målar upp är fel. Rubrik och ingress till Debatt 1 återges nedan. 

Debatt 1: rubrik och ingress 

Världens bästa cancervård ska vi göra ännu bättre 

En svårt cancersjuk trebarnsmamma beskriver sin kamp för att få vård i tid. En medelålders man 
bekostar med egna medel sin prostataoperation utomlands, för att han inte orkar vänta. Bilden av 
svensk cancervård i kris växer fram. Men den bilden är fel. 

Ingressen uppvisar argumentativa drag i form av det värderenade fel och den argumenterande konnek-
tiven men. Dessutom presenteras en tes (svensk cancervård i kris) som sedan förkastas (den bilden är 
fel). På webbplatsen presenteras texten med den typifierande paratexten Debattartikel, vilket tillsam-
mans med den argumentativa texttypen skapar tydliga förväntningar på textens syfte.  

I mejlet saknas dock den typifierande paratexten vilket påverkar de förväntningar man ställer upp på 
läsningen negativt. Trots att texttypen visar argumentativa drag är det inte omöjligt att tolka den ex-
plikativt, dvs. mer utredande än argumenterande. Ämnet som presenteras (ungefär: att göra cancer-
vården bättre) och ingressen med påståendesatser kan få läsaren att förvänta sig att texten ska reda ut 
hur man kan göra cancervården bättre, inte argumentera för att bilden av svensk cancervård är fel. 
Läsaren kan inte okomplicerat utläsa vilket syfte texten har enbart i puffen och det krävs att hen 
klickar sig vidare till webbplatsen och läser den typifierande rubriken för att detta ska bli tydligt.  

Debatt 2 har rubriken Lokalt ansvar ger bättre välfärd än statlig likriktning. Rubriken utgörs av ett 
påstående med argumentativa språkdrag eftersom den presenterar en tes om att något är bättre än något 
annat. Rubrik och ingress till Debatt 2 presenteras nedan. 

Debatt 2: Rubrik och ingress 

Lokalt ansvar ger bättre välfärd än statlig likriktning 

Nästan alla svenskar vill att vård, skola och omsorg ska vara lika över hela landet. Men 
verksamheterna ska bedrivas av kommuner och landsting efter lokala förutsättningar anser en 
majoritet. 

Rubriken går dock också att analysera som explikativ, eftersom den ansluter till schemat x ger y. 
Eftersom rubriken saknar subjekt är det oklart om påståendet objektivt presenterar resultatet från en 
rapport eller dylikt, eller om det är någon som tycker detta. Ingressen är kort och ansluter i viss mån 
till den argumentativa texttypen genom att först presentera ett påstående och sedan invända mot det, 
genom det argumenterande konnektivet men. Emellertid är det inte SKL som invänder mot det inled-
ande påståendet. Det är vad en majoritet anser. Härmed går texten att tolka som att den återger infor-
mation från en mätning eller liknande, vilket SKL också ofta gör i andra, Allmänt informerande, 
texter. Ingenting i rubriken och ingressen gör att läsaren kan skapa korrekta förväntningar på textens 
syfte att få läsaren att förstå SKL:s ståndpunkt i en fråga. Varken tema eller texttyp signalerar att det 
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rör sig om en Debattartikel. I likhet med den första Debattartikeln får man hjälp med tolkningen av en 
typifierande rubrik om man klickar sig fram till webbplatsen. 

4.3.3 Sammanfattning av modelläsning 

Resultatet från modelläsningen visar att texternas framställning skapar tolkningsingångar till texterna 
som inte alltid överensstämmer med textens syfte. Den tydligaste tolkningsramen läsaren får tillgång 
till är att det är SKL som vill kommunicera något; det är inte alltid lika lätt att förstå vad SKL vill 
kommunicera. 

Alla texter har individualiserande ämnesmässiga rubriker, vilket hade kunnat vara positivt för använd-
barheten. Men för att så ska vara fallet krävs att rubriken ger en korrekt bild av textens innehåll och 
syfte. Ett generellt drag är att rubriker och ingresser presenterar ämnet för texten, men utan att tydligt 
lyfta fram den aspekt av ämnet som texten handlar om. Man kan säga att rubrikerna ofta skapar breda 
ingångar in i de semiotiska rummen och att läsaren själv får söka efter den specifika betydelse som 
finns där. De flesta rubriker skapar kunskapsinriktade läsmål hos läsaren genom att etablera förvänt-
ningar på att texten kommer att ge information om ett ämne. Undantaget är Inbjudan 1: Förhindra fusk 
och oegentligheter i välfärden som kan användas för att skapa ett handlingsinriktat läsmål. Men dock 
inte i överensstämmelse med textens syfte att bjuda in till konferens.  

De språkdrag som förekommer mest frekvent är de explikativa. Att både Nyheter och argumenterande 
texter kan ha drag av både explikativ och argumentativ texttyp gör det ibland svårt att hålla isär dessa 
genrer när de enbart läses i mejlen, som saknar den typifierande rubriken som Debattartiklarna har på 
webbplatsen. Inbjudningarna ger sken av att vara utredande eller informerande texter och framkallar 
inte ett handlingsinriktat läsmål genom framställningen. Nyheterna är den genre som skapar mest 
tydliga förväntningar på vad texten kommer att handla om och som dessutom lever upp till förvänt-
ningarna.  

4.4 Sammanställning av resultaten 
– kontext, genre och modelläsning  
Under denna rubrik lyfter jag fram de viktigaste resultaten från de olika analyserna, jämför dem med 
varandra och visar hur de hör ihop. Analysens syfte har varit att undersöka texternas förutsättningar att 
vara användbara för mottagarna. Det har jag gjort genom att först ta reda på vad SKL vill uppnå med 
kommunikationen. Jag har sedan tittat på vilka slags texter som skickas ut till prenumeranterna, och 
slutligen undersökt vilken slags läsning texterna erbjuder sina läsare som mest naturlig. Analysen ber-
örde dessa tre faktorer eftersom de påverkar och interagerar med varandra.  

Kontextanalysen visade att förutsättningarna för SKL:s kommunikation genom prenumerationsutskick 
är komplicerade, eftersom utskicken skrivs av olika skribenter på olika avdelningar och läses av en 
ganska heterogen mottagargrupp som kan förväntas ha olika mål med att prenumerera på texterna. 
Avdelningarna har olika fastslagna uppdrag och de har därför olika syften med sin kommunikation. 
Genreanalysen visade i sin tur att SKL sammanlagt skickar ut sju olika genrer. I läsarens första möte 
med texten i form av en mejlpuff, är det svårt, ibland omöjligt att förstå vilken genre texten tillhör. 
Samtliga puffar är mycket likartade till utseendet och det saknas väl synliga meningsresurser för att 
snabbt kunna förstå att det rör sig om olika texter. Undantaget är Gästblogg som namnger genren i 
mejlrubriken.  
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Läsaren får mer hjälp att förstå vilken genre det är när hen har klickat sig till hemsidan, där det finns 
fler semiotiska resurser än i mejlet, som t.ex. brödsmulor med länknamn som signalerar genre eller 
ämnesområde. Genrerna Debattartikel och Pressmeddelande har även typifierande rubriker på hem-
sidan, men notera att den totala mängden av dessa genrer i mitt material utgörs av 4 av 40 texter. 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att den övervägande delen av texterna inte ger läsaren tolk-
ningshjälp genom att t.ex. uttryckligen etablera genretillhörighet i paratexterna. Läsaren behöver 
istället läsa en längre bit av texten och dra slutsatser utifrån det semantiska innehållet för att förstå 
vilken genre det rör sig om.  

Analysen av modelläsning visade att de sex analyserade texternas rubriker och ingresser ofta skapar så 
pass breda förväntningar på texten att läsaren inte kan bilda sig en närmare uppfattning om vad texten 
syftar till. Ett mönster är att rubriken och ingressen skapar förväntningar på vilket ämne som texten 
kommer att handla om, men inte vilken aspekt av ämnet. Analysen visade också att samtliga texter 
främst skapade kunskapsinriktade läsmål, vilket inte är funktionellt för de texter som är handlings-
inriktade. 

Resultaten visar att texternas närmsta kontext avspeglas i kommunikationen. Att texterna består av 
olika genrer är inte konstigt; det är ett väntat resultat då organisationen har många olika mål med sin 
verksamhet. Att texterna inte ringar in sin målgrupp i någon större utsträckning beror förmodligen på 
att SKL inte vet vilka som prenumererar och därför måste hålla alla dörrar öppna för att inte utesluta 
någon mottagare. Men detta faktum gör det viktigt att texterna i sig kan tydliggöra just sin funktion, så 
att läsarna snabbt kan avgöra om hen vill läsa texten eller ej. Den mycket breda ingången in i det semi-
otiska rummet kan göra att läsarens tolkningsram främst består av ”SKL säger det här” och vilket 
ämne SKL ska säga något om: syftet med det som sägs får läsaren avgöra under läsningen.  

Resultaten kan tolkas som att mottagaren av SKL:s prenumerationsutskick får få resurser för att be-
döma varför texten finns och vad man ska göra med den redan i mejlpuffen. Det kan leda till att läs-
aren inte klickar på länken för att läsa klart texten på SKL:s hemsida. Det blir ofta lättare att tolka 
texten på hemsidan, men det hjälper inte den läsare som dömer ut texten redan i mejlet och går vidare 
till att läsa nästa.   
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5 Diskussion och slutsatser 
Jag avslutar uppsatsen med att diskutera resultaten. Jag diskuterar först olika aspekter som har visat sig 
påverka användbarheten. Jag ger också två generella förslag på vad SKL:s texter behöver för att vara 
användbara. Sist utvärderar jag metoden. 

5.1 Texternas förutsättningar att vara 
användbara 
Jag tar först upp hur texternas plats på internet påverkar läsningen, sedan kommenterar jag tolknings-
ramarnas betydelse.  

5.1.2 Att läsa utskick i mejlen 

En del av mitt syfte var att lyfta fram ett kommunikationssätt som blir allt vanligare: mejlprenumer-
ationen. Här lyfter jag fram några resultat från uppsatsen som kan säga något om hur det är att läsa 
texter i mejlen.  

På internet frodas dialogen. Myndigheter, organisationer och företag har fått nya möjligheter att nå ut 
till medborgare och kunder. SKL:s prenumerationsutskick är ett typiskt exempel. Men internet är 
mångordat. För att SKL:s utskick inte ska försvinna i bruset måste deras mottagare välja att klicka upp 
just deras mejl och sedan klicka på ytterligare en länk för att komma vidare till webbplatsen. När vi 
läser på nätet är vi rastlösa och vi vill att det ska gå fort. Det krävs alltså att syftet med SKL:s texter 
framgår klart och tydligt för att läsaren enkelt ska kunna göra valet att läsa vidare eller inte. Resultatet 
i min uppsats har dock visat att det blir svårare att uttolka en texts syfte om den har förflyttats från 
webbplatsen till mejlen. En viktig orsak till detta är att läsaren inte kommer till texten genom att aktivt 
ha följt en särskild länkväg dit. När texten på detta sätt plockas från ett semiotiskt rum till ett annat och 
därmed rekontextualiseras till en annan läsmiljö förlorar texten en hel del viktiga meningsresurser. 
Länknamn, kategorier och webbhierarkier försvinner och det blir svårare för läsare att förstå vad det är 
för slags text när man läser den utan sammanhang i mejlkorgen.  

SKL:s utskick är mycket korta och består enbart av rubrik och ingress. Trots att texterna är korta finns 
risken att den rastlöse nätläsaren inte läser igenom hela ingressen. Nätläsaren vill ha så mycket infor-
mation som möjligt redan i rubriken för att utifrån den välja om det värt att läsa hela texten. Om rub-
riken inte lyckas ringa in textens innehåll och funktion inverkar det alltså negativt på dess potential att 
bli läst och använd. SKL:s prenumerationsutskick är exempel på texter som sällan får fram textens 
syfte på ett tydligt sätt i mejlet och därmed riskerar texterna att försvinna i bruset av andra röster. 

5.1.3 Att gå in i det semiotiska rummet 

Sedan Gunnarsson (1982) listade sina läsmål har man utgått från att läsarens mål påverkar förståelsen 
av texten. I den här uppsatsen har jag i likhet med Nord (2008) och Hanell (2010) närmat mig läsmål 
från andra hålet, genom att lyfta fram de läsmål som texten själv kan generera genom sin fram-
ställning.  

Läsarens väg in i det semiotiska rummet via trösklar i form av olika typer av rubriker påverkar 
läsningen av texten i hög grad. Resultaten i uppsatsen kan tolkas som att effekten av typifierande 
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rubriker är mycket positiv för läsarens chanser att förstå vilken slags text det rör sig om. De texter i 
mitt material som har en typifierande rubrik, såsom Debattartiklarna, ger läsaren en betydelsefull extra 
passage in i texten, medan de texter som saknar typifierande rubrik låter läsaren gå in i textens semi-
otiska rum med en tolkningsresurs mindre. Läsaren passerar då enbart de två trösklarna titel och indi-
vidualiserande rubrik, vilket kan illustreras med två pilar som symboliserar ingången till texten: SKL > 
Lokalt ansvar ger bättre välfärd än statlig likriktning. Den typifierande rubriken ger läsaren en viktig 
bro mellan titel och individualiserande rubrik och skapar en enklare väg till förståelse av texten. Det 
kan illustreras med tre pilar: SKL > Debattartikel > Lokalt ansvar ger bättre välfärd än statlig lik-
riktning. Den typifierande rubriken utgör en nyckel till hur texten ska tolkas genom att ge läsaren för-
ståelse för textens utomspråkliga syfte. Det teoretiska antagandet om att en tydlig genretillhörighet ger 
gratis mening faller därför väl ut med mina resultat. På samma sätt stödjer mina resultat Hanells 
(2010) antagande om att identifierbarhet påverkar textens användbarhet. Ju enklare det är att 
identifiera genre, desto enklare att snabbt förstå textens syfte.  

Analysen av texttyper i rubrik och ingresser visar att de tre genrer som studerades alla uppvisar karak-
täristiska språkdrag från den explikativa texttypen. Detta skulle kunna försvåra för läsaren att förstå att 
det rör sig om olika slags texter med olika funktion. Resultatet av min analys kan emellertid snarare 
tolkas på så sätt att texttyper inte är avgörande för om man förstår textens syfte eller ej, men då behöv-
er andra semiotiska resurser klargöra vad textens syfte och genre är. Om rubriken inte skapar genre-
förväntningar på texten och språkdragen inte är prototypiska för en särskild texttyp, blir textens syfte 
oklart. Om rubriken däremot ger genreförväntningar på texten är prototypiska språkdrag inte nödvänd-
iga för att förstå textens syfte. Ett tydligt exempel på det är Debatt 2 som uppvisade få argumentativa 
språkdrag i rubrik och ingress och därför var närmast omöjlig att tolka som Debattartikel i mejlpuffen. 
När man följt länken till hemsidan förstår man ändå snabbt vad det är för slags text, tack vare den 
typifierande rubriken.  

5.1.4 Att öka användbarheten 

Utifrån uppsatsens resultat och det jag diskuterat ovan är det möjligt att ta fram två generaliserade 
förslag på hur SKL kan förbättra sina texter för att öka chanserna för utskicken att bli använda. 
Slutsatsen är att funktionella texter bör vara förutsägbara och fristående.  

Att texten ska vara förutsägbar innebär att man bör undvika att ge läsaren överraskningar under läs-
ningens gång. Tydliga rubriker i tre nivåer minimerar risken för att läsaren ska behöva leta efter 
nyckeln till texten medan hen läser den. Dessa tre rubriker bör bestå av en titel eller avsändare (eller 
båda), en typifierande rubrik och en individualiserande rubrik. Dessutom krävs det att den individ-
ualiserande rubriken skapar rätt förväntningar på textens innehåll. Att enbart presentera ämnet för 
texten kan leda till att ingången i texten blir så bred att läsaren i alla fall behöver smalna av textens 
syfte under själva läsningen. Den individualiserande rubriken bör alltså inte bara lyfta fram ämnet utan 
också vilken aspekt av ämnet det rör sig om. Det är också positivt om det så fort som möjligt framgår 
om texten är kunskapsinriktad eller handlingsinriktad, vilket kan göras genom att eftersträva att 
etablera ett sådant läsmål redan i rubriken. 

Att texten ska var fristående innebär att den ska kunna läsas och begripas utanför sin plats i det semio-
tiska rummet. Texten som publiceras i mejlet bör kunna läsas som en fristående text för att läsaren ska 
ha möjlighet att bedöma om den vill läsa mer på hemsidan. SKL kan t.ex. inte förutsätta att läsaren vet 
vilket av SKL:s bevakningsområden som texten behandlar, utan detta måste framgå i texten. En typifi-
erande rubrik i mejlet skulle även kunna bidra till att mejltexten kan läsas fristående.  
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Det är viktigt att kunna läsa texten fristående även på hemsidan. Detta beror på att läsare som kommer 
till texten via prenumerationen inte blir guidad av länkvägar och kategorier på hemsidan. Man trans-
porteras istället rakt ner i texten. Det är inte självklart att läsaren uppfattar de brödsmulor som står 
ovanför texten och därmed drar slutsatser om var på hemsidan man är. Det bör därför framgå direkt i 
texten vilken genre den tillhör och vilket av SKL:s bevakningsområden den behandlar, och inte enbart 
i olika typer av länkar.  

5.2 Metoddiskussion  
– att undersöka användbarhet 
I uppsatsen har jag prövat en metod för att undersöka texters användbarhet. Metoden är utvecklad ur 
Hanells (2010) metod för att analysera handlingsinriktad text, och inspirerad av det vidgade text-
begreppet, som menar att texters betydelse påverkas av det semiotiska rummet och den närmsta kon-
texten. Metoden vilar också på de dialogiska och sociosemiotiska språksynerna som anser att vi ger 
texter mening utifrån hur vi tidigare har gett dem mening. Dessa grundtankar har enligt mitt tycke gett 
en fungerande ingång till att diskutera begriplighet ur ett användbarhetsperspektiv. Jag har kunnat 
knyta ihop organisatoriska förutsättningar med texternas syfte och texternas framställning, vilket har 
gett en förståelse för att dessa aspekter samspelar och tillsammans skapar förutsättningarna för text-
ernas möjligheter att bli lästa, begripna och använda. Jag hade inte fått samma förståelse för texternas 
villkor genom att bara använda antingen textexterna eller textinterna metoder. Resultaten från de olika 
delarna i analysen hänger nära samman och blir mer intressanta om de jämförs och tolkas tillsammans. 
Tack vare att de tar hänsyn till olika aspekter som kan påverka användbarheten ger resultaten dessut-
om en uppfattning om vad det är som gör att texterna blir svåra att använda, vilket öppnar för möjlig-
heten att förbättra dem.  

5.2.1 Utvärdering av resultat 

Här funderar jag över validiteten och reliabiliteten i uppsatsen. Jag har medvetet valt en metod som 
inte styr resultatutfallet i särskilt hög grad. Vissa metoder tillhandahåller en tydligare ram genom mer 
specifika parametrar att undersöka som därmed också kan leda till ett tydligare resultat. Min metod är 
mer öppen, på gott och ont. Jag är friare i min undersökning och resultaten har inte ”filtrerats” genom 
en hård tolkningsram. Men min metod är samtidigt resonerande till sin natur och leder till ett mindre 
objektivt resultat än mer elaborerade metoder. Det är t.ex. min egen uppfattning om vilka genrer text-
erna tillhör som har hamnat i resultatet. På samma sätt är det min egen uppfattning om vilka multi-
modala resurser som kan påverka hur man uppfattar genretillhörighet. Att så är fallet är dock följden 
av att en teoretisk utgångspunkt har varit det sociosemiotiska antagandet att meningsresurser inte be-
tyder samma sak för alla människor utan blir betydelsebärande utifrån läsarens tidigare erfarenheter 
och möten med text. 

Intervjuerna och undersökningen av paratexter och texttyper skulle förmodligen lättare kunna upp-
repas med samma resultat. I resonemanget om texttyper tillåter jag mig dock att förhålla mig väldigt 
öppet till vad en texttyp är, och jag utgår framför allt från Ledins definition på karaktäristiska språk-
drag. Man kan diskutera vetenskapligheten i att göra så, men det gav mig möjlighet att fånga upp de 
jag var ute efter, dvs. framställningsform som är prototypisk för olika slags texter, om än ganska ytligt.  

Ledin skriver att en viss förståelse av vad en text är leder till att vissa men inte andra fenomen upp-
märksammas (1999:5). De synsätt som uppsatsen har utgått ifrån har av nödvändighet gjort att vissa 
saker har fångats upp medan andra har lämnats därhän. Jag har t.ex. inte tagit reda på hur den faktiska 
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läsaren uppfattar SKL:s utskick. Jag har heller inte undersökt texternas läsbarhet genom att titta på 
ordval och syntax, vilket även det hade kunnat vara intressant ur ett begriplighetsperspektiv. Metoden 
har enbart tillåtit mig att gå in tämligen ytligt på varje analysnivå vilket dock har varit en förutsättning 
för mitt syfte. Målet var ju att undersöka hur olika faktorer påverkar texternas användbarhet och för 
det krävdes en bred metod. Sammanfattningsvis tycker jag att resultaten är trovärdiga och att de 
dessutom är intressanta för språkkonsulter, eftersom de kan ge ledtrådar om vad som påverkar webb-
texters användbarhet. 
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Bilaga 1: Inbjudan 2 
Texten i bilagan har tyvärr hunnit redigeras en aning sedan analysen gjordes. Skillnaden består i att 

modulen som presenterar tid och plats m.m. har ersatts av texten ”evenemanget är avslutat”. 

  



 
 

Bilaga 2: Nyhet 1 
 

 
 
 

  



 
 

Bilaga 3: Debatt 2 
Bilagan visar den textmängd som syns i min webbläsare. Mängden text som får plats på sidan varierar 

förstås mellan olika webbläsare. Om man skrollar vidare fortsätter texten, men jag bedömer att det 

räcker att bifoga denna första del, eftersom det är rubriken och ingressen som står i fokus för analysen. 
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