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e-post är med nyhetsbrev. Forskningen om e-postmarknadsföring är betydligt 
mer omfattande än den specifikt om nyhetsbrev, vilket gör nyhetsbrev till ett 
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anpassade för sportevenemang var sällsynta. Slutsatserna blev även att Skid-
VM:s nyhetsbrev följde fyra av de sex generella råden och att varianten av 
nyhetsbreven som följde det generella rådet föredrogs i tre av sex fall. 
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Abstract 
Society is becoming more digitized, which has led to that several companies 
need to change their marketing. Many companies promote themselves through 
digital channels, one of these are e-mail. A way to market themselves through  
e-mail is with newsletters. The research on e-mail marketing is far more 
comprehensive than the research specifically about newsletters, which makes 
newsletters to an interesting subject to study more closely. The study aims to 
examine what advice regarding the design of the newsletter covers and if the 
advices is suited specifically for sports events newsletters. The study also aims 
to examine if FIS Nordic World Ski Championship's public newsletters follows 
the selected advices and if it prefers of the receivers. 
 
To answer the questions of this study, an identification, a comparison and a 
survey has been done. The identification was done through an information 
search and 65 advices were found. Six general advice were selected and 
compared to the Nordic Ski Championship's public newsletters. New modified 
versions of parts of the newsletters were created based on whether they 
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Facebook page and group administered by the Nordic Ski Championships, 
participants selected which version they preferred. The identification resulted in 
that many of the advices covered the design of the newsletters text and advice 
suited specifically for sport events was rare. The Nordic Ski Championships 
newsletters followed four of the six general advices and the version of the 
newsletters that followed the advice was preferred in three of six cases. 
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Förord  
Inför denna studie var vi en del av Skid-VM 2015:s tillfälliga 
nyhetsredaktion och arbetade ideellt med att publicera det allmänna 
nyhetsbrevet. 
 
Vi vill tacka våra kontaktpersoner på Skid-VM Ted Svensson och Katarina 
Medveczky. Dessutom vill vi tacka vår handledare Petter Kolseth.   
 

Clara Alfredsson 
Karin Pettersson 
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Idag blir det allt tydligare att digitala medier i en större grad konkurrerar ut 
de traditionella tryckta medierna, vilket till stor del beror på internets 
uppkomst. Uppkomsten har bidragit till många fördelar inom 
marknadsföring (Martin et al., 2003). Exempelvis möjligheten att 
marknadsföra sig genom digitala kanaler vilket många företag gör idag. En 
av dessa digitala kanaler är e-post (Ström, 2010). Antalet e-postkonton har 
på senare tid ökat kraftigt. 2014 beräknades det finnas 4,1 miljarder aktiva 
e-postkonton i världen och 2018 uppskattas det finnas hela 5,1 miljarder 
(Radicati, 2014). 
 
Ökningen av antalet e-postkonton gör det möjligt för företag att nå en stor 
mängd av sina kunder via e-post. Marknadsföring via e-post är enligt 
Aufreiter et al. (2014) effektivare än vad marknadsföring via sociala 
medier är. Fördelar med e-postmarknadsföring är att den kan anpassas till 
målgruppen och att det selektivt kan väljas vilken marknadsföring olika 
kunder ska motta (Fariborzi & Zahedifard, 2012). Fler fördelar med  
e-postmarknadsföring är att den är mätbar, lönsam och sker på följarens 
villkor (Bonde-Teir & Westerståhl, 2007). 
 
E-postmarknadsföring som sker utan kundens godkännande är enligt 
svensk lag förbjudet. Den typen av e-post kallas skräppost eller spam 
(Konsumentverket, 2015). Enligt Carlén (2002) blir många irriterade av att 
få marknadsföring via e-post som de inte har efterfrågat. Det gör det i vissa 
fall svårt för företag att övertyga sina kunder om att godkänna deras  
e-postmarknadsföring (Carlén, 2002). Ytterligare en orsak som gör det 
svårt för företagen att få godkännanden från kunderna är att många anser 
att deras e-postinkorgar ständigt fylls. Många kunder väljer därför noggrant 
vilka företag de ger sitt godkännande till (Fariborzi & Zahedifard, 2012). 

 

1.2 Nyhetsbrev 
När företag har fått kundens godkännande kan kontakten mellan dem ske 
med olika slags e-postutskick. Ett av dessa e-postutskick är nyhetsbrev 
(Ström, 2010). Forskningen om e-postmarknadsföring är betydligt mer 
omfattande än den specifikt om nyhetsbrev, vilket gör nyhetsbrev till ett 
intressant ämne att studera närmre. 
 
Beroende på vilket slags företag det är varierar innehållet och tonen i 
nyhetsbrevet. Det är viktigt att nyhetsbreven fortsätter att hålla samma 
innehåll och ton som utlovades när följaren gav sitt godkännande. Annars 
finns risken att prenumerationen avslutas av följaren och att relationen till 
kunden avbryts. Följaren ska alltid ha möjligheten att avsluta sin 
prenumeration längst ner i varje nyhetsbrev (Bonde-Teir & Westerståhl, 
2007). 
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Om företaget håller vad de lovade vid godkännandet kan nyhetsbrevet 
fungera som en lockelse för att få följarna att besöka företagets hemsida 
(Bonde-Teir & Westerståhl, 2007). Enligt Carlén (2002) kan nyhetsbrevet 
fungera som en informationsbärare mellan företag och kund om de 
presenterar sin information på rätt sätt. 
 
Informationen kan presenteras genom bland annat tipsartiklar, 
inbjudningar, tävlingar och erbjudanden (Frankel, 2007). Carlén (2002) 
skriver att ”ett företags nyhetsbrev bör påminna mer om en kundtidning än 
ett utskick fullt av rabatt- och köperbjudanden” (s. 42). Oavsett på vilket 
sätt informationen förmedlas är det viktigt att den är intressant och 
användbar för följarna (Carlén, 2002). Även Martin et al. (2003) menar att 
informationen ska vara användbar för följarna. 
 
Nyhetsbrev kan delas in i olika kategorier, beroende på målgrupp och på 
vilket sätt informationen förmedlas (Ström, 2010). Några av kategorierna 
är säljande nyhetsbrev (Ström, 2010), branschrelaterade nyhetsbrev (”Så 
lyckas du med,” 2012) och evenemangs nyhetsbrev. Vissa nyhetsbrev kan 
tillhöra flera olika kategorier och vissa företag kan ha flera nyhetsbrev 
bland de olika kategorierna. Se figur 1, 2 och 3 för exempel på nyhetsbrev 
inom kategorierna. 

 

 

Figur 1    Exempel på ett säljande nyhetsbrev 
(http://links.click.nelly.com/servlet/MailView?ms=MjI0NTU5
NDYS1&r=Nzg3NTcwNjM0NTgS1&j=NTQxMDAzODYxS
0&mt=1&rt=0). 

.  
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Figur 2    Exempel på ett branschrelaterat nyhetsbrev 

(http://www.grafiska.se/systemsidor_4/grafiska-foretagens-
nyhetsbrev-2015-1/nyhetsbrev-26-mars-2015). 

 

 
Figur 3    Exempel på ett evenemangs nyhetsbrev 

(http://links.canneslions.mkt5278.com/servlet/MailView?ms=
NDg2NDg3NTgS1&r=NTUzMzkzNTg3ODUS1&j=NjgxNjE
4MTQxS0&mt=1&rt=0). 
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I samband med att samhället blivit mer digitaliserat har webben allt mer 
flyttat in i våra mobila enheter. Från att enbart läst och skickat mail på fasta 
enheter kan vi nu göra det var som helst med mobila enheter. Det gör att 
företag behöver anpassa nyhetsbrevets innehåll och design till olika format. 
Mobiltelefonernas format gör bland annat att innehållet måste prioriteras 
bättre (”Nyhetsbrevet blir mobilt,” u.å.). Enligt Ström (2010) är det dock 
svårt att optimera nyhetsbrev för både fasta och mobila enheter. Det som 
ger en ökad läsbarhet på fasta enheter bör undvikas i de mobila. 
 
Det går att skapa nyhetsbrev på många olika sätt, bland annat genom att 
programmera med HTML-kod1 eller ta hjälp av en nyhetsbrevsleverantör. 
Framställs nyhetsbrevet via en nyhetsbrevsleverantör går det att använda 
en av deras mallar eller att utforma en egen layout med leverantörens 
verktyg för nyhetsbrev (”Utformning och design,” 2015). Ett företag som 
verkar inom nyhetsbrev, e-postmarknadsföring och 
marknadsundersökningar är Apsis. De rekommenderar att använda enkla 
designelement och undvika avancerad HTML- och CSS-kod2 eftersom det 
ökar risken för att vissa element i mottagarnas e-postprogram blockeras 
och inte visas (”Tips för design,” u.å.). 
 
Hur ett nyhetsbrev bör utformas finns det många teorier om. Apsis 
förespråkar att textstycken inte bör vara längre än 4-5 rader. De 
rekommenderar även att webbsäkra typsnitt ska användas, att avsändaren 
ska vara tydlig och att fet eller kursiv stil bör användas för att framhäva 
nyckelord (”Så skapar, skickar och utvärderar,” u.å.). 
 
Ett annat företag som också är verksamma inom nyhetsbrev är Paloma. De 
håller med Apsis om att textstyckena ska vara korta och koncisa i 
nyhetsbrev, att nyhetsbrevet ska ha en tydlig avsändare och att nyckelord 
ska utmärkas. De tycker även att ett nyhetsbrev ska hållas konsekvent inom 
den grafiska profilen och inte innehålla för många listor (”Utformning och 
design,” 2015). 
 
Nyhetsbrevsleverantören Paloma har företaget Skid-VM i Falun 2015 AB 
som en av sina kunder. Skid-VM:s kommunikationschef Katarina 
Medveczky berättade i en intervju på Palomas hemsida att ”Jag tycker att 
digitala nyhetsbrev är ett väldigt bra sätt att nå ut till de målgrupper som 
behöver information. Det driver också trafik till vår webbplats, vilket vi 
uppskattar.” (”Nyhetsbrevet håller målgrupperna informerade,” 2015). 

 

1.2.1 Skid-VM 2015 
Skid-VM i Falun pågick mellan den 18 februari och 1 mars 2015 och totalt 
besöktes evenemanget av 281 600 åskådare (”Visionen om beyond,” 
2015). Under den tiden arbetade en tillfällig nyhetsredaktion med de 

                                                        
1 HTML, Hypertext Markup Language, är ett märkspråk som används för att 
beskriva text och annat innehåll på bland annat en webbsida och i ett nyhetsbrev. 

2 CSS, Cascading Style Sheets, är stilmallar som kan bestämma hur rubriker och 
annat ska visas i webbläsaren och nyhetsbrevet. 

 



10/41 

digitala medierna. Webbplats, sociala medier och nyhetsbrev var medierna 
som användes (”Kommunikation,” u.å.). Katarina Medveczky angav att 
”Nyhetsbrev via e-post är en viktig kanal som skapar värde både för oss 
och för våra målgrupper” (”Nyhetsbrevet håller målgrupperna 
informerade,” 2015).  
 
Skid-VM:s digitala mediekoordinator T. Svensson (personlig 
kommunikation, 10 april 2015) uppgav att det under Skid-VM skickades ut 
fyra nyhetsbrev dagligen till olika målgrupper. Två av nyhetsbreven 
skickades till media. De andra två nyhetsbreven var i huvudsak för allmänt 
intresserade och innehållet var till stor del detsamma i de båda, den största 
skillnaden var att det ena var skrivet på svenska och det andra på engelska. 
Katarina Medveczky kallade de nyhetsbreven för ”de allmänna 
nyhetsbreven” och beskrev dem på följande sätt i en intervju på Palomas 
hemsida ”Varje nyhetsbrev brukar innehålla runt fem nyheter av olika 
karaktär. Allt från personporträtt av kända idrottsprofiler till rent praktisk 
information runt evenemanget.” (”Nyhetsbrevet håller målgrupperna 
informerade,” 2015). Det svenska allmänna nyhetsbrevet hade under Skid-
VM ca 34 000 följare och ett av de tolv nyhetsbreven går att se bilaga 1. 

 

1.3 Projektmål  
Studien genomförs på grund av att forskningen om nyhetsbrev är 
begränsad och att det i diskussion med Skid-VM:s arbetsgrupp framkom 
önskvärt med en grafisk granskning av deras nyhetsbrev.  
 
Syftet med studien är att undersöka vad råd angående utformningen av 
nyhetsbrev behandlar och om råden som finns är anpassade specifikt för 
sportevenemangs nyhetsbrev. Studiens syfte är även att granska om Skid-
VM:s allmänna nyhetsbrev följer några av de generella råden som valts ut 
och om tillämpningen av råden föredras av mottagarna eller inte. Följande 
frågeställningar har använts för denna rapport: 
 

• Vad behandlar de råd som finns angående utformningen av 
nyhetsbrev och är de råden anpassade specifikt för 
sportevenemangs nyhetsbrev? 

• I vilken utsträckning följer Skid-VM:s allmänna nyhetsbrev de 
generella råden? 

• I vilken grad föredras varianten av nyhetsbreven som följt de 
generella råden? 

 

 



11/41 

2 Metod 
2.1 Informationssökning 
Informationsunderlaget erhölls genom böcker och databaser tillgängliga 
genom Högskolan Dalarnas bibliotek och hemsida. Även söktjänsterna 
Google Scholar och Google nyttjades. Sökorden som användes kan ses i 
bilaga 2. 

2.2 Kartläggning 
Råd om utformningen av nyhetsbrev hittades genom 
informationssökningen och delades in i huvudkategorier efter vad de 
behandlade. Varje huvudkategori delades in i ett antal underkategorier 
beroende på rådens innebörd. Med hänsyn till hur många gånger en 
underkategori förespråkades och hur väl de gick att formulera 
enkätundersökningsfrågor om deras innebörd, valdes ett antal 
underkategorier ut. Underkategorierna kondenserades till ett råd per kate-
gori, och numrerades. Dessa råd kallas i denna studie för de generella 
råden.  

2.3 Jämförelse 
För att se i vilken grad de tolv svenska nyhetsbreven som skickades ut 
under Skid-VM följde de generella råden gjordes en jämförelse. 
Jämförelsen genomfördes på en datorskärm, eftersom de ursprungliga 
nyhetsbreven skapades på en liknande skärm. 

2.4 Enkätundersökning 
Nya modifierade varianter på delar av Skid-VM:s nyhetsbrev formgavs i 
Palomas nyhetsbrevsverktyg Postman. Om den ursprungliga delen av 
Skid-VM:s nyhetsbrev följde de generella råden skapades en modifierad 
variant som inte följde råden och tvärtom. Skärmdumpar togs på de 
ursprungliga och modifierade delarna som sattes ihop till bildpar (figur 4). 
Deltagarna fick sedan välja vilken av den ursprungliga och den 
modifierade varianten av Skid-VM nyhetsbrevs delar de föredrog. Oskärpa 
placerades på det oväsentliga. 
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Figur  4   Exempel på ett bildpar i enkätundersökningen. 

Bildparen laddades upp i Palomas enkätverktyg Kurios och parens 
varianter slumpades mellan att vara variant A och B. Ett A/B-test 
genomfördes, med likadana bildpar men med olika specificerade frågor. 
Frågorna motsvarade var sitt generellt råd, förutom ett av råden som hade 
två frågor. 
 
Enkäten med mer specificerade frågor valdes och finjusterades (bilaga 3). 
Den godkändes av uppdragsgivaren ”Skid-VM i Falun 2015 AB” och var 
publicerad i fem dagar på Skid-VM:s officiella Facebook-sida ”Falun 
2015” och volontärernas Facebook-grupp ”Volunteer Falun2015”. Vid 
publicering hade volontärernas grupp 414 medlemmar och Falun2015:s 
sida 47 651 gilla-markeringar. Svar från deltagare som inte genomförde 
hela enkätundersökningen räknades bort ur resultatet. Totalt deltog 113 
personer i enkätundersökningen, 67 kvinnor och 46 män. Deltagarnas 
åldersspann var mellan 15 och 78 år.  
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3 Resultat  
3.1 Kartläggning 
För att undersöka vad råd angående utformningen av nyhetsbrev 
behandlade och om råden som fanns var anpassade specifikt för 
sportevenemang genomfördes en kartläggning. 65 råd hittades (bilaga 4) 
och sex generella råd valdes ut (tabell 1). 
 
 

3.2 Jämförelse 
En jämförelse gjordes för att granska om Skid-VM:s nyhetsbrev följde 
några av de sex generella råden. Resultatet för varje nyhetsbrev går att se i 
bilaga 5. Det sammanlagda resultatet visas i tabell 1 och råden som följdes 
var Råd 2, 3, 4 och 6. 

Tabell 1    Rådens tillämpning i nyhetsbreven 
 
De sex generella råden Sammanlagt* 
Råd 1 - märk ut viktiga ord med fet stil 

 Antal ord i nyhetsbreven 5109 
Antal ord i nyhetsbreven med fet stil 1633 
Antal ord i brödtexterna med fet stil 0 
Andel ord i nyhetsbrevet med fet stil 0% 
Råd 2 - ha en tydlig avsändare 

 Tydlig avsändare 100% 
Råd 3 - använd listor 

 Antal listor 11 
Använt listor 92% 
Råd 4 - undvik text i bilder 

 Antal bilder 125 
Antal bilder utan text  88 
Andel bilder utan text  70% 
Råd 5 - text ska ej ha fler än 4-5 rader 

 Antal nyhetstexter 69 
Antal nyhetstexter med 5 rader eller färre 29 
Andel nyhetstexter med 5 rader eller färre 42% 
Råd 6 - textrader ska ej vara längre än 40 tecken 

 Antal rader 954 
Antal textrader med färre än 40 tecken 650 
Andel textrader med färre än 40 tecken 68% 
* Resultatet från Skid-VM:s tolv nyhetsbrev 

	   
 



14/41 

3.3 Enkätundersökning 
En enkätundersökning genomfördes för att undersöka om mottagarna 
föredrog när Skid-VM:s nyhetsbrev hade tillämpat de sex generella råden 
eller inte. Det fullständiga resultatet kan ses i bilaga 6 och en 
sammanfattning av resultatet presenteras i tabell 2. 

Tabell 2 Fördelningen av varianterna deltagarna föredrog (n = 113)

Råd Andel* 
Ursprung Modifierad 

1 - märk ut viktiga ord med fet stil** 65% 35% 
2 - ha en tydlig avsändare 89% 11% 
3 - använd listor 99% 1% 
4 - undvik text i bilder 85% 15% 
5 - text ska ej ha fler än 4-5 rader 52% 48% 
6 - textrader ska ej vara längre än 40 tecken 72% 28% 
* Varianten vars andel är understruken följer rådet
** Avser endast feta ord i brödtext (fråga 9)

I tre av sex fall föredrogs varianten som följt råden och de råden var 2, 3 
och 6. Den ursprungliga varianten av Skid-VM:s nyhetsbrev föredrogs i 
alla sex fall. 

I fem av de sex generella råden kunde inte någon skillnad urskiljas mellan 
hur män och kvinnor svarade. Men i ”Råd 5 - text ska ej ha fler än 4-5 
rader” var det fler kvinnor än män som föredrog när nyhetsbrevens texter 
bestod av 4–5 rader (figur 5).  

Figur 5 I vilken utsträckning män och kvinnor föredrog varianten som 
följde respektive inte följde ”Råd 5 - text ska ej ha fler än 4-5 
rader”. 
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Åldersmässigt var det inga stora skillnader mellan hur deltagarna svarade, 
förutom i ”Råd 1 - märk ut viktiga ord med fet stil”. Då var det betydligt 
fler äldre än yngre som föredrog när rådet uppfylldes, d.v.s. när de viktiga 
orden i brödtext var skrivna i fet stil (figur 6). 
 

 

Figur 6   Åldersfördelningen utifrån om deltagarna föredrog varianten 
som följde rådet eller inte. Figuren avser endast feta ord i 
brödtext (fråga 9). 
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4 Diskussion 
4.1 Kartläggning 
Många av råden som hittades i kartläggningen behandlade utformningen av 
nyhetsbrevens texter, därför har troligtvis text en betydande roll i ett 
nyhetsbrev. Vi håller med Bonde-Teir och Westerståhl (2007) om att 
innehållet och tonen i nyhetsbreven kan variera beroende på vilket slags 
företag det är. Utifrån vår kartläggning kan vi även ana att textens 
utformning varierar beroende på företaget.  

I litteratursökningen framgick det att Carlén (2002) ansåg att ”ett företags 
nyhetsbrev bör påminna mer om en kundtidning än ett utskick fullt av 
rabatt- och köperbjudanden” (s. 42). Vi håller med Carlén till viss del, men 
endast när det gäller kategorierna branschrelaterade- och evenemangs 
nyhetsbrev. Då vi anser att rabatt- och köperbjudanden troligen passar bra i 
ett nyhetsbrev inom kategorin säljande nyhetsbrev. 

Råd om utformningen av nyhetsbrev specifikt för sportevenemang var 
sällsynta; inga sådana råd påträffades heller. Det beror sannolikt på att 
forskningen om nyhetsbrev inte är lika omfattande som den om e-post-
marknadsföring. Ytterligare en anledning till att inga råd påträffades kan 
ha varit att nyhetsbrev troligtvis inte används ofta inom sportevenemang. 
Att nyhetsbrev inte är vanligt förekommande kan bero på evenemangets 
efterfrågan och varaktighet. Är det ett mindre sportevenemang som pågår 
en kortare tid tycker troligtvis arrangörerna inte att nyhetsbrev är lönsamt.  

Ett av de generella råden avvek från de andra. Det rådet behandlade 
avsändarens tydlighet och var inte förespråkat i lika stor utsträckning som 
råden om utformningen av nyhetsbrevets texter. Enligt Fariborzi och 
Zahedifard (2012) fylls ständigt mottagarnas e-postinkorgar. Vi tror därför 
det är viktigt att följarna snabbt kan identifiera avsändaren för att de 
efterfrågade nyhetsbreven inte ska förväxlas som spam. På grund av detta 
tycker vi det är uppseendeväckande att det inte fanns fler råd angående en 
tydlig avsändare. Det är även anmärkningsvärt eftersom följarna ser 
avsändaren av nyhetsbrevet före de ser nyhetsbrevets texter. 
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4.2 Jämförelse 
Skid-VM:s allmänna nyhetsbrev följde fyra av de sex generella råden 
(tabell 1). Tre av de fyra råden som följdes behandlade textens utformning, 
vilket troligtvis beror på att nyhetsbreven till stor del bestod av text. Det 
kan även ha berott på att en stor del av de generella råden behandlade 
textens utformning. 
 
Råden som nyhetsbreven inte följde behandlade utformningen av 
nyhetsbrevets texter. Eftersom många förespråkade råden om textens 
utformning, var det anmärkningsvärt att Skid-VM:s arbetsgrupp inte följt 
dessa råd. Det kan förmodligen bero på att Skid-VM:s arbetsgrupp inte 
varit medvetna om de sex generella råden. Vi tror att de utgått från tidigare 
erfarenheter och vad de själva ansett som tilltalande vid skapandet av 
nyhetsbrevsmallen. 
 
Enligt Ström (2010) kan nyhetsbrev delas in i olika kategorier, beroende på 
målgrupp och på vilket sätt informationen i nyhetsbreven förmedlas. Vilket 
gör det svårt att tillämpa generella råd på nyhetsbrev inom de olika 
kategorierna och för olika målgrupper. Trots det följde Skid-VM:s 
nyhetsbrev fyra av de sex generella råden. Vilket tyder på att generella råd 
i vissa fall fungerar på specifika nyhetsbrev. Hade Skid-VM:s allmänna 
nyhetsbrev varit utformat som en annan kategori av nyhetsbrev hade de sex 
generella råden eventuellt lämpat sig annorlunda.   

Vi har till stor del kategoriserat Skid-VM:s allmänna nyhetsbrev som ett 
evenemangs nyhetsbrev. Det eftersom det i stor utsträckning bestod av 
artiklar om evenemanget och endast några få säljerbjudanden. Vilket styrks 
av det Katarina Medveczky uppgav i en intervju på Palomas hemsida 
”Varje nyhetsbrev brukar innehålla runt fem nyheter av olika karaktär. Allt 
från personporträtt av kända idrottsprofiler till rent praktisk information 
runt evenemanget.” (”Nyhetsbrevet håller målgrupperna informerade,” 
2015). Det var troligtvis vad som efterfrågades av målgruppen och även 
det vi tror passade bäst för evenemanget. Det styrks även av Martin et al. 
(2003) som menar att informationen ska vara användbar för följarna. Skid-
VM:s nyhetsbrev behövde antagligen inte ha många säljerbjudanden, 
eftersom artiklarna lockade målgruppen att antingen klicka sig vidare till 
Skid-VM:s hemsida eller att ta sig till evenemanget. 
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4.3 Enkätundersökning  

 
Figur 7    I vilken utsträckning deltagarna föredrog den variant som 

följde respektive inte följde de generella råden. De randiga 
staplarna avser den ursprungliga varianten av Skid-VM:s 
nyhetsbrev. 
* Avser endast feta ord i brödtext (fråga 9) 
 
Råd 1 - märk ut viktiga ord med fet stil (viktiga ord) 
Råd 2 - ha en tydlig avsändare (avsändare) 
Råd 3 - använd listor (listor) 
Råd 4 - undvik text i bilder (text i bild) 
Råd 5 - text ska ej ha fler än 4-5 rader (textrader) 
Råd 6 - textrader ska ej vara längre än 40 tecken (radlängd) 

I tre av sex fall föredrogs varianterna av nyhetsbreven som följt råden 
(figur 7). Det var oftast tydligt vilken variant deltagarna föredrog, som 
exempelvis i ”Råd 3 - använd listor” då det var hela 99% av deltagarna 
som föredrog att ha tävlingsprogrammet presenterat i en lista istället för i 
brödtext (tabell 2).  
 
I ”Råd 5 - text ska ej ha fler än 4-5 rader” var det däremot jämnt mellan 
vilken av varianterna som föredrogs. En tänkbar anledning kan vara att 
rådet inte hade någon större betydelse för deltagarna utan ansågs som 
oviktigt. Deltagarna brydde sig troligen mer om hur lockande texten var än 
hur många rader den bestod av.  
 
Det kunde även urskiljas en skillnad mellan hur kvinnor och män svarade 
gällande Råd 5. Det var betydligt fler kvinnor än män som föredrog när 
rådet var tillämpat (figur 5). En anledning till skillnaden kan ha varit att 
män föredrar när nyhetsbrevets texter är längre, medan kvinnorna anser 
kortfattade texter i nyhetsbrev vara bättre. Eventuellt föredrar männen att 
få mycket av informationen redan i nyhetsbrevet medan kvinnorna hellre 
vill ha det kortfattat för att sedan kunna klicka sig vidare till företagets 
hemsida.  
 
I ”Råd 1 - märk ut viktiga ord med fet stil” var det betydligt fler äldre som 
föredrog när rådet uppfylldes (figur 6). Detta beror troligtvis på att det 

Ursprunglig	  variant	  
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finns skillnader mellan de olika generationerna. Vi tror äldre föredrar att de 
viktiga orden i en text är utmärkta med fet stil eftersom de sannolikt har en 
annan synförmåga än yngre. Ytterligare en anledning till att skillnaden 
uppstått kan ha varit att de flesta yngre har en större vana vid att läsa texter 
på skärmar än vad många äldre har. 
 
Oavsett om varianterna följde råden eller inte föredrogs alltid den 
ursprungliga varianten av Skid-VM:s nyhetsbrev (figur 7). Att den 
varianten alltid föredrogs tyder på att Skid-VM:s arbetsgrupp tog ett bra 
beslut när de troligen utgick från sina tidigare erfarenheter och vad de 
själva ansåg tilltalande när de utformade nyhetsbrevsmallen. 

 

4.4 Metodreflektion 
Kartläggning 
Hade fler råd hittats hade det troligen varit enklare att identifiera vilka råd 
som var de generella. Råd från flera olika källor hade gett en större 
spridning och förmodligen gjort råden mer pålitliga.  

 
Jämförelse 
Jämförelsen utfördes på en datorskärm. Hade den istället genomförts på en 
mobil enhet hade antalet råd som följts kunnat bli annorlunda. Ytterligare 
en omständighet som kan ha påverkat resultatet var hur vi bedömde om 
råden följdes. Råden var i vissa fall svårtolkade, som till exempel i ”Råd 3 
- använd listor” var det svårt att veta om rådet avsåg några specifika listor. 
Även i ”Råd 1 – märk ut viktiga ord med fet stil” var det svårt att bedöma 
vilka ord som skulle anses som viktiga. 
 
Nyhetsbrevsverktyget var begränsat vilket troligen haft en inverkan på 
utformning av nyhetsbrevsmallen. Det tror vi sannolikt har påverkat 
resultatet. Även att råden inte var anpassade till utformningen av 
nyhetsbrev specifikt för sportevenemang har troligen påverkat resultatet.  
 
Ytterligare en orsak som förmodligen påverkat resultatet var att råden 
sannolikt var erfarenhetsbaserade eftersom vi i litteratursökningen inte 
påträffade några råd med bakomliggande forskning. 
 

Enkätundersökning 
En omständighet som kan ha påverkat resultatet var deltagarnas 
erfarenheter. Eftersom enkätundersökningen publicerades på Facebook, var 
vetskapen om deltagarna begränsad. Det var även svårt att veta hur många 
från gruppen respektive sidan på Facebook som deltog i enkäten. Vi kunde 
inte heller veta vilken enhet de använt när de genomförde 
enkätundersökningen, vilket kan ha påverkat hur deltagarna uppfattade 
enkäten visuellt. Om deltagarna hade följt det allmänna nyhetsbrevet under 
Skid-VM visste vi inte heller, vilket förmodligen påverkat deras svar. 
 
Varför majoriteten alltid föredrog den ursprungliga varianten beror 
eventuellt på att det i enkätundersökningen kan ha varit uppenbart vilken 
variant som var vilken. Mer verklighetstrogna modifierade varianter hade 
varit att föredra.  
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Att råden var svårtolkade påverkade hur de modifierade varianterna 
utformades och därmed troligtvis även deltagarnas svar. Exempelvis i fråga 
7 tyckte vi att avsändaren blev otydlig när vi tog bort logotypen i 
inledningsbilden, medan deltagarna kan ha sett borttagandet av logotypen 
som mer tilltalande (bilaga 3). På grund av att frågorna inte var tillräckligt 
specificerade, vet vi inte exakt vad deltagarna grundande sina svar på. Om 
de valde den varianten de föredrog på grund av vad som efterfrågades eller 
vad de ansåg som estetiskt tilltalande. Mer specificerade frågor hade varit 
att föredra.  
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5 Slutsatser och 
rekommendationer 

Syftet med studien var att undersöka vad råd angående utformningen av 
nyhetsbrev behandlade och om råden som fanns var anpassade specifikt för 
sportevenemangs nyhetsbrev. Studiens syfte var även att granska om Skid-
VM:s allmänna nyhetsbrev följde några av de generella råden som valdes 
ut och om tillämpningen av råden föredrogs av mottagarna eller inte. 
 
En kartläggning genomfördes för att undersöka vad råden angående 
utformningen av nyhetsbrev behandlade och om de råden var anpassade 
specifikt för sportevenemangs nyhetsbrev. Kartläggningen resulterade 
bland annat i slutsatsen att många av råden behandlade utformningen av 
nyhetsbrevets texter. Det kunde även konstateras att råd om utformningen 
av nyhetsbrev specifikt anpassade för sportevenemang var sällsynta och att 
avsändarens tydlighet inte var förespråkat i samma utsträckning som 
utformningen av nyhetsbrevets texter. Få råd hade tagits fram genom 
forskning och många av de generella råden var svårtolkade.  
 
Jämförelsen gjordes för att granska om Skid-VM:s nyhetsbrev följde några 
av de sex generella råden. Utifrån jämförelsen kunde det konstateras att 
Skid-VM:s nyhetsbrev följde fyra av de sex generella råden och lämpade 
sig därmed i stor utsträckning för Skid-VM:s nyhetsbrev. De generella 
råden som inte följdes behandlade utformningen av nyhetsbrevets texter. 
 
En enkätundersökning genomfördes för att undersöka om mottagarna 
föredrog när Skid-VM:s nyhetsbrev hade tillämpat de sex generella råden 
eller inte. Enkätundersökningen resulterade i att varianten av nyhetsbreven 
som följde det generella rådet föredrogs i tre av sex fall. De generella råden 
som inte föredrogs av deltagarna behandlade textens utformning. Skid-
VM:s ursprungliga variant av nyhetsbreven föredrogs i alla 
enkätundersökningens frågor. 
 
Vi rekommenderar att försöka hitta råd som är anpassade för det specifika 
nyhetsbrevet och att tillämpa generella råd på nyhetsbrev med försiktighet. 
Det kan i vissa fall lämpa sig bättre att utgå från tidigare erfarenheter och 
snarare använda råden som ett stöd vid utformningen av nyhetsbrev. 
 
Var noga med textens utformning eftersom det är viktigt i ett nyhetsbrev. 
Ha även en tydlig avsändare i nyhetsbrevet, då minskar risken för att 
nyhetsbrevet förväxlas som spam.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Ett av Skid-VM:s nyhetsbrev 

 
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare - Click here for English

 

Nyhetsbrev Falun2015 - 22 februari
Tipsa en vän | Biljetter | Program | Boende

200 000 biljetter sålda
Mitt under damernas teamsprint
passerade Falun2015 en drömgräns. 200
000 biljetter har nu sålts till skid-VM.
- Trycket på VM-biljetterna överträffar alla
förväntningar, säger Sven von Holst, vd för
Falun2015.

Läs mer

  

 Trevligt folk utmanar i
skidspåret
Somaliska killar har integrerats i Borlänge
genom att lära sig spela bandy och till och
med representerat sitt land i VM i
Ryssland. Nu är det tjejerna tur! Sedan i
augusti har trettotalet tjejer fått utmana sig
genom att träna balans, kondition och
styrka. Sakta men säkert har de nu också
lärt sig att åka längdskidor. Målet är att vara
med på Företagsstafetten vid skid-VM.

Läs mer

 

Föreningarna viktiga för
skid-VM
Man blir hungrig av att vara ute i friska
luften – under VM säljs det massor med
hamburgare, varmkorv och fika på
Lugnetområdet. De som står i kioskerna
och servar hungriga åskådare kommer
främst från Falu BS och Korsnäs IF, två
klubbar som tagit chansen att dryga ut sina
klubbkassor under VM.

Läs mer
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 Läs mer om dagens
tävlingar
Sprintstafett lag, damer
”Drömmen blev verklighet”

Sprintstafett lag, herrar
Nytt norskt guld i sprintstafetten

NOK HS100 lag, herrar
Tysk seger i lagtävlingen

Backhoppning HS100, mixade lag
Tyskland avgjorde i sista hoppet

 

Dagens bilder 
 

   

 

 

Morgondagens program
 

 

Tävlingsprogram

Tävlingsfri dag. Aktivitetsdag med gratis entré.
16.00 Skolstafetten
17.00 Företagsstafetten

 

 

Artistprogram

Festivalpaviljongen Lugnet
21.00 Konsert med Mando Diao.

Medal Plaza
Ingen artist. 

Festivaltältet centrum
18.00 – 19.00 After ski med Chrille Wahlgren Trio
19.00 – 21.00 DJ
21.00 – 21.45 Dou Jag
21.45 – 22.30 DJ
22.30 – 23.15 Dou Jag
23.15 – 01.00 DJ

 

Väderprognos
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 Så tar du dig till VM
Undrar du hur du ska ta dig till VM? Eller
var du ska parkera om du kommer med
bil?
Här kan du läsa allt om hur du kan ta dig
till VM med buss, tåg, bil eller flyg.

Läs mer

 

  

 

  

Sociala medier

 
Få senaste nytt om Falun2015 och hjälp oss att sprida VM-glädjen, följ oss på:
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Besöksadress: Lugnetvägen 20, 791 31 Falun                           www.falun2015.com

Postadress: Box 316, 791 27 Falun  

 Klicka här för att avregistrera dig från nyhetsbrev från Falun2015  

Postman
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Bilaga 2 – Informationssökning 
design + nyhetsbrev 
different kind of newsletter 
different types of newsletter 
email advertising 
email marketing 
email marketing design 
email marketing list 
email marketing newsletter 
email marketing types of newsletter 
nelly nyhetsbrev 
newsletter email advertising 
newsletter email marketing 
newsletter journalist 
newsletter sports events 
nyhetsbrev design 
nyhetsbrev grafiska branschen 
nyhetsbrev journalist 
nyhetsbrev olika branscher 
nyhetsbrev tips 
olika typer av nyhetsbrev 
recommendations create email marketing 
ski world cup nations 
sports events newsletters design 
types of newsletters 
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Bilaga 3 – Enkätundersökning  
 

Instruktioner

1. Kön? *

 Kvinna

 Man

2. Födelseår? *

****

Tack för att du vill medverka i vår enkätundersökning. Den beräknas ta ungefär 5 minuter att genomföra och du kan när som

helst avbryta. Varje fråga består av två bilder, en variant A och en variant B. Utifrån det som efterfrågas, kommer du få välja

den varianten du föredrar. Vi önskar att du utför enkätundersökningen individuellt och att du fokuserar endast på utseendet

när du svarar på frågorna. Om du genomför undersökningen med din telefon och felmeddelandet “undersökning ej

tillgänglig” kommer upp, ber vi er utföra den på datorn istället då det stundtals uppstått problem.

 
 

3.

Vilken presentation av brödtexten (ej rubrik eller länk) föredrar du? *

A B
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4.

Gällande antalet rader i brödtexten (ej rubrik eller länk), vilken presentation
föredrar du?
*

A B

5.

Vilken presentation föredrar du gällande text i eller under bild? *

A B
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6.

Föredrar du att läsa tävlingsprogrammet i ett stycke eller i en lista? *

A B

7.

Vilken inledningen av nyhetsbrevet föredrar du? *

A B
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8.

Vilken presentation av rubriken föredrar du? *

A B

9.

Vilken presentation av brödtexten (ej rubrik eller länk) föredrar du? *

A B
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Bilaga 4 – Kategorisering av råd 
 
Bilder 
 
Inte text i bild 

• Huvudbudskap i både bild & text - huvudbudskapet ska inte enbart 
förekomma i en bild utan även i vanlig text (Ström, 2010). 
• Ta hänsyn till att en viss del av mottagarnas e-postprogram inte visar 
bilder i nyhetsbrev och undvik därför att lägga kritisk information i bilder 
(Frankel, 2007). 
• Skriv inte rubriker i bilderna, utan ha med det som text. Det för att bilder 
ibland blockeras och inte visas. Använd aldrig text i bilder (”Så skapar, 
skickar och utvärderar,” u.å.).  
• Ha inte text på bilderna (Stokes, 2008). 
 
Undvik bakgrundsbilder 
• Undvik bakgrundsbilder eftersom vissa e-postprogram inte visar dem 
(”Så skapar, skickar och utvärderar,” u.å.).  
• Om möjligt, undvik bakgrundsbilder och bakgrundsfärger eftersom vissa 
e-postprogram inte visar detta (Frankel, 2007). 
 
Använd bakgrundsbilder 
• Bakgrundsbilder är bra att ha i sin e-post (Stokes, 2008). 
 
Många bilder 
• Använd mycket bilder. Nyhetsbrev som innehåller bilder ger bättre 
respons och ser trevligare ut än nyhetsbrev som bara innehåller text (”Så 
skapar, skickar och utvärderar,” u.å.).  
 
Få bilder 
• Använd inte för många bilder, det gör att storleken på e-posten ökas 
(Stokes, 2008). 
 
Övriga råd om bilder 
• Bilden i första nyheten får inte vara för hög - om den är för stor kan de 
tränga undan all annan yta där viktig information ska presenteras 
(”Utformning och design,” 2015).  
• Ifall en film ska visas, ta en stillbild, placera en ”play”-ikon i mitten av 
stillbilden och sen länka bilden till en webbsida där filmen kan spelas upp 
(”Så skapar, skickar och utvärderar,” u.å.).  
• Beskriv vad bilderna visar (”Så skapar, skickar och utvärderar,” u.å.).  
• Ha en ”header” som är färgglad eller en bild. Det är vanligt att den 
innehåller företagets logotyp, vilket är viktigt för varumärket (Stokes, 
2008). 
 
 
Länkar 
 
Undvik standardtext i länk 
• Länkarna ska säga mer än bara ”klicka här”. Istället för att skriva ”klicka 
här” kom med en tydlig uppmaning eller ett erbjudande att klicka på (”Så 
skapar, skickar och utvärderar,” u.å.).  
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Använd länk till webbversionen 
• Länk till webbversionen av nyhetsbrevet ska helst vara högst upp i mailet 
(”Utformning och design,” 2015).  
• Länk till webbversion. Ha en länk som leder till en webbsida där 
nyhetsbrevet finns (”Så skapar, skickar och utvärderar,” u.å.).  
 
Övriga råd om länkar 
• Länkar ska urskiljas med en annan färg, fetmarkerad eller med 
understreck - för att tydligt kunna se att den är tryckbar (”Utformning och 
design,” 2015).  
• Undvik att ha med för många länkar, det kan göra att läsarna leds bort 
från e-postmeddelandet (Stokes, 2008). 
 
 
Text 
 
Använd fet stil 
• Markera det som är viktigt med fet stil (Bonde-Teir & Westerståhl, 
2007). 
• Fet stil. Utnyttja att webben har högre toleransnivå än papper för fetstil i 
text, både för rubriker och för nyckelord. Men undvik att göra nyhetsbrevet 
till en uppräkning av nyckelord – innehållet måste fortfarande vara läsligt 
(”Utformning och design,” 2015).  
 
Använd inte kursiv stil 
• Kursiv stil på text kan bli svårläst och är inte lika iögonfallande som 
fetstil, bättre att byta typsnitt för exempelvis citat (”Utformning och 
design,” 2015).  
 
Använd lämplig fontgrad 
• Använd en grad som är lätt att läsa (Bonde-Teir & Westerståhl, 2007). 
• Texten ska vara större än 9px, mindre kan vara svår att läsa (Stokes, 
2008). 
 
Använd listor 
• Gör punktlistor som lyfter fram de viktigaste (Bonde-Teir & Westerståhl, 
2007). 
• Ha gärna punktlistor (”Så skapar, skickar och utvärderar,” u.å.).  
• Undvik uppräkningar i löpande text (”Utformning och design,” 2015). 
 
Använd listor i viss mån 
• Ha inte för många listor i samma nyhetsbrev, det tar utrymme 
(”Utformning och design,” 2015).   
 
Undvik tabeller 
• Minimera användandet av tabeller (Frankel, 2007). 
 
Ämnesradens utformning 
• Undvik ord i versaler - Skriv inte hela ord med versaler i ämnesraden 
(Ström, 2010). 
• Undvik att ha med tecken som ”#2$%&^^%###” eller ”!!!!!” i 
ämnesraden (Stokes, 2008). 
 
Använd färger som ger hög kontrast 
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• Välj färger som ger hög kontrast för att öka läsbarheten (”Så skapar, 
skickar och utvärderar,” u.å.).  
• Ha hög kontrast - svart text på vit bakgrund är oöverträffat när det gäller 
hög läsbarhet (”Utformning och design,” 2015).  
 
Kortfattad text 
• I e-brevet ska det finnas rubriker och korta ingresser med länkar till texter 
som ligger på företagets hemsida (Carlén, 2002). 
• Nyhetsbrev ska vara korta och koncisa - ha en rubrik och kort ingress och 
en länk till webbplatsen ”läs mer här” (”Utformning och design,” 2015).  
• Ingresserna ska vara kortfattade (”Så skapar, skickar och utvärderar,” 
u.å.).  
• Ett textstycke bör inte vara längre än 4-5 rader (”Så skapar, skickar och 
utvärderar,” u.å.).  
 
Övriga råd om typografi 
• Avskilj med indrag - För att tydligt avskilja mellan stycken använd indrag 
(”Utformning och design,” 2015).  
• Undvik långa radlängder - rekommenderar 35-40 tecken annars kan det 
bli svårt att läsa (”Utformning och design,” 2015).  
• Använd stora avstånd mellan stycken och rader (Bonde-Teir & 
Westerståhl, 2007). 
 
Övriga råd om text 
• Ha en ”preheader” - en preheadern är det första som syns i brevet. Många 
e-postprogram blockerar bilder automatiskt - och med hjälp av texten i 
preheadern blir ditt brev lättare att förstå för dem som inte kan se bilderna 
(”Så skapar, skickar och utvärderar,” u.å.).  
• Det är mer personligt att skriva ”Hej Kim Morgan” än ”Bäste kund” som 
början av mailet. Det går att göra genom databasen (Stokes, 2008). 
• Använd webbsäkra typsnitt som Arial, Comic Sans MS, Cournier New, 
Georgia, Impact, Times New Roman, Trebuchet MS och Verdana (”Så 
skapar, skickar och utvärderar,” u.å.).  
 
Övriga råd om hur text bör urskiljas 
• Använd fet och kursiv stil för att framhäva nyckelord eller budskap, men 
gör det inte för ofta, då förlorar det poängen (”Så skapar, skickar och 
utvärderar,” u.å.).  
• Betona viktiga delar med fet teckenstil eller med andra färger (Stokes, 
2008). 
 
Använd sanserif-typsnitt 
• Använd typsnitt som exempel Arial, Verdana och Calibri. Att välja 
typsnitt för webbpublicering är mer begränsat än i pappersformat 
(”Utformning och design,” 2015).  
• De bästa Sanserif-typsnitten för webb är Arial, Arial Black, Tahoma, 
Trebuchet MS och Verdana (”Typography,” 2007). 
 
Använd seriff-typsnitt 
• Undvik seriff-typsnitt som Times New Roman då de är svårare att läsa på 
skärm (”Utformning och design,” 2015).  
• De bästa Seriff-typsnitten för webb är Courier, Courier New, Georgia, 
Times och Times New Roman (”Typography,” 2007). 
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Avregistrering 
 
Tydlig avregisteringslänk 
• Längst ner i nyhetsbrevet bör det finnas en länk direkt till den sida på 
företagets sajt där man genom att skriva in sin e-postadress kan avbeställa 
det (Carlén, 2002). 
• Det är viktigt att tala om hur mottagaren avregistrerar sig från framtida 
utskick (Frankel, 2007). 
• Lätthittad avregistreringslänk - måste erbjuda detta för den som inte vill 
vara prenumerant längre (”Utformning och design,” 2015).  
• Ha med en länk för avregistrering, delning till sociala medier eller att 
skicka vidare till andra och kontaktuppgifter någonstans nyhetsbrevet (”Så 
skapar, skickar och utvärderar,” u.å.).  
• Ha med en avregistreringslänk, i vissa länder är det till och med 
obligatoriskt (Stokes, 2008). 
 
 
Avsändare 
 
Tydlig avsändare 
• Det är viktigt att det tydligt framgår vem avsändaren är (Bonde-Teir & 
Westerståhl, 2007). 
• Redan tidigt i nyhetsbrevet ska det mycket tydligt framgå vilket företag 
som skickat nyhetsbrevet och företagets kontaktuppgifter (Frankel, 2007). 
• Visa en tydlig avsändare - att exponera sin logotyp på framskjuten 
position i nyhetsbrevet är viktigt (”Utformning och design,” 2015).  
• Sidhuvud/avsändare. Underlätta för läsaren genom att ha ditt namn eller 
din logotyp i brevets sidhuvud (”Så skapar, skickar och utvärderar,” u.å.).  
 
Använd en personlig e-postadress 
• Använd en ”personlig” företags e-postadress som avsändaradress. Det gör 
det personligt. Men det är viktigt att företagsnamnet är med i adressen 
också (Stokes, 2008). 
 
Använd inte en anställds e-postadress 
• Det är viktigt att företaget och inte en anställd står som avsändare till 
nyhetsbrevet. Det ger ett proffsigare intryck och gör det dessutom enklare 
att söka på i efterhand (Carlén, 2002). 
 
 
Formgivning 
 
Följ den grafiska profilen 
• Se till att nyhetsbrevet har en grafisk profil som överensstämmer med 
företagets hemsida och övrigt grafiskt material (Frankel, 2007). 
• Håll dig konsekvent inom den grafiska profilen - om ni har en uttalad 
grafisk profil på ert företag är det viktigt att du håller dig till den när du 
utformar ditt nyhetsbrev (”Utformning och design,” 2015).  
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Följ den grafiska profilen i viss mån 
• Nyhetsbrevet får gärna likna din webbsida - men bör inte vara alldeles för 
lik. Nyhetsbrevet ska vara sin egen kanal till dina kunder och de ska märka 
skillnaden men ändå känna igen sig i det grafiska uttrycket (”Utformning 
och design,” 2015).  
 
Övriga råd om formgivning 
• Håll dig inom 500-600 pixlars bredd för att nyhetsbrevet ska vara synligt 
i de flesta e-postklienterna (”Utformning och design,” 2015).  
• Undvik att ha med Flash-animationer, Javascript eller formulär i 
nyhetsbrevet (”Så skapar, skickar och utvärderar,” u.å.).  
• Sidfoten är en bra plats att placera kontaktuppgifter, sekretesspolicy och 
dela länkar på (Stokes, 2008). 
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Bilaga 5 – Jämförelsens resultat 

Nyhetsbrev 15-02-18 15-02-19 15-02-20 15-02-21 15-02-22 15-02-23 15-02-24 15-02-25 15-02-26 15-02-27 15-02-28 15-03-01 Sammanlagt*
Råd 1 - märk ut viktiga ord med fet stil
Antal ord i nyhetsbrevet 573 376 381 428 388 556 432 453 410 500 362 250 5109
Antal ord i nyhetsbrevet med fet stil 129 120 143 149 134 161 142 159 132 166 137 61 1633
Antal ord i brödtexterna med fet stil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel ord i brödtexterna med fet stil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Råd 2 - ha en tydlig avsändare
Tydlig avsändare 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Råd 3 - använd listor
Antal listor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
Använt listor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 92%
Råd 4 - undvik text i bilder
Antal bilder 12 10 10 10 10 9 11 12 12 10 10 9 125
Antal bilder utan text 8 7 6 7 7 6 8 9 9 7 7 7 88
Andel bilder utan text 67% 70% 60% 70% 70% 67% 73% 75% 75% 70% 70% 78% 70%
Råd 5 - text ska ej ha fler än 4-5 rader
Antal nyhetstexter 10 5 5 5 5 7 5 6 6 6 5 4 69
Antal nyhetstexter med 5 rader eller färre 5 3 4 1 1 2 2 4 2 2 2 1 29
Andel nyhetstexter med 5 rader eller färre 50% 60% 80% 20% 20% 29% 40% 67% 33% 33% 40% 25% 42%
Råd 6 - textrader ska ej vara längre än 40 tecken
Antal rader 108 75 71 78 74 96 76 83 84 91 69 49 954
Antal textrader med färre än 40 tecken 70 52 48 55 50 62 46 54 64 64 50 35 650
Andel textrader med färre än 40 tecken 65% 70% 68% 70% 68% 65% 60% 65% 76% 70% 72% 71% 68%

* Resultatet från Skid-VM:s tolv nyhetsbrev
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Bilaga 6 – Enkätundersökningens resultat 
 

Frågor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kvinna 1937 B A A B A A A 
Man 1939 B B A B A A A 
Man 1942 B B B B A A A 
Kvinna 1944 A A B B A A B 
Kvinna 1944 B B A B A A A 
Man 1944 B B A B A B A 
Man 1945 B B A B A A A 
Man 1946 B B A B A B B 
Man 1947 B B A B A B A 
Man 1947 B B B B B B B 
Kvinna 1948 B A A B A B B 
Kvinna 1949 A A A B A A A 
Kvinna 1949 A A A B A A A 
Kvinna 1949 A A A B A B B 
Kvinna 1949 B B B B A B B 
Man 1949 B B A B B B A 
Kvinna 1950 B A A B A A A 
Kvinna 1950 B B B B A B B 
Kvinna 1951 B A A B A B B 
Man 1951 B B A B B A B 
Man 1951 B B A B A B B 
Kvinna 1954 A A A B A A B 
Man 1954 A A A B A A B 
Man 1954 B B A B A A B 
Man 1955 B A A B A A A 
Man 1955 B B A B B A A 
Man 1955 B A A B A A B 
Kvinna 1956 B A A B B B A 
Kvinna 1958 B A A B A A B 
Man 1959 A B A B A B B 
Man 1960 A B A B A A A 
Kvinna 1960 B B B B A A A 
Kvinna 1960 B A A B A A B 
Kvinna 1961 A B A B B A B 
Kvinna 1961 B B A B A B B 
Kvinna 1961 B B A B A A B 
Kvinna 1962 B A A B A A A 
Kvinna 1962 B A A B A B A 
Kvinna 1963 B B A B B A B 
Man 1963 B A B B A A A 
Kvinna 1963 B B B B A A A 
Kvinna 1964 B A A B A A B 
Man 1964 B A A B A A A 
Kvinna 1964 B B A B A B B 
Kvinna 1965 A A B B A A A 
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Kvinna 1965 A A A B A A B 
Kvinna 1965 A A A B A B B 
Man 1965 B B B B B A B 
Man 1965 A A A A A A A 
Man 1965 B B A B B A B 
Man 1966 B B A B A B B 
Kvinna 1967 A B A B A A A 
Man 1967 A B B B A A A 
Kvinna 1967 B B A B A A A 
Man 1967 B A A B A A A 
Man 1968 B B A B A A B 
Man 1969 A B A B A A A 
Man 1969 B A A B A A A 
Kvinna 1970 B B A B A A A 
Kvinna 1971 B A A B A B B 
Man 1972 B B A B A B B 
Man 1973 A B A B A B B 
Kvinna 1973 B B A B A A A 
Kvinna 1973 B A A B A A A 
Man 1973 B A A B A A A 
Man 1974 B A A B A A B 
Kvinna 1975 B B A B A A A 
Man 1975 B A A B A A B 
Kvinna 1976 A B A B A A A 
Kvinna 1976 B A A B A A B 
Man 1976 B B A B A A B 
Kvinna 1978 B B A B A B B 
Kvinna 1979 B B A B A A B 
Kvinna 1980 B B B B A B B 
Kvinna 1982 A A A B A A B 
Kvinna 1982 A A A B B B B 
Kvinna 1982 B B A B A B B 
Kvinna 1983 B A A B A B B 
Kvinna 1984 A B A B A A A 
Kvinna 1985 B A B B A A B 
Man 1985 B A A B A B B 
Man 1986 A B A B A B B 
Kvinna 1986 B A A B A A B 
Kvinna 1986 B A A B A A A 
Kvinna 1986 B A A B A A B 
Man 1986 B B A B A A B 
Kvinna 1987 B A A B A A A 
Kvinna 1988 B B A B A A A 
Man 1988 B A A B A A A 
Man 1989 A B A B A A B 
Kvinna 1989 B B A B A A B 
Man 1990 B A A B A A B 
Kvinna 1991 B A A B A A B 
Kvinna 1992 A A A B A A B 
Kvinna 1992 A A A B A A B 
Man 1993 B B A B A A B 
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Man 1993 B A A B B B B 
Kvinna 1994 A A B B A A B 
Kvinna 1994 B B A B A A B 
Kvinna 1994 B B A B A A B 
Kvinna 1994 B A A B A A B 
Kvinna 1995 B A A B A A B 
Kvinna 1995 B B A B B A B 
Man 1995 B B B B A A B 
Kvinna 1996 A B B B A A B 
Kvinna 1996 A B A B A A B 
Man 1996 A A A B A A B 
Kvinna 1996 A B B B A B B 
Kvinna 1996 B A A B A A B 
Man 1997 A A A B A A B 
Man 1999 A B A B A A B 
Kvinna 1999 B B A B A B B 
Kvinna 2000 B A A B A A B 

 




